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Hoe komt het dat menselijk gedrag in sommige situaties volstrekt 

uit de hand loopt – denk aan voetbalrellen, vandalisme of 

frauduleuze bestuurders – terwijl in andere situaties mensen 

elkaar juist de helpende hand reiken? Wat zijn de voorwaarden 

voor dergelijk ‘prosociaal’ gedrag en kunnen we deze voorwaarden 

creëren?

In dit boekje zijn alle bijdragen op het KNAW/Van der Gaag- 

symposium over prosociaal gedrag  weergegeven. Het zijn 

bijdragen van experts en hun referenten, die problematiek 

vanuit verschillende gebieden bestuderen: gedragsbiologie, 

jeugdpsychologie, organisatiepsychologie en sociologie. 

We hopen dat dit boekje de discussie over dit belangrijke 

interdisciplinaire vraagstuk ook in de toekomst inspireert. 

INHOuD
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Agressie is een tweesnijdend zwaard. Door agressief gedrag wordt een begeerd item 
verkregen en hoeft het niet gedeeld of afgestaan te worden. Maar agressie kan ook 
leiden tot wonden of de afkeuring van groepsgenoten. Bovendien is agressie onplezie-
rig voor de ontvangende partij. Agressief gedrag heeft dus alles in zich om een slechte 
naam te krijgen. Toch is het een gedrag dat binnen het normale repertoire van mens 
en dier valt. Agressie varieert van assertiviteit tot grof geweld, maar is in het dagelijks 
leven doorgaans relatief mild, hoewel de mate waarin agressie gebruikt wordt verschilt 
tussen individuen. Wij hebben onderzoek gedaan naar apen en kinderen met afwijkende 
agressie en hen vergeleken met apen en kinderen met normaal agressief gedrag.

Mensen en apen zijn bij uitstek sociale dieren die zich omringen met soortgenoten. 
Leven in sociale verbanden heeft voordelen, maar ook nadelen. Bij apen bestaan deze 
voordelen uit een lager predatierisico, het verkrijgen van informatie over omgeving en 
leren van soortgenoten en deze voordelen zijn groter in grotere groepen. Nadelen zijn 
er ook, zoals het concurreren met groepsgenoten over toegang tot seksuele partners of 
voedselbronnen en een grotere kans op ziektes. Deze nadelen worden ook groter in gro-
tere groepen. Zolang de voordelen echter opwegen tegen de nadelen worden groepen 
gevormd.

Concurrentie met groepsgenoten kan leiden tot conflicten over wie toegang krijgt tot 
partner of eten. Zulke conflicten kunnen beslecht worden met agressie, waarbij de 
één wint en de ander weggejaagd wordt en afdruipt. Daarmee zijn conflicten mogelijke 
splijtzwammen in de groep, als het conflict erg hoog oploopt kunnen de voormalige 
opponenten misschien niet meer samen in één groep leven en worden de kosten voor 
beide hoog. De verliezer mist niet alleen toegang tot een hulpbron, maar moet mis-
schien ook de groep verlaten, terwijl de winnaar weliswaar het eten of de partner wint, 
maar de nadelen van een kleinere groep ervaart. Gedrag waarbij een conflict hanteer-
baar wordt gemaakt voor zowel winnaar als verliezer, en beide in de groep kunnen 
blijven, zal deze kosten van conflicten verminderen. Bij apen zijn verschillende van 
deze gedragingen gevonden, die zowel voor, tijdens als na conflicten de nadelige conse-
quenties verminderen. 

Een gedrag na agressie dat conflicten hanteerbaar maakt is verzoening, waarbij de op-
ponenten na afloop van een conflict elkaar vriendelijk bejegenen. Onderzoek naar dit 
gedrag begon met de observaties van Frans de Waal aan chimpansees van de Arnhemse 
dierentuin. Waar hij verwachtte dat deze dieren na een conflict op grote afstand van 

Liesbeth Sterck is universitair hoofddocent en senior onder-
zoeker bij de onderzoeksgroep Gedragsbiologie, Universiteit 
Utrecht. Zij is tevens sectiehoofd van het Ethologisch onder-
zoek aan het Biomedical Primate Research Center, Rijswijk, 
en geeft leiding aan het voor Nederland unieke onderzoek 
naar sociaal gedrag van primaten. Haar onderzoek richt zich 
op de relatie tussen sociaal gedrag en cognitieve capaci-
teiten van primaten. Primaten vertonen complex sociaal 
gedrag, maar het is de vraag of zij hiervoor dezelfde cogni-
tieve capaciteiten gebruiken als mensen. Sterck onderzocht 
o.a. de vraag of apen een tijdsbesef hebben, of zij kunnen 
plannen en of zij empathische vermogens gebruiken in hun 
gedrag. Ze publiceerde o.a. in Behavioral Ecology and Socio-
biology, Animal Behaviour, en Behaviour. 

Conflicten: 
beter genezen 
dan voorkomen

Liesbeth Sterck
en Maaike Kempes 
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Het verschil in risico lijkt een betere verklaring dan het verschil in stress voor de mate 
van verzoening bij verschillende apensoorten. Bij alle soorten makaken kan een dui-
delijke dominantie-hiërarchie onderscheiden worden, maar dominante dieren vertonen 
grote variatie in tolerantie. Bij sommige despotische soorten gunnen dominanten hun 
subordinaten geen kruimel, terwijl andere subordinaten in de nabijheid van de dominant 
kunnen eten. Bij tolerante soorten is er vaker agressie, maar deze is veel minder heftig 
en wordt veel vaker verzoend dan bij despotische soorten. Dit verschil kan waarschijnlijk 
niet verklaard worden met verschillen in stress, want een conflict in een tolerante soort 
zal minder stressvol zijn dan in een despotische soort. Bij tolerante soorten zal echter 
het risico van de nadering van een opponent veel kleiner zijn, omdat de agressie minder 
heftig is. Er is echter weinig bekend over het risico van verzoening.

De mate van verzoening verschilt dus afhankelijk van de soort en van de relatie van de 
opponenten. Ook de opgroeicondities van apen blijken een effect te hebben. Despo-
tische resusapen die opgroeiden met veel tolerantere beermakaken namen niet de 
beermaak-omhelzingen voor verzoening, maar wel hun hogere frequentie van verzoe-
ning over. Deze dieren leerden dus om vaker te verzoenen. Zwaar sociaal gedepriveerde 
resusapen daarentegen, verzoenen hun conflicten niet. Dit kan verschillende oorzaken 
hebben: ze hebben het niet geleerd, ze hebben geen goede relaties met groepsgenoten 
of ze zijn te bang om de opponent te naderen. Dit verschijnsel hebben we nader onder-
zocht bij de resusapen van het BPRC, Rijswijk. 

We onderzochten sociaal gedrag en ver-
zoening bij de laatste groep resusapen die 
opgroeide in de oude huisvestingscondi-
ties, waarbij dieren het eerste jaar bij hun 
moeder leefden en daarna in een groep met 
leeftijdsgenoten. Hun gedrag werd vergele-
ken met de eerste generatie dieren die op-
groeide in de nieuwe huisvestingscondities, 
waarbij één of enkele mannetjes, meerdere 

vrouwtjes en hun kinderen in groepen met natuurlijke samenstelling samenleven. In het 
algemeen zijn gedepriveerd opgegroeide resusapen vaker agressief en is hun agressie 
heftiger.

Bij de onderzochte dieren blijkt dat de hoeveelheid conflicten vergelijkbaar is voor de 
verschillend opgegroeide resusapen, hoewel gedepriveerde dieren vaker heftige agressie 
vertonen dan sociaal opgegroeide dieren. Wel zijn gedepriveerde dieren meer gestresst 
en vertonen ze meer stereotypieën, hetgeen aangeeft dat dieren die in een groep 
opgroeien beter kunnen omgaan met groepsleven dan dieren die eerst contact met de 
moeder, en dan met enkel leeftijdsgenoten hebben. Verder houden de sociaal gede-
priveerde dieren zich minder aan de conventies van het makaken sociaal verkeer. Als 
dieren aangeven dat ze onderdanig zijn, door hun blote tanden te tonen, zal een sociaal 
opgegroeide dominant nooit agressief zijn, maar een gedepriveerde dominant is dat 
soms wel. Bovendien zijn gedepriveerde dieren tijdens vlooisessies, normaal gespro-
ken een ontspannen vriendelijk gedrag, opeens agressief naar of heel angstig voor de 
vlooipartner, terwijl sociale dieren de gehele tijd gemoedelijk vlooien. Sociaal gedepri-
veerde dieren zijn dus angstiger en lijken sociaal minder competent dan hun sociaal 
opgegroeide soortgenoten. Dit is waarschijnlijk deels te wijten aan hun eerste jaar met 

elkaar zouden zitten, zag hij dat voormalige 
opponenten naar elkaar toe kwamen en 
elkaar zoenden of omarmden. Het bleek 
dat zij na conflicten zelfs vaker aardig naar 
elkaar waren dan gewoonlijk. Na deze oor-
spronkelijke observaties is het voorkomen 
van verzoening bij veel apensoorten, en ook 
bij schapen en honden onderzocht. Bij al 
deze dieren blijken opponenten te verzoe-
nen. Een agressief conflict leidt dus niet 
noodzakelijkerwijs tot mijden, maar opponenten kunnen elkaar ook opzoeken.

De term verzoening suggereert dat de opponenten de ruzie bijleggen na een conflict, 
oftewel dat ze een verslechterde relatie herstellen. De functie van verzoening bij dieren 
is vergelijkbaar. Door een conflict agressief op te lossen is de relatie tussen de opponen-
ten beschadigd, zoals merkbaar is door de grotere kans op nieuwe agressie. Verzoening 
herstelt de relatie en verlaagt de kans op agressie. Verzoening kan ook directe voorde-
len hebben. Na een conflict zijn de opponenten gestresst. Het blijkt dat opponenten die 
verzoend hebben elkaar minder vijandig bejegenen en minder gestresst zijn dan dieren 
die hun opponent niet vriendelijk bejegend hebben. Zowel de winnaar als de verliezer 
hebben hier baat bij.

De onderlinge relaties tussen groepsgenoten verschillen echter enorm. Bij apen bevatten 
groepen verwante en niet-verwante dieren, dieren met goede en slechte relaties, dieren 
die samenwerken en die niets met elkaar te maken willen hebben. Hierdoor verschilt 
ook de hinder die dieren ondervinden van agressie; bij goede relaties en belangrijke 
dieren is dit een groter probleem dan bij dieren waarmee ze toch nooit iets positiefs 
ondernemen. De relationele hypothese voorspelt dat conflicten tussen dieren met een 
belangrijke relatie vaker verzoend worden dan tussen dieren die niets met elkaar heb-
ben. Inderdaad verzoenen familieleden en vrienden vaker conflicten dan dieren niet 
verwant zijn en dieren die nooit samen vlooien. 

Stress na het conflict zou een belangrijke tussenliggende factor van verzoening zijn: 
om de stress van een conflict te reduceren wordt verzoend en een conflict tussen 
individuen met een goede relatie leidt tot meer stress dan een conflict met anderen. 
Het blijkt dat stress inderdaad toeneemt na een conflict en dat verzoening stress weer 
terugbrengt naar het basis niveau. Ook zijn er aanwijzingen dat de stress na een conflict 
tussen verwanten hoger is dan tussen niet-verwante dieren.

Een andere verklaring voor de patronen in verzoening gaat uit van het risico dat het na-
deren van de voormalige opponent met zich meebrengt. Dieren die een conflict hebben 
zijn agressief gemotiveerd, maar voor verzoening dienen de opponenten hun agressie 
om te buigen naar vriendelijk gedrag. Deze verandering van agressief naar vriendelijk 
vindt niet altijd direct plaats. Bij makaken zijn de opponenten na een conflict vaker 
dan in gewone situaties agressief naar hun voormalig opponent en naar derden. Het 
benaderen van een dier dat net bij een conflict betrokken was brengt dus een risico met 
zich mee; er zou wel eens een aanval kunnen volgen. Dit risico zou wel eens groter kun-
nen zijn bij dieren met een slechte relatie, omdat zij heftiger zullen vechten en mogelijk 
eerder geneigd zijn tot agressie.

Agressie valt binnen het 
normale gedragsrepertoire 

Het ontbreken van 
verzoening na agressie 
hangt samen met 
problemen in sociaal gedrag
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Het blijkt dat gewone schoolkinderen en kinderen met agressieproblemen niet verschil-
len in hoe vaak er conflicten zijn. Wel dreigden conflicten bij een deel van kinderen 
met agressieproblemen te escaleren, waardoor ingrijpen noodzakelijk was. Bij gewone 
schoolkinderen kwam dit nooit voor. Verder bleek dat kinderen uit beide categorieën 
even vaak verzoening aanboden, maar dat gewone kinderen deze vaker accepteerden 
dan kinderen met agressieproblemen. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk: kinde-
ren met agressieproblemen hebben nooit geleerd te verzoenen, ze kunnen niet switchen 
van agressief naar vriendelijk gedrag, of ze kunnen niet inschatten dat de ander een 
vriendelijke bedoeling heeft als deze verzoening aanbiedt. We weten op dit moment niet 
welke van deze verklaringen de beste is, of dat ze allemaal op kunnen gaan.

Apen en kinderen vertonen dus overeenkomsten in hun gedrag na agressie. Ook gewone 
apen en kinderen kunnen conflicten hebben en geregeld wordt verzoening aangeboden 
en geaccepteerd. Gedepriveerde apen en kinderen met agressieproblemen zijn verge-
lijkbaar in hun agressie. Dit is opmerkelijk. Bij apen was dit resultaat niet verwacht, 
omdat sociaal gedepriveerde apen vaak agressiever zijn dan sociaal opgegroeide dieren. 

Bij de onderzochte apen is de mate van 
sociale deprivatie echter beperkt en deze 
dieren hebben altijd sociale partners ge-
had, hoewel in mindere mate dan sociaal 
opgegroeide dieren. Ook het resultaat voor 
de kinderen is opmerkelijk. Kinderen met 
agressieproblemen worden als veel agres-
siever aangemerkt dan gewone kinderen. 
Het lijkt er echter op dat niet hoe vaak een 
kind met agressief gedrag reageert, maar de 
mate waarin het escaleert anders is dan bij 
gewone kinderen. 

Gedepriveerde apen en kinderen met agressieproblemen zijn ook vergelijkbaar in het 
aanbieden van verzoening, maar accepteren dit aanbod doorgaans niet. Hiermee functi-
oneert een belangrijk mechanisme, waarmee gewone individuen de stress van agressie 
tegengaan en hun relaties herstellen, niet goed bij afwijkend agressieve individuen. 
Dit is in onze ogen een cruciaal verschil, omdat zij hiermee een fundamenteel sociaal 
vermogen missen dat gewone individuen gebruiken om conflicten op te lossen met voor 
groepsgenoten acceptabele agressie.  

Conflicten komt iedereen tegen in zijn dagelijks leven en (met mate) agressief handelen 
is een manier om niet altijd het onderspit te delven. Agressie is dus een functioneel on-
derdeel van het gewone gedragsrepertoire en indien het hanteerbaar blijft, bijvoorbeeld 
door niet te escaleren en wel te verzoenen, kunnen sociale partners er prima mee over-
weg. Hier lijkt het probleem te zitten voor kinderen en apen met afwijkende agressie; zij 
zijn niet vaker agressief, maar lijken de gevolgen van hun conflicten niet te temperen 
door beheersing tijdens en verzoening na een conflict. Dit suggereert dat we bij kinderen 
met agressieproblemen niet moeten mikken op het uitbannen van agressie, maar op het 
gebruik van acceptabele agressie bij het slechten van conflicten. 

enkel de moeder; terwijl een sociaal opgroeiend dier vanaf het begin om moet gaan 
met anderen en op een leeftijd van 6 maanden vooral stoeit en probeert hoe ver hij kan 
gaan met leeftijdsgenoten, hebben gedepriveerde dieren enkel omgang met hun heel 
voorspelbare moeder. Op een leeftijd van één jaar oud zijn deze dieren geplaatst in een 
groep met leeftijdsgenoten, maar omdat hun moeder niet mee ging ontbeerden ze een 
veilige thuisbasis van waaruit ze hun relaties konden ontwikkelen. Beide factoren zullen 
hun sociale competentie hebben beïnvloed.

Het blijkt dat sociaal opgegroeide makaken verzoenen, terwijl hun gedepriveerde 
leeftijdsgenoten dit niet doen. Het verschil zat hem niet in hoe vaak ze probeerden 
te verzoenen; beide categorieën dieren naderde de voormalige opponent even vaak. 
Sociaal opgegroeide opponenten accepteren de aangeboden verzoening echter vaker 
dan de gedepriveerde dieren. Dit lijkt niet door een gebrek aan goede relaties te komen, 
ook gedepriveerde dieren hebben geprefereerde groepsgenoten. Bovendien lijken dieren 
wel iets te snappen van verzoening, want ze bieden het wel aan. Tevens kunnen ze hun 
agressieve neigingen na een conflict temperen, want ze hebben na een conflict relatief 
vaak vriendelijk contact met dieren die er niet bij betrokken waren. Het belangrijkste 
verschil lijkt hun angst voor het accepteren van aangeboden verzoening. Deze angst 
kan voortkomen uit een juiste inschatting van de risico’s van verzoening; gedepriveerde 
dieren zijn heftiger en in meerdere situaties agressief dan sociaal opgegroeide dieren. 
Het kan echter ook zijn dat ze de kansen op agressie te hoog inschatten omdat ze in 
het algemeen zo angstig zijn.

Ook bij mensen maken conflicten een deel uit van het dagelijks leven. Als je je de kaas 
niet van het brood laat eten, gebruik je (milde) agressie om iets te bereiken. Kinderen 
verschillen hierin niet van volwassenen, maar er zijn grote individuele verschillen in de 
mate waarin zij agressief zijn. Bij sommige kinderen wordt de mate waarin en de wijze 
waarop zij agressie vertonen als problematisch ervaren. Deze kinderen met agressiepro-
blemen zijn sociaal minder competent en hebben een grotere kans ook als volwassene 
overmatig agressief of crimineel gedrag te vertonen dan gewone kinderen. Veel onder-
zoek wordt verricht naar de factoren die hun agressie bepalen en kunnen reduceren. 
Een belangrijk doel is het voorkomen van agressie, hetgeen geïnspireerd lijkt door de 
gedachte dat het agressie-probleem dan vanzelf verholpen is. 

Wij hebben onderzoek gedaan naar de omgang met conflicten van schoolkinderen uit 
het reguliere onderwijs en kinderen met agressieproblemen, gediagnosticeerd met Op-
positionele Opstandige Gedragsstoornis en Conduct Disorder, die vanwege hun agressie-
problemen bijzonder onderwijs volgen. De kinderen deden met hun beste schoolvriendje 
mee aan een spelsessie waarbij ze een ruimtereis maakten. Tijdens deze reis moesten 
ze zoveel mogelijk punten verdienen. De spelletjes waren ontworpen om onder andere 
frustratie over de spelprestaties van de ander uit te lokken. We bestudeerden het 
vriendelijke en agressieve gedrag van de kinderen tijdens de spelsessie. Agressie werd 
gedefinieerd als gedrag dat voor anderen vervelend is of dingen kapot (kan) maken. 
Bij escalatie van agressie, fysiek gedrag waarbij de spelpartner pijn werd gedaan, of 
psychologische agressie, waarbij de ander zich bedreigd voelde, werd de sessie onder-
broken. We analyseerden de resultaten van het domino-spel, waarbij de kinderen vanuit 
een zelfde startpunt dominostenen rechtop op een baan moesten plaatsen. De stenen 
vielen herhaaldelijk om, waarbij ook de stenen van de spelpartner omvielen.

Beter dan agressie voor-
komen, is het om agressie 
hanteerbaar te maken
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Jan van Hooff

Samen door 
één deur, 
ondanks alles!

Vanuit haar doelstelling om maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek naar 
biologische, psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag te bevorde-
ren startte de Van der Gaagstichting van de KNAW enige jaren geleden een programma 
dat studies naar pro-sociaal gedrag moest stimuleren. Dit kwam voort uit haar opvatting 
dat dit aspect van het sociale gedrag extra wetenschappelijke belangstelling verdiende 
in vergelijking met de grote aandacht die uitgaat naar anti-sociaal en onmaatschappelijk 
gedrag. Het huidige symposium geeft blijk van het succes van dit programma. Van meet 
af aan is er belang aan gehecht dat er een multidisciplinaire benadering moest komen. 
Het programma is dan ook vanuit vier disciplinaire invalshoeken aangepakt. Naast de 
onmiddellijk in aanmerking komende sociaal-psychologische invalshoek is ook de biolo-
gische invalshoek nadrukkelijk aan bod gekomen. En dan niet in de betekenis die hier 
meestal aan verbonden wordt, namelijk dat naar genetische, neurologische en fysiologi-
sche factoren gekeken wordt die het optreden van zulk gedrag reguleren, maar dat een 
vergelijkend-biologische invalshoek gekozen is.

Het werk van Liesbeth Sterck en Maaike Kempes, dat met steun van de Stichting verricht 
kon worden, laat op overtuigende wijze zien dat het samenleven van individuen in een 
sociaal verband bij alle sociaal levende soorten bloot staat aan soortgelijke proble-
men en vraagt om soortgelijke oplossingen. Dat samenleven is immers een zaak van 
samenvallende en strijdige belangen, die voortdurend wisselen in het altijd dynamische 
samenlevingstheater. Dat theater is complex doordat de deelnemers allen verschillen 
in leeftijd, geslacht, sociale status en – last but not least – in hun individuele ontwik-
kelingsgeschiedenis. Daarmee is het samenleven ook een zaak van voortdurende sociale 
compromissen, van ‘samen door één deur kunnen blijven gaan.’ Dat geldt voor sociaal 
levende dieren evenzeer als voor de mens.
 
We ontdekken dat er overeenkomstige functionele processen tot ontwikkeling zijn ge-
komen waarmee de sociale betrekkingen geregeld worden. Medio zeventiger jaren werd 
in de beroemde chimpanseekolonie van Burgers’ Zoo in Arnhem voor het eerst waarge-
nomen dat de waarschijnlijkheid van een aanhankelijkheidsgedrag soms toenam na een 
conflict. Bij de toendertijd nog beperkte visie, die agressief gedrag zag als uitsluitend 
sociaal destructief, was dat een contra-intuïtieve bevinding. Toen de onderzoekers ook 
nog eens suggereerden dat hier sprake was van verzoening, leidde dit onmiddellijk tot 
reacties van collega’s, die ‘zuiverder waren in de objectivistische leer dan Tinbergen’ 
en die dit voor een onverantwoord anthropomorfisme hielden. Dat trokken wij ons wel 
degelijk aan en vervolgens spraken we dan ook heel objectief van PCAC’s of wel Post-
Conflict Affiliative Contacts. Maar inmiddels, vele onderzoekingen later, aan verschei-
dene diersoorten, weten we, dat de term verzoening wel degelijk gerechtvaardigd is, 
namelijk als een aanduiding van het aantoonbare, functionele proces van herstel van 
een geschonden waardevolle relatie. En er zijn ook goede gronden om aan te nemen 
dat de erbij betrokken emotionele mechanismen, althans bij soorten die zo nauw met 
ons verwant zijn als de primaten, ook van soortgelijke aard zijn en dat deze soortgelijk-
heid berust op een gemeenschappelijke evolutionaire oorsprong. In evolutiebiologische 
terminologie: dat ze homoloog zijn. 

Conflicten: beter genezen dan voorkomen
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Is deze discussie relevant voor de positie van het onderhavige onderzoek van Sterck en 
Kempes binnen dit multidisciplinaire kader? Ja, wel degelijk. Er wordt immers, haast a 
priori, vanuit gegaan dat we uit de vergelijking van het gedrag van de gestoorde maka-
ken en de gestoorde kinderen lering kunnen trekken, niet alleen met betrekking tot de 
functies die voor het reguleren van sociale betrekkingen bestaan, maar ook met betrek-
king tot de onderliggende mechanismen en de wijze waarop deze in het individu tot 
ontwikkeling komen. In eerste instantie is dit een aanname die berust op de overweging 
dat overeenkomstige structuren in nauw verwante soorten niet telkens afzonderlijk ‘uit 
het blauwe’ zijn komen aanwaaien. Maar die vindt er ook zijn rechtvaardiging in, dat 
‘the proof of the pudding is in the eating’. Immers, naarmate we de processen gedetail-
leerder vergelijken bespeuren we steeds meer overeenstemmingen; de in hun sociale 
ontwikkeling gestoorde makaken en de in sociaal opzicht problematische kinderen 
blijken op eendere wijze te falen in sociaal aanpassingsvermogen. Een aantal factoren 
kan worden uitgesloten als verklaring voor dit falen. Zo bleek het bij de vergelijking van 
‘normale’ en ‘gestoorde’ individuen – of het nu de makaken of de kinderen betrof – niet 
te gaan om verschillen in de geneigdheid om met agressie te reageren op hinderlijke 
bejegening, evenmin op een onvermogen om sociale relaties aan te gaan, maar vooral 
op het onvermogen om de intenties van de soortgenoten 
op hun waarde te schatten en dan met name het risico dat het gedrag van de ander 
vormt – zeg maar: de angst daarvoor.

Het belang van dit vergelijkende onderzoek is dat het ons elementaire wetmatigheden 
onthult en dus modellen levert, die leiden tot meer gerichte vraagstellingen. We vinden 
dit heel vanzelfsprekend wanneer we het over fysiologische processen hebben. Per 
slot van rekening berust het gehele medisch-biologische onderzoek aan proefdieren 
op deze overtuiging. Maar het moge duidelijk geworden zijn dat ook ons begrijpen van 
de emotionele en cognitieve functies, die ons samenleven reguleren, zeer gebaat is bij 
vergelijkend onderzoek. 

Tenslotte is het goed om te beseffen, dat het vergelijkend onderzoek waarvan hier spra-
ke is, wat betreft het makakendeel, een vrucht is van fundamenteel gedragsonderzoek 
aan dieren, dat niet in eerste instantie zijn rechtvaardiging en motivering vond in één 
of andere mogelijke toepasbaarheid. En wat mij betreft is dat dan weer een fantastisch 
argument voor het verrichten van fundamenteel gedragsbiologisch onderzoek, gewoon 
omdat het fascinerend is.

Overigens is dat in zijn algemeenheid niet vanzelfsprekend. De evolutiebiologie laat 
immers zien dat overeenkomstige functies soms gerealiseerd kunnen worden door mid-
del van totaal verschillende mechanismen. We spreken dan van analoge verschijnselen 
en van een convergente evolutie, die door dezelfde functionele eisen gestuurd is. De 
vleugels van vogels (met hun veren) en van vliegende zoogdieren (met hun uitgespan-
nen vlieghuid) zijn homoloog als voorste ledematen, maar analoog als vliegorganen; 
de eigenschappen van die zeer verschillende structuren zijn wel ‘afgestemd’ door de 
selectiedrukken die het kunnen vliegen voor de betreffende soorten heeft geleverd.

Dat dit nog altijd stof is voor misverstand, blijkt uit een recente discussie over de vraag 
of bij aan ons verwante primatensoorten, zoals de chimpansee, een functie als troosten 
bestaat. Wat zien we? Soms komen na een conflict groepsgenoten die geen deel hadden 
aan de confrontatie (een derde partij) op één van de twee betrokkenen af, vaak op 
het dier dat verslagen is en tekenen van grote gestresstheid vertoont. Die derde toont 
dan aanhankelijkheidsgedrag (b.v. omarmen). Verondersteld is dat troosten een functie 
is die moet berusten op empathisch vermogen, dat is het vermogen van een individu 
zich in te leven in de positie van een ander. En dan is de vraag bij welke diersoorten je 
zoiets zou mogen verwachten. Bij chimpansees misschien...? Omdat er aanwijzingen zijn 
dat die een theory of mind bezitten. Of dit ook een noodzakelijke voorwaarde is voor 
het bestaan van troostgedrag is nog steeds onderwerp van discussie. 

Hoe dit ook zij, de allereerste vraag is wanneer dit soort derde-partij-interventies voor-
komen, tussen wie en wat daar de effecten van zijn. Nu is uit een promotie-onderzoek 
door Sonja Koski, uitgevoerd bij de chimpansees in Arnhem, gebleken dat zo’n derde er 
zelf direct baat bij kan hebben om affiliatief gedrag te richten tot een van de conflic-
tanten. De derde vermindert daarmee de kans dat hijzelf het slachtoffer wordt van 
zogenaamde doorgerichte agressie. Daarvan spreken we als de conflictant zijn agres-
sie en frustratie afreageert op ‘onschuldigen’. Dit is één mogelijke functie van zo’n 
derde-partij-interventie. Die sluit echter niet uit dat het gedrag, afhankelijk van wie erbij 
betrokken zijn, ook een andere functie kan hebben. Uit ander onderoek, uitgevoerd in 
Engeland, bleek dat de derde vaak een ‘naaste’ was waarmee de conflictant een goede 
relatie onderhield, b.v. een verwant. Ook kon worden aangetoond dat het affiliatieve 
gedrag dan een kalmerende en geruststellende functie had. Wel, daarvoor gebruiken wij 
de functionele term ‘troosten’! 

Ook hierbij is de tegenwerping gemaakt dat dit ongerechtvaardigde vermenselijking is. 
Want, zo meende iemand, ook bij kraaiachtigen zien we soms aanhankelijkheidsgedrag 
ten opzichte van een gestresste partner. Moeten we dat dan ook troosten noemen? 
We kunnen toch moeilijk aannemen dat er zich bij die dieren in de hersenen hetzelfde 
afspeelt (dit is een andere manier van zeggen dat er dezelfde mentale en neurale, dus 
homologe processen bij betrokken zouden zijn).

Het antwoord is eenvoudig. Als het proces blijkbaar gericht is op het bereiken van de-
zelfde effecten, waarom dan niet dezelfde functionele benaming gebruiken? We praten 
toch ook van ‘vliegen’ of het nu een zwaluw of een libelle betreft, dus ongeacht het 
‘hoe’ van het proces. Wanneer we het echter over het vliegen van een zwaluw en een 
geelgors hebben, dan hebben we het over een soortgelijk ‘hoe’. Voor zover we thans 
weten troosten makaken niet en chimpansees wel; honden trouwens waarschijnlijk ook. 
En dan is de vraag of er een soortgelijk ‘hoe’ is bijzonder leerzaam.
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17Politici en andere zedenmeesters roepen in koor dat een moreel offensief hard nodig is 
om de zogenaamde ‘hufterigheid’ van de Nederlander een halt toe te roepen. Een veel 
gehoord voorbeeld is dat jongeren in de tram niet meer voor iemand opstaan. In feite 
hebben we het dan niet meer over het terugdringen van antisociaal gedrag, maar over 
het tekortschieten van prosociaal gedrag. Moraliteit is een complex begrip, dat op vele 
manieren kan worden ingevuld. Maar een aantal van die aspecten lijken antisociaal gedrag 
inderdaad wel wat terug te kunnen dringen (Brugman, 2009). Overdonderend is dit effect 
echter allerminst. Bovendien is het terugdringen van antisociaal gedrag nog niet hetzelfde 
als het aanzetten tot prosociaal gedrag. Of moraliteit ook daar effect sorteert is eigenlijk 
nog nooit systematisch onderzocht. In de afgelopen twee jaar hebben we ruim duizend 
schoolkinderen, in de leeftijd van 9 tot 12, met onze vragenlijsten over moraliteit en 
prosociaal gedrag bestookt. Een paar van de resultaten zal ik hier in kort bestek de revue 
laten passeren1.

Als we op Immanuel Kant (1974) af mogen gaan krijgt moraliteit vooral een cognitieve 
invulling: een stelsel van regels, waarin waarheid, rechtvaardigheid en het welzijn van 
anderen een centrale rol spelen. Aangezien deze regels voor iedereen dezelfde geldigheid 
zouden moeten hebben, is het welbekende ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, …….’ een 
bruikbare toets voor het eigen morele handelen. Kohlberg (1987) zag het denken in deze 
omkeerbare ethische principes als het einddoel in de morele ontwikkeling; een ideaal dat 
zelden door iemand in alle omstandigheden gehaald zal worden. En de Socio-moral Reflec-
tion Measure van Brugman (2009) beoogt het ontwikkelingsniveau van het morele denken 
te meten. Het voert te ver om de grondslagen van deze maat hier helemaal uit te leggen. 
Maar om een voorbeeld te geven: een vraag als ’waarom mag je niet stelen’ kun je 
beantwoorden met ‘omdat je moeder het verbiedt’. Maar zo’n verwijzing naar een extern 
geweten duidt dan bijvoorbeeld op een lager niveau van moreel besef dan het antwoord 
‘omdat je daarmee anderen schade toebrengt’. 

Is het nu zo dat een hoger niveau van moreel besef samengaat met meer prosociaal 
gedrag? Ja en nee. Ja, als we op de zelfbeoordeling van kinderen afgaan. Kinderen, die 
een verder gevorderd stadium van moreel besef hebben bereikt, zeggen inderdaad dat 
ze relatief vaak met hun klasgenoten delen, hen troosten als dat nodig is, of op andere 
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nodig heeft. Alle andere motieven blijken geen enkele relatie met de frequentie van pro-
sociaal gedrag te vertonen. Dus ook geen negatieve relatie; mensen met een zelfzuchtige 
insteek helpen niet minder vaak dan mensen die helpen als norm in hun vaandel hebben. 
Blijft dat dat ene motief: de ander heeft mijn hulp nodig, wel degelijk effect sorteert. 
Onze hypothese is dat dit komt doordat dit het enige motief is waarbij de focus van de 
aandacht expliciet op de ander is gericht. Het belang daarvan wordt hopelijk in het vervolg 
van deze beschouwing duidelijk.

Samenvattend, mogen we echter constateren dat de cognitieve invulling van het morele 
functioneren weliswaar veel te maken heeft met het beeld wat men van zichzelf heeft, 
maar weinig lijkt bij te dragen aan daadwerkelijk prosociaal gedrag. Bij Kant krijgen de 
emotionele facetten van moraliteit echter nauwelijks aandacht. Wellicht is in die hoek 
meer te vinden.

Bij morele emoties denken we allereerst aan de emoties schuld en schaamte; emoties die 
optreden bij normovertredend gedrag. De kennis van een dergelijke norm is dan op zich-
zelf niet genoeg. De norm moet ook echt gevoelsmatig onderschreven (geinternaliseerd) 
worden. In de praktijk worden schuld en schaamte daar als indicaties voor gezien. Als een 
kind tientallen malen van zijn moeder gehoord heeft dat hij zijn jongere broertje niet mag 
slaan, weet hij wat er van hem verwacht wordt. Als hij het dan toch doet zal hij angstig 
de reactie van zijn moeder tegemoet zien. Maar schamen zal zich pas als hij zelf ook voelt 
dat er iets mis is met het slaan van een zwakkere. 

Stegge en Rieffe hebben recentelijk een zeer bruikbaar schuld-schaamtelijstje ontwikkeld, 
waarin gevraagd wordt in hoeverre kinderen deze emoties in reactie op een aantal kleine 
en grotere normovertredingen zouden vertonen. Schuld en schaamte worden vaak in één 
adem genoemd, maar theoretisch zijn het volstrekt verschillende emoties. Bij schaamte 
kijk je naar jezelf door de ogen van anderen, wat in principe tot zelfverbetering zou 
moeten aanzetten. Terwijl het focus bij schuld ligt op hetgeen je anderen hebt aangedaan 
(Ferguson & Stegge, 1995). Een schuld moet worden ingelost. Je moet het weer goedmaken. 
Daarmee is het dus bij uitstek de emotie die zou moeten aanzetten tot prosociaal gedrag. 
Mede door het slordige taalgebruik (mensen gebruiken de termen nogal eens door elkaar 
heen) is het in de praktijk geen sinecure om beide emoties psychometrisch goed uit 
elkaar te houden. In de relatie tot prosociaal gedrag wordt op deze lijst het verschil echter 
overduidelijk. Schuldgevoelens vertonen een duidelijke relatie tot prosociaal gedrag die bij 
schaamte ontbreekt. En dat geldt dan niet alleen voor de zelfbeoordeling, maar ook voor 
de beoordeling door klasgenoten. Dat de neiging tot zelfverbetering, die door schaamte 
wordt opgeroepen, wel degelijk functioneel is komt tot uiting in het verschijnsel dat deze 
emotie kinderen wel van antisociaal gedrag blijkt af te houden. Maar de focus bij schaam-
te is te zeer op jezelf gericht om prosociaal gedrag op te wekken. Daarbij moet overigens 
nog wel worden aangetekend dat in deze lijst, zoals gewoonlijk, nog uitsluitend wordt ge-
vraagd naar de schuld- en schaamtegeneigdheid die optreedt na een actieve normovertre-
ding. Je doet iets wat niet mag of iets wat gek wordt gevonden. In verband met prosociaal 
gedrag, zou het zeker ook interessant zijn om items op te nemen waarin normovertreding 
bestaat uit ongeoorloofde passiviteit: niets doen in gevallen waarin hulp van je verwacht 
mag worden. Ook van schaamtegeneigdheid mag je in die gevallen wellicht een positief 
effect op daadwerkelijk prosociaal gedrag verwachten. Zelfverbetering zou dan immers 
impliceren dat je wel actief moet worden. 

wijze helpen. Maar van die samenhang blijft bitter weinig over als we op het oordeel van 
de directe omgeving afgaan. Als we de klasgenoten vragen de kinderen aan te wijzen die 
vaak helpen, blijkt het aantal nominaties geen enkel verband te houden met het morele 
besef van het betrokken kind. Een verbeterd inzicht in het waarom je bepaalde dingen 
zou moeten doen of laten, leidt er dus toe dat je vaker zegt dat je anderen zult helpen; 
maar helaas niet dat je dat ook daadwerkelijk doet. 

Het lijkt erop dat moreel inzicht er vooral 
toe leidt dat je je beter gaat voordoen dan je 
bent. Een conclusie die alleen maar plausi-
beler wordt als we de zogenaamde Gewenste 
Identiteit Procedure (Aquino & Reed, 2002; 
Olthof, 2009) toepassen. Hierbij vragen we 
niet of iemand daadwerkelijk prosociaal 
gedrag vertoont, maar of hij of zij graag zo 
iemand zou zijn en het belangrijk vindt dat 
anderen hem zo zien. Ook nu weer: een 
hoge correlatie met zelfgerapporteerd prosociaal gedrag, maar geen enkele relatie met het 
geobserveerde gedrag. Kinderen die moraliteit hoog in het vaandel hebben, claimen dat ze 
anderen veelvuldig helpen. Maar volgens hun klasgenoten wordt dat niet duidelijk uit hun 
daden. Daniel Batson betitelde die discrepantie als morele hypocrisie (Batson e.a 1999). 
Volwassenen hebben daar volgens hem allemaal in meer of mindere mate last van. Maar 
ons onderzoek laat zien dat die tendens op 10-jarige leeftijd al duidelijk is ingezet. 

Als we een ander daadwerkelijk de helpende hand toe steken, hoeft dat overigens he-
lemaal geen moreel hoogstaande reden te hebben. Volgens sociobiologen ligt aan al die 
morele overwegingen immers een aangeboren tit-for-tat gedachte ten grondslag (Trivers, 
1971). Voor wat, hoort wat. Helpen levert ons het voordeel van een wederdienst op. Op 
zichzelf is zo’n overweging geen aantasting van onze morele integriteit. Er is niets mis 
mee als de belangen parallel lopen. Voor de samenleving is de daad van groter belang dan 
het motief. Maar onderkennen we ook openlijk dat zo’n motief meespeelt? En heeft dat 
iets met ons zelfbeeld en gedrag te maken?

In een door ons ontwikkelde motieven-vragenlijst hebben we zes verschillende redenen 
onderscheiden: help je vanwege I. de norm (omdat het van je verwacht wordt), II. de 
inspanning, die je je ten bate van een ander getroost , III. de noodzaak (een ander heeft 
mijn hulp nodig), IV. de wederkerigheid van prosociaal gedrag (het beroemde tit-for-tat; 
bij de mens vaak gemedieerd door gevoelens van dankbaarheid), V. de publieksfactor, wat 
als een afgeleide van die wederkerigheid kan worden beschouwd; door prosociaal gedrag 
stijg je in populariteit en status. Als laatste, kun je ook VI. helpen uit meegaandheid; het 
verschijnsel dat sommige mensen moeilijk nee kunnen zeggen als hulp geboden is. 

Natuurlijk sluiten deze motieven elkaar niet uit. Van alle zes de motieven wordt veelvuldig 
erkend dat ze een rol spelen. Maar de kinderen die zichzelf als een prosociaal persoon 
beschouwen, noemen toch vooral de eerste drie: de altruïstische motieven. Helpen met 
een zelfzuchtig oogmerk of omdat je geen nee kunt zeggen, wordt kennelijk niet als echt 
helpen beschouwd. Maar wat is de relatie met de beoordelingen door de klasgenoten, die 
geen inzicht in de aard van iemand’s motief hebben. Dan blijft er maar één motief over 
dat met daadwerkelijk prosociaal gedrag samenhangt: het motief dat de ander jouw hulp 
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net affectieve empathie (CAES) en 2. dat 
kinderen die hun eigen emoties niet goed 
kunnen controleren en zich, met name, niet 
altijd even goed bewust zijn van hun eigen 
emotionele gesteldheid, relatief vaak in de 
personal distress geraken. Letten op de aard 
van eigen emotie impliceert kennelijk ook 

letten op de oorzaak van die emotionele gesteldheid. Wat in dit geval dus een verwarring 
tussen lijden en medelijden kan voorkomen. Daarnaast bleek dat 3. sympathie een corre-
latie met prosociaal gedrag vertoonde, die de samenhang met affectieve empathie uit de 
CAES ruim overstijgt, terwijl personal distress een nulcorrelatie vertoont. Van mensen die 
in hun eigen emoties blijven hangen mag je op dat punt dan ook niet veel verwachten.

Wat kunnen we na dit alles nu over de predictoren van prosociaal gedrag concluderen? 
Zoals gezegd achten de respondenten zelf nagenoeg alle besproken elementen van 
moraliteit relevant voor hun gedrag. Maar als we bekijken of anderen ook daadwerke-
lijk een effect waarnemen, dan kan dat maar voor een gering aantal variabelen worden 
waargemaakt. Verreweg de belangrijkste component daarbij is de affectieve component 
van empathie; vooral als we die tot sympathie beperken. Alleen al op grond hiervan kan 
circa 15% van de variantie in prosociaal gedrag verklaard worden. Maar dan hebben we 
het ook wel meteen voor het grootste deel gehad. De overige factoren, zoals schuld en 
motief, voegen daar nog maar enkele procenten aan toe. In alle gevallen betreft het af-
fectief geladen processen, die primair op de ander gericht zijn. Dat betekent overigens niet 
dat cognitieve aspecten, zoals cognitieve empathie, geen enkele invloed zouden hebben. 
Als we prosociaal gedrag meten vragen we namelijk wie van de kinderen in de klas vaak 
deelt, helpt of troost. Mogelijkerwijs heeft het begrijpen van andermans noden niet zozeer 
te maken met de frequentie van prosociaal gedrag als met de kwaliteit ervan. Hoe beter 
je iemands positie begrijpt, hoe effectiever je hulp kunt bieden. Het klinkt plausibel, maar 
het moet nog wel empirisch onderbouwd worden.

Met de gezamenlijke persoonskenmerken die ik hier heb beschreven kunnen we dus circa 
20 procent van de individuele verschillen in daadwerkelijk prosociaal gedrag verklaren. Als 
onderzoekers zijn wij daar zeer tevreden mee. En het is ook volledig begrijpelijk dat veel 
afhankelijk blijft van specifieke situationele aspecten, kenmerken van de ander en inter-
actievariabelen. Is de hulpvraag duidelijk? Hoe ver staat de ander van je af? Zijn er nog 
anderen die hulp kunnen bieden? Allemaal vragen die grote invloed kunnen uitoefenen. 
Maar hoe zouden we deze gegevens kunnen gebruiken om kinderen tot meer hulpgedrag 
te bewegen? 

We weten nu dat de affectieve determinanten verreweg de meeste invloed hebben. Maar 
emotionele processen laten zich maar moeizaam op een directe wijze benaderen. Wellicht 
heeft de, uit het Boeddhisme overgewaaide, mindfulness aanpak (Teasdale, 1999) ons wat 
dit betreft wat te bieden. In deze meditatieve benadering leert men een observerende 
houding ten opzichte van de eigen mentale processen aan, waardoor negatieve emo-
ties minder bedreigend worden. Dit lijkt de kans dat empathie in personal distress blijft 
hangen te verminderen. Vooralsnog is het te vroeg voor definitieve uitspraken. Dat neemt 
niet weg dat het de moeite waard zou zijn nader te bekijken wat precies de werkzame 
bestanddelen van deze techniek zijn en of die wellicht op een wat minder cultuurvreemde 
wijze in het dagelijks leven in te passen zijn.

Naast schuld is er nog een andere emotie die veelvuldig met prosociaal gedrag in verband 
wordt gebracht: medelijden; een emotie die het directe gevolg is van empathie, oftewel 
‘the capacity to think and feel oneself into the inner life of another person’. Op basis van 
zo’n omschrijving kunnen we stellen dat de focus bij empathie per definitie op de ander 
gericht is. We zullen daar zo dadelijk nog een klein vraagteken bij zetten, maar in eerste 
instantie wil ik uw aandacht vragen voor het feit dat empathie dus ook twee aspecten 
kent: er wordt expliciet van indenken en meevoelen gepraat. Dat wil zeggen dat empathie 
zowel cognitieve als affectieve elementen bevat.

In de door ons ontwikkelde korte CAES (Cognitive and Affective Empathy Scale) zijn beide 
elementen zoveel mogelijk uit elkaar gehaald: vijf affectieve items van het type ‘ik word  
verdrietig als ik iemand zie waar niemand mee wil spelen’ en vijf cognitieve van het type 
‘als iemand zich rot voelt, begrijp ik meestal wel wat er aan de hand is’. Ook nu weer zien 
we dat beide elementen aanzetten tot prosociaal gedrag als we uitsluitend op zelfrappor-
tage afgaan. Maar aan de affectieve kant blijft er een sterke relatie bestaan met daadwer-
kelijk geobserveerd gedrag, terwijl die aan de cognitieve kant afwezig is. En de relatie van 
prosociaal gedrag met affectieve empathie wordt nog sterker als je het laatste concept 
beperkt tot sympathie. Dat vergt enige toelichting.

Alle vormen van affectieve empathie wortelen in een verschijnsel dat we emotionele 
besmetting (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994) noemen; het onwillekeurige verschijnsel 
dat het waarnemen van andermans emoties bij de waarnemer een zelfde emotie oproept. 
In feite zien we dat verschijnsel al bij pasgeboren kinderen. Als een baby een andere baby 
hoort huilen, gaat hij meehuilen; een puur symmetrische reactie, zonder ook maar de 
minste cognitieve zingeving. Aangenomen wordt dat we de neurologische basis daarvoor 
moeten zoeken in de zogenaamde spiegelneuronen.  

Bij baby’s mogen we aannemen dat emotionele besmetting zonder meer tot personal 
distress (persoonlijk ongerief) leidt. Het onderscheid tussen henzelf en de ander en de 
onderkenning van een ‘as if’ gevoel (het voelt alsof ik het zelf meemaak) is bij hen nog 
niet ontwikkeld. Neurologisch gezien is er ook een flinke overlap tussen eigen en waarge-
nomen ervaringen; tussen lijden en medelijden. Dat maakt het plausibel dat het één vrij 
gemakkelijk kan omslaan in het ander. We zien dan ook dat niet alleen baby’s zich laten 
overweldigen door de emotie van een ander. Ook bij oudere kinderen en volwassenen 
wordt waargenomen verdriet wel eens ‘personal distress’, als de situatie persoonlijke 
problematiek activeert. De focus is dan van de ander naar jezelf verplaatst en zal men ook 
niet meer reageren op de noden van een ander. Als we niet in de valkuil van zelfmedelij-
den trappen en ten volle op de ander gericht blijven, dan krijgt sympathie een kans. Deze 
gemoedsgesteldheid mag zonder meer de sterkste predictor van daadwerkelijk prosociaal 
gedrag genoemd worden. 

De vraag of emotionele besmetting in personal distress dan wel in sympathie resulteert, 
blijkt mede afhankelijk van de vraag of iemand zijn eigen emoties goed kan controleren 
(Stegge & Meerum Terwogt, 2008). Dit onderscheid, dat in de CAES niet aanwezig is, wordt 
namelijk wel gemaakt in de IRI (Interpersonal Reactivity Index; Davis, 1983). Items als: 
‘Als ik zie dat iemand pijn heeft raak ik van streek’ staan dan voor personal distress en 
items als: ‘Ik ben iemand die snel medelijden heeft met andere kinderen’ voor sympathie. 
Op basis van een eigen vertaling en een bewerking van deze lijst voor kinderen, konden 
we constateren 1. dat sympathie en personal distress (IRI), beide hoog correleren met 

Helpen doe je vooral 
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Ondanks het materialisme dat ons aangewreven wordt, noemen de meeste mensen ‘ge-
lukkig zijn’ toch nog steeds als hun ultieme doel. Dat prosociaal gedrag daarbij kan hel-
pen wordt aangetoond door een simpel experiment: als iemand zich aan het voornemen 
houdt tenminste 5 aardige dingen per dag te doen, levert dat – hoe gering de gebaren ook 
mogen zijn – na korte tijd al een aantoonbare verbetering in het subjectieve geluksgevoel 
op (Lyubomirsky c.s, 2005). De scherpslijper kan ook nu weer, op grond van het strategi-
sche oogmerk, vraagtekens bij het altruïstische gehalte van dit hulpgedrag zetten. Maar 
dan hechten we in de uitspraak ‘ik help omdat ik daar gelukkig van word’, toch te veel 
waarde aan het woordje ‘omdat’. Met die emotionele winst wordt namelijk een vicieuze 
cirkel in gang gezet die dat oogmerk al snel naar de achtergrond doet verdwijnen. Posi-
tieve emoties zoals blijdschap en geluk zetten automatisch aan tot sociale toenadering 
(Frijda, 1986) en vergroten daarmee de kans dat de focus van de aandacht op het wel en 
wee van de ander komt te liggen (Meerum Terwogt, 2002). Daarmee zijn de voornaamste 
voorwaarden voor sympathie vervuld. En als het daaruit voorkomende hulpgedrag dan 
weer positieve emoties oproept hebben we een vicieuze cirkel die zichzelf in hoge mate 
in stand kan houden. Een tikje strategisch inzicht, om dat proces waar nodig nog een 
beetje te stimuleren, lijkt mij persoonlijk geen onoverkomelijk bezwaar, zelfs al zou dat 
het altruïstische aureool een tikje doen verbleken. Aan goed gedrag hebben we meer dan 
alle mooie intenties bij elkaar.  

-

Gewoonlijk proberen we gedragsveranderingen langs cognitieve weg te bewerkstelligen: 
de weg van de overtuigingskracht. Maar waarom falen de cognitieve aspecten van de 
moraliteit op dit punt dan zo jammerlijk in ons onderzoek? Zou het kunnen zijn dat er ge-
woonweg te weinig maatschappelijke aandacht voor prosociaal gedrag is? We zijn immers 
veel meer geïnteresseerd in het voorkomen van antisociaal gedrag, dan in het promoten 
van prosociaal gedrag; met het directe gevolg dat de morele opvoeding zich eerder met 
verboden dan met geboden bezighoudt. Dat gaat er nog te veel van uit dat prosociaal en 
antisociaal gedrag elkaars tegenpolen zijn. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat een 
kind dat zich schuldig voelt omdat het iets slechts heeft gedaan, zich niet automatisch 
ook schuldig voelt als het iets goeds heeft nagelaten. 

Daarnaast staat altruïsme vermoedelijk veel 
te veel centraal in onze opvoeding (Meerum 
Terwogt, 2006). Waarom eisen we onbaat-
zuchtigheid en zien we prosociaal gedrag als 
minder hoogstaand als men zich realiseert 
dat het ook voordelen voor jezelf oplevert? 
We mogen immers verwachten dat die winst 
een belangrijke bekrachtiger van hulpgedrag 
is. Uit de motievenlijst wordt dat niet direct 
duidelijk. Het uitzicht op wederprestaties en 
dankbaarheid zet niet aan te zetten tot hulpgedrag. Maar met onbaatzuchtigheid als maat-
staf kun je dat ook nauwelijks verwachten. De ontkenning van het persoonlijk perspectief 
wordt dan al gauw een vorm van morele hypocrisie. 

Het enige ons bekende programma dat op een systematische wijze probeert prosociaal 
gedrag in de klas te bevorderen, laat zien dat het winst perspectief wel degelijk invloed 
heeft. Skinner, Cashwell en Skinner (2000) vroegen klasgenoten elkaars prosociale gedra-
gingen in de gaten te houden en steeds letterlijk aan de bel te trekken op het moment 
dat iemand iets aardigs voor een ander doet. Zo’n actie wordt dan even expliciet ten 
overstaan van de hele klas gememoriseerd. In het begin leverde dat, zoals men zich kan 
voorstellen, gemengde reacties op. Maar op den duur wierp het volgens de onderzoekers 
wel degelijk zijn vruchten af. Simpelweg doordat deze aanpak de relatie tussen prosociaal 
gedrag en de waardering die dat oplevert direct inzichtelijk maakt, trad meer prosociaal 
gedrag op en was populariteit nog sterker dan voorheen gebonden aan prosociaal gedrag. 
De kinderen ervaren aan den lijve dat prosociaal gedrag voordelen oplevert.

Overigens betekent dat niet automatisch dat antisociaal gedrag afneemt. Qua frequentie 
staan pro- en antisociaal gedrag min of meer los van elkaar. Zo zijn de grootste pestkop-
pen zeker niet degenen die het minste prosociale gedrag vertonen. Naar hun achterban 
tonen die zich vaak zeer behulpzaam, om zich daarmee van hun loyaliteit te verzekeren 
(Olthof c.s, 2008). Hen hoeven we dus juist niets te vertellen over de voordelen van proso-
ciaal gedrag. Maar altruïstisch zullen we hen niet gauw noemen.

Natuurlijk is er een variëteit van meer of minder bewuste winstoogmerken. Maar een 
altruïst laat zich volledig door de noden van een ander leiden. Dus strikt genomen mogen 
geen van die oogmerken een rol spelen, willen we dit stempel niet in gevaar brengen. 
Heel misschien is er nog net één winstoogmerk dat aan deze strenge censuur kan ont-
snappen: stemmingsverbetering. Helpen maakt gelukkig.  

Altruïsme is een ideaal dat 
zijn doel voorbij schiet
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Er wordt onvoldoende bij stil gestaan dat de oorspronkelijke vragen van de ontwik-
kelingspsychologie en de opvoedkunde vragen waren over morele kwesties. De Emile 
van Rousseau is bovenal een kritisch boek over moraliteit. Het is zelfs zo dat het boek 
nauwelijks over opvoeding gaat, al wordt het boek dan ook gewoonlijk als begin van 
de opvoedkunde gezien. Rousseau wilde in de allereerste plaats duidelijk maken dat 
in zijn ogen de decadente samenleving uit Parijs beëindigd moest worden: Revolutie! 
Nooit meer mocht er een generatie komen met zulke verderfelijke morele opvattingen. 
Vandaar dat Emile terug naar de natuur moest; zo ver mogelijk weg van de steden, 
door Rousseau de riolen van de mensheid genoemd. Daarom was Kant zo gesteld op 
Rousseau: de moreel verlichte medemens boven alles; pedagogiek als realisatie van de 
‘Praktische Vernunft.’

Al met al legde Rousseau het fundament voor de pedagogiek en de ontwikkelingspsy-
chologie. De rationele lijn van de Verlichting loopt rechtstreeks van Rousseau via Kant 
naar Jean Piaget. Piagets opvatting van de morele ontwikkeling is verder uitgewerkt door 
Kohlberg en deze traditie richt zich dus al twee en een halve eeuw op de studie van de 
morele ontwikkeling als een aspect van de cognitieve ontwikkeling. Zelfs hedendaagse 
interventie programma’s, zoals EQUIP, richten zich op de zogenaamde ‘cognitive distorti-
ons’ van de antisociale en soms ook delinquente jeugdigen.
 
Ook al in de 18de eeuw leefde er in Engeland David Hume, vriend en collega-filosoof van 
Rousseau. In boek 2 van Humes hoofdwerk ‘Of the Passions’ wordt geclaimd dat de 
emoties altijd primair zijn. Hume meende dat de rede wel de expressie van de emoties 
onder controle kan brengen, maar niet de emoties zelf. Wat Hume betreft is de rede ‘the 
slave of the passions’. Precies daarom viel Hume de rationalistische ethiek van Rous-
seau en Kant aan in boek 3. Hij gaf geen normatieve ethiek, die we kunnen naleven, 
maar een ethiek die berust op onze gevoelens van mededogen voor de medemens. In 
een binnenkort te verschijnen boek (Koops et al) hebben we geprobeerd het moderne 
wetenschappelijke onderzoek dat terug te voeren is op zowel Rousseau als op Hume in 
onderling verband te bespreken als het tweestromenland van de gewetensontwikkeling.

Als Meerum Terwogt zich afvraagt of een hoger niveau van morele ontwikkeling samen-
gaat met meer prosociaal gedrag dan stelt hij natuurlijk een eenzijdige vraag: namelijk 
die naar het cognitieve morele oordeels niveau. In overeenstemming met MeerumTer-
wogt’s eigen jarenlange onderzoek naar emoties en emotieregulatie had hij misschien 
beter kunnen vragen naar de rol van de emoties in samenhang met prosociaal gedrag. 
Dan zou het morele besef, waarvan hij vaststelt dat die empirisch niet erg substantieel 
samenhangt met morele gedragingen, maar wel met verbale beweringen, vervangen 
worden door inzicht in de eigen emoties en de inzet van die emoties ten behoeve van 
morele doelen. De morele hypocrisie, bestaand uit de discrepantie tussen zelf-gerappor-
teerd hoogwaardig moreel gedrag en feitelijk waargenomen gedrag, ziet er dan anders 
uit. Nu komt het door Meerum Terwogt gerapporteerde gedrag neer op onderzoek naar 
de ontwikkeling van morele hypocrisie. Het onderzoek dat hij verrichtte en bespreekt 
met betrekking tot schuld en schaamte en empathie is interessant voor de studie van 
de morele ontwikkeling. Zijn bevinding dat bij de affectieve aspecten van empathie er 
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wel degelijk samenhang is met het daadwerkelijk geobserveerde gedrag is fraai: morele 
hypocrisie is een kwestie van rationaliteit, van de ontwikkeling van het moreel oordeel; 
effectief moreel handelen is kennelijk verbonden met emoties, in het bijzonder met 
emotionele besmetting (empathie).

Typerend voor de moderne ontwikkelingspsycholoog is dat hij tevreden is met het be-
schrijven van ontwikkelingsprocessen. Natuurlijk: ook volgens de belangrijkste metho-
doloog van het vak (Jack Wohlwill, 1973) begint alles met de beschrijving van ontwik-
kelingsfuncties. Maar uiteindelijk zouden we toch ook wel graag willen weten welke 
mechanismen er ten grondslag liggen aan die functies. En dat vereist longitudinale 
experimenten. Het natuurlijke experimenteren heet gewoon opvoeding. En daarover zou 
ik wel graag iets willen zeggen.

De moderne academische pedagogiek is een aangelegenheid geworden van empirisch 
analytisch onderzoek, waarbij normatieve kwesties ontlopen worden. Dat was ooit wel 
anders: pedagogiek ontstond vooral als praktische filosofie: als normatieve wetenschap 
(sinds Rousseau dus). In ons tijdsgewricht is de pedagogiek als discipline niet meer 
bezig met normatieve kwesties. Dat is betreurenswaardig, vooral omdat het zusje van 
de pedagogiek, de empirisch analytische ontwikkelingspsychologie dat evenmin doet. 
Ik meen dat Meerum Terwogt’s vragen over de samenhang (en vooral het gebrek aan 
samenhang) tussen antisociaal en prosociaal gedrag wel eens beantwoordbaar zouden 
kunnen worden door de opvoeding te bestuderen. Zou het niet kunnen zijn dat ouders 
moreel gedrag voorleven door op de juiste momenten de juiste emotioneel gestuurde 
schuld en schaamte te demonstreren en aan te brengen. En als dat zo is – waar ik sterk 
in geloof en onder meer Norbert Elias in zijn klassieke boek over het proces van de 
beschaving eveneens – dan dringen zich onherroepelijk normatieve kwesties op: waarom 
zouden wij willen dat onze kinderen allerlei vormen van gedrag vertonen, die wij norma-
tief pro en antisociaal gedrag noemen? Zonder antwoorden op dergelijke pedagogische 
vragen heerst het beschrijvende onderzoek en kan de ontwikkelingspsycholoog weinig 
bieden aan de pedagoog, die, zo lijkt het wel, ook zelf weinig op heeft met het over-
stijgen van beschrijvend onderzoek. Hoe kan je dan nog verwachten dat ouders er in 
slagen hun kinderen gericht schuld en schaamte bij te brengen, empathie te stimuleren 
en dat alles doen uitmonden in minder antisociaal gedrag en meer prosociaal gedrag. 

Press.
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De gemeenschappen waarin mensen hun brood verdienen, arbeidsorganisaties genoemd, 
verschillen niet zo heel veel van die van de apen. Behalve een beetje ruilhandel – loon 
in ruil voor arbeid – wordt er geslijmd, geroddeld, om de macht gevochten, gehuild, en 
oeverloos gevlooid. Dat vlooien noemen we dan wel anders – we hebben het beschaafd 
over netwerken, informatieuitwisseling of – in de wetenschappelijke literatuur – over 
organizational citizenship behavior, kortweg OCB. De essentie ervan is echter hetzelfde 
als bij de primaten: we wisselen veel meer met elkaar uit dan alleen het materiële, om 
zo de organisatie te voorzien van een stevig sociaal cement en het onderlinge vertrou-
wen te bouwen dat nodig is voor coöperatie. In deze lezing richt ik me op de lastigste 
uitwisselingsrelatie die er bestaat in organisaties, namelijk die tussen managers en 
medewerkers. Anders dan sociale uitwisseling tussen collega’s onderling, is de relatie 
tussen manager en medewerker behept met een machtsverschil, oftewel een scheve 
afhankelijkheid in het nadeel van de medewerker. Dat vormt een ernstige belemmering 
voor de onderlinge uitwisseling, omdat medewerkers er nooit helemaal op kunnen ver-
trouwen dat hun managers het beste met hen voor hebben. Doen ze het niet goed, dan 
heeft hun baas de macht om hen te ontslaan, ook al doet deze dat zelden op staande 
voet. Weliswaar kunnen ook medewerkers de relatie met hun organisatie verbreken, 
maar de gevolgen die een gedwongen afscheid heeft voor medewerkers zijn vaak groter 
dan die voor een organisatie – denk alleen al aan het inkomens – en gezichtsverlies bij 
gedwongen ontslag.

Misschien wel vanwege dit inherente machtsverschil tussen managers en medewerkers 
zijn veel van hun uitwisselingen weinig sociaal, laat staan prosociaal. Neem bijvoor-
beeld Karel, bestuurder van een grote onderneming, die praat over zijn medewerksters 
(het zijn merendeels vrouwen). Hij zegt: ‘Laatst hebben we ze allemaal de mogelijkheid 
gegeven een ontwikkelplan voor zichzelf te maken en dure opleidingen te volgen. Een 
mooi cadeau, zou je denken. Maar dat wilden ze helemaal niet. Het enige waar Marie 
zich druk om maakt is of Sofie nog wel naast haar mag zitten, want ze komen toch 
vooral naar kantoor om te kletsen.’ Managers en medewerkers zijn heel goed in wat ik 
schijnuitwisseling noem. Hoe vaak komt het niet voor dat managers hun medewerkers 
eigenlijk niet meer zo zien zitten, maar uit angst, onkunde of gemakzucht de confron-
tatie niet aangaan. In plaats daarvan geeft men subtiele signalen, bijvoorbeeld door 
medewerkers te negeren, te onthouden van complimenten, of erger nog, stelselmatig 
te pesten. Het wordt er niet beter op door iedereen te verplichten om functioneringsge-
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sprekken te voeren. In het geval van zwakke arbeidsrelaties verworden die tot het af-
vinken van beoordelingslijstjes, waarna men elkaar weer vrolijk verder negeert. Recent 
ondervroegen we zeventig medewerkers en hun managers in een ziekenhuis. De mees-
ten zeiden tenminste één keer per jaar een formeel functioneringsgesprek te voeren, 
maar nog geen kwart haalt daar veel energie en inspiratie uit. Slechts 13 procent zegt 
dan ook tijdens zo’n gesprek goede afspraken te maken over persoonlijke ontwikkeling. 
Gezondheid en vitaliteit stelt men even weinig aan de orde. Persoonlijke onderwerpen 
houden mensen kennelijk liever voor zichzelf. 

Al die schijnuitwisseling noemen Gratton en Ghoshal dehydrated talk, droge gespreks-
kost, waarin beide partijen noch cognitief, noch emotioneel de diepte in gaan. Men 
praat met elkaar zonder echt wat te zeggen, laat staan dat men naar elkaar luistert. 
Men speelt als het ware een rol, voorgeschreven door vaste regels en procedures, dui-
delijk afgebakend in tijd en ruimte, met voorspelbare uitkomsten die bepaald worden 
door de hiërarchische verhouding. Zulke schijngesprekken zijn het tegenovergestelde 
van die waarin men cognitieve of emotionele diepgang toont, of liever nog allebei. Als 
gesprekspartners analyse weten te koppelen aan emotie, dan ontstaat er vaak wat 
moois. Dan is er sprake van een creatieve dialoog, waarin men elkaar inspireert en 
betekenis geeft aan de relatie (zie figuur 1).

(vrij naar Gratton & Ghoshal, 2002)

Het model van Gratton & Ghoshal lijkt op de management grid van Blake en Mou-
ton (zie figuur 2), later vertaald in theorie over conflicthantering. Dit model verklaart 
interpersoonlijk gedrag vanuit de twee onafhankelijke dimensies zorg voor eigenbelang 
en zorg voor andermans belang, die beide hoog of laag kunnen zijn. Zo ontstaan er 
vier gedragsstijlen, variërend van vermijden zoals dat in schijngesprekken gebeurt, 
toegeven aan de ander, forceren omwille van het eigenbelang, en tenslotte, en dat 
is het meest veelbelovend, creatief probleem-oplossen waarbij men zorg heeft voor 
zowel zichzelf als de ander. Arbeidsrelaties kunnen er heel vrolijk en vruchtbaar uitzien 
wanneer managers en medewerkers in staat zijn tot een creatieve dialoog, waarin zij 
onderzoeken wat hen bindt en hoe zij elkaars talenten nog beter kunnen benutten.

nog onvoldoende toe in staat lijken in de hedendaagse arbeidsorganisaties? Een belang-
rijke verklaring is te vinden in de natuurlijke reflex die volgt nadat zich in arbeidsrelaties 
conflicten hebben voorgedaan. In een welwillende poging om vergelijkbare conflicten 
in de toekomst te voorkómen, maken mensen regels. Die regels schrijven voor hoe 
mensen zich moeten gedragen, wat mag en niet mag. Ze leiden ertoe dat het gebouw 
van arbeidsverhoudingen onhandig is ingericht. Denk bijvoorbeeld aan de collectieve 
arbeidsovereenkomst, die precies voorschrijft hoe functies eruit zien, onder welke 
omstandigheden mensen ze moeten uitoefenen, hoeveel ze verdienen, wanneer en hoe-
veel ze werken, en tot slot hoe een organisatie dient te investeren in hun opleiding en 
ontwikkeling. Allemaal goedbedoeld, maar nu vaak te dwingend. Het ontneemt mensen 
de mogelijkheid om zelf na te denken en actie te nemen over hoe ze willen werken en 
waar hun passies op werkgebied liggen. Niet verwonderlijk dat managers en medewer-
kers elkaar in onderlinge gesprekken al snel wijzen op vastgelegde rechten en plichten, 
in plaats van samen een productieve werkrelatie op te bouwen. 

(Blake & Mouton, 1970; Pruitt, Rubin, & Kim, 2003)

Naast de dikke CAO’s zijn er nog andere voorbeelden van ontoereikende architectuur: 
organisatiestructuren met een steile hiërarchie, managers die directief leiding geven, 
functies die nauw omschreven zijn en de al genoemde functioneringsgesprekken die 
qua planning, lengte, vorm en uitkomst nauwkeurig worden voorgeschreven. De gemene 
deler van deze gebrekkige organisatie-inrichting is dat deze mensen weinig ruimte biedt 
om zelf of samen met anderen te bepalen hoe ze willen en kunnen bijdragen aan het 
grotere geheel. In zulke organisaties komen managers en medewerkers niet tot ver-
gaande uitwisseling. Men doet zijn of haar taak maar ook niet meer dan dat. Bovendien 
primen zulke organisaties hun medewerkers op extrinsieke motivatie en wat er allemaal 
niet kan. Priming betekent onbewuste beïnvloeding, een tactiek die binnen de sociale 
psychologie regelmatig wordt gebruikt om effecten te laten zien van de psychische toe-
stand waarin mensen verkeren. Zo werden in een onderzoek twee groepen proefperso-
nen geprimed op respectievelijk extrinsieke en intrinsieke motivatie door hen een aantal 
door elkaar gehusselde woorden om te laten bouwen tot goedlopende zinnen. 
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De eerste groep kreeg woorden voorgeschoteld als uitdaging, spontaan en ontdekken, 
de tweede groep woorden als verplicht, gedwongen en volgens de regels. Vervolgens 
losten de proefpersonen kruiswoordpuzzels op. Wat bleek? Proefpersonen in groep 1 
vonden de puzzels leuker, zeiden vaker ze uit vrije wil gemaakt te hebben en losten 
meer woorden op dan die in groep 2. Deze studie toont aan dat motivatie-cues in de 
omgeving bepalend zijn voor werkhouding en prestaties van mensen.

De slechte architectuur van arbeidsrelaties en –organisaties is een gemiste kans, want 
veel onderzoek binnen de organisatiepsychologie toont aan dat rijke uitwisselingsrela-
ties lonen. In rijke uitwisselingsrelaties hebben partners vertrouwen in elkaar, waar-
door rechten en plichten niet tot in detail hoeven te worden vastgelegd. De partners 
laten zich vooral leiden door een norm van wederkerigheid, waarin men zich verplicht 
voelt om de dienst, het compliment of de kennis die men van de ander krijgt, direct 
of later terug te betalen, in wat voor vorm dan ook. Rijke sociale uitwisseling betekent 
bovendien dat partners niet alleen zakelijk, maar ook sociaal-emotioneel met elkaar 
verbonden zijn en in elkaar investeren. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die 
rijke uitwisselingsrelaties ervaren met hun organisatie en leidinggevende, zich meer 
verbonden voelen met de organisatie, minder tot vertrek geneigd zijn en meer organiza-
tional citizenship behavior vertonen. Dit is gedrag waarmee mensen hun organisatie of 
collega’s spontaan van dienst zijn, zonder dat het van hen verwacht wordt of ze ervoor 
betaald worden. Bovendien presteren organisaties er beter door, omdat mensen in rijke 
uitwisselingsrelaties efficiënter met elkaar samenwerken, zich flexibeler 
aanpassen aan veranderingen en een groter sociaal kapitaal opbouwen. Zelfs de in-
novatieve prestaties van organisaties nemen toe, want rijke uitwisseling betekent een 
creatieve dialoog en in een creatieve dialoog ontstaan nieuwe ideeën voor diensten en 
producten. 

Maar aantonen dat rijke uitwisseling loont, is heel wat anders dan zulke uitwisseling 
verbeteren. Wij organisatiepsychologen geven in onze wetenschappelijke artikelen veel 
gratuite adviezen waarbij we ons er weinig aan gelegen laten liggen of organisaties ze 
lezen, laat staan opvolgen. Het lijkt alsof 
we louter voor onze eigen gemeenschap 
schrijven en er bij voorbaat vanuit gaan dat 
mensen in de praktijk onze artikelen niet 
lezen, laat staan dat ze er de boodschap 
uit oppikken. Ook aan het adres van de 
praktijk zijn de nodige verwijten te maken. 
Organisaties staan zelden wetenschappe-
lijk verantwoord onderzoek toe omdat het 
te duur en te tijdrovend is. Zo wordt het 
lastig om aan te tonen hoe arbeidsrelaties 
te verbeteren zijn. Ook tussen wetenschap 
en praktijk blijkt de uitwisseling arm. Wij 
zouden vaker een creatieve dialoog moeten 
aangaan over hoe er van elkaar te leren 
valt, waardoor wetenschappelijke literatuur 
aan zeggingskracht wint en organisaties 
beter worden. 

Ik durf te stellen dat we zo langzamerhand wel zo’n beetje weten hoe goede en slechte 
arbeidsrelaties eruit zien en te verklaren zijn. Weliswaar zijn vele nuances mogelijk, 
zoals de nuance dat organizational citizenship behavior weliswaar goed is voor de or-
ganisatie, maar soms ook individuele carrières in de weg kan zitten, omdat tijd schaars 
is en OCB soms ten koste gaat van de reguliere taakprestaties. Nog zo’n interessante 
nuance is dat OCB niet bij iedereen op dezelfde manier kan worden uitgelokt. De meer 
zelf-gerichte medewerkers gedragen zich vooral prosociaal naarmate hun individuele 
functie hen veel vrijheid biedt. Medewerkers die sterk op anderen gericht zijn, gedragen 
zich prosocialer naarmate hun sociale omgeving hen meer steun biedt. Alle interessante 
theoretische en empirische nuances ten spijt, voor ons organisatiepsychologen wordt 
het tijd om op te houden met pietlutten en ons te storten op de vraag hoe we arbeids-
relaties en -organisaties aantoonbaar kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door onderzoek 
te doen als dat van Burt en Ronchi, die managers trainden in de netwerktheorie van 
sociaal kapitaal. Volgens deze theorie hebben mensen een groter of kleiner sociaal kapi-
taal afhankelijk van hun positie in de sociale structuur van een organisatie, ook wel een 
sociogram genoemd. In een sociogram zijn dikke en dunne of geen lijnen getrokken tus-

sen mensen die respectievelijk veel, weinig 
of geen informatie met elkaar uitwisselen. 
Er zijn twee vormen van sociaal kapitaal, 
namelijk dat van makelaarschap (brokerage) 
versus dat van afsluiting (closure). Beide 
typen managers kunnen evenveel contacten 
hebben, maar de makelaar heeft ze vooral 
met verschillende groepen en een afsluiter 
vooral met de eigen groep. Beide soorten 
sociaal kapitaal hebben voor- en nadelen. 
Makelaarschap betekent dat men creatieve 
verbindingen tussen organisatie-eenheden 
kan maken, maar het kan ook tot chaos, 

fouten en competitie leiden vanwege een gebrek aan heldere taakverdeling. Afsluiting 
betekent dat men het werk van de groepsleden goed kan integreren en op elkaar kan 
afstemmen, maar heeft groepsdenken en rigiditeit als mogelijk nadeel. Slimme managers 
positioneren zichzelf en hun naaste collega’s zodanig, dat de organisatie kan profiteren 
van zowel het sociaal kapitaal van makelaars als dat van afsluiters. Tijdens een intensie-
ve cursus leerden honderden managers deze theorie kennen en pasten zij hem actief toe 
op casuïstiek in hun eigen organisatie. Twee jaar na afloop van de cursus waren de ma-
nagers die zich tijdens de cursus actief hadden opgesteld beter af dan managers uit een 
controlegroep en managers die de cursus passief hadden gevolgd. Hun beoordelingen 
waren hoger, ze waren vaker gepromoveerd naar een hogere positie en minder vaak uit 
de organisatie vertrokken. Kortom, managers die getraind zijn in sociaal kapitaal preste-
ren beter. Dit onderzoek laat zien dat bewust gebruik maken van kennis rondom sociaal 
kapitaal vruchten afwerpt, aangezien managers die dat doen handiger gebruik weten te 
maken van sociale uitwisselingen in een organisatie. Wat dit veldexperiment echter niet 
toont, is in hoeverre de organisatie in zijn geheel, inclusief de medewerkers van deze 
getrainde managers, beter af zijn dankzij de nieuwe kennis van deze managers. 

Het is daarom hoog tijd dat managers en medewerkers leren van theorie die hen beter 
in staat stelt tot rijke uitwisseling, om zo wat voor de ander te betekenen. Dat zijn wij 
van plan in de acht Universitair Medische Centra die Nederland telt. De sociale partners 

Wij organisatiepsychologen 
geven in onze wetenschap-
pelijke artikelen veel gratuite 
adviezen waarbij we ons er 
weinig aan gelegen laten 
liggen of organisaties ze 
lezen, laat staan opvolgen

Managers die getraind 
zijn in sociaal kapitaal 
presteren beter
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in deze ziekenhuizen beseffen dat de oude CAO arbeidsrelaties te veel dichttimmerde, 
en dat mensen meer ruimte, tijd en geld nodig hebben om onderling, in een goed 
gesprek tussen manager en medewerker, de arbeidsrelatie in te richten. Gewapend met 
een persoonlijk budget kunnen zij in een onderling gesprek tot maatwerkafspraken over 
ontwikkeling komen. Wij gaan dit proces onderzoeken aan de hand van een theoretisch 
model ontleend aan zowel wetenschap als praktijkkennis. Een creatieve dialoog tussen 
managers en medewerkers leidt naar verwachting tot meer maatwerkafspraken die 
vervolgens de inzetbaarheid van medewerkers ten goede komt. Er is al enigszins bewijs 
voor dit model. Onderzoekers vonden dat wanneer managers en medewerkers een 
goede uitwisselingsrelatie hebben, zij meer maatwerkafspraken maken, waardoor zij als 
het ware samen de baan van de medewerker ontwerpen in plaats van dat deze voorge-
schreven wordt door de CAO of andere regels. En dat komt vervolgens de betrokkenheid 
van de medewerker ten goede en voorkomt stress. 

Ons model over dialoog en maatwerk toetsen we in een longitudinaal onderzoek, waarin 
honderden koppels van managers en medewerkers in twee opeenvolgende jaren drie 
vragenlijsten invullen. Zo kunnen we toetsen of een creatieve dialoog en maatwerkaf-
spraken in het jaar ‘nul’ ervoor zorgen dat één of twee jaar later mensen breder inzet-
baar zijn. Hoe belangrijk ook, toch legt dit longitudinale onderzoek nog onvoldoende 
bloot hoe de creatieve dialoog valt te verbeteren. Daartoe gaan we veldexperimenten 
opzetten, waarin we managers en medewerkers willen primen op het zien van moge-
lijkheden. Daarmee bedoelen we dat mensen kansen zien, een halfvol in plaats van een 
halfleeg glas zien, creatief worden en zien dat er meer common ground is dan op het 
eerste oog het geval lijkt. Primen kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door mensen 
voorafgaand aan een loopbaangesprek te laten opschrijven welke ambities ze hebben, 
wat ze zullen doen om hun ambities te realiseren en hoe ze daarover gaan praten met 
de ander. Vervolgens toetsen we of managers en medewerkers die geprimed zijn op 
mogelijkheden, creatiever zijn in hun onderlinge dialoog en de afspraken die zij maken 
dan managers en medewerkers die niet geprimed zijn. 

Een creatieve dialoog in de context van arbeidsrelaties maakt dat managers en mede-
werkers I-deals sluiten. Een I-deal houdt in dat medewerkers in dialoog met hun mana-
ger een afspraak maken over tijd, geld, ontwikkeling, of prestaties, die afwijkt van die 
van hun collega’s, en die win-win-win is: goed voor zichzelf, goed voor de organisatie, 
en ook collega’s worden er beter, of op zijn minst niet slechter van. Een voorbeeld van 
een I-deal is een leraar die een sabbatical neemt om een leerboek te schrijven over zijn 
vakgebied, iets waar hij in zijn reguliere docentschap niet aan toekomt. De organisatie 
profiteert van zijn nieuwe kennis, leermethode en hernieuwde werkmotivatie, de docent 
kan zich optimaal ontwikkelen op een zelfgekozen manier en idealiter heeft het zijn 
collega’s niet geschaad, doordat zijn taken door een collega zijn overgenomen. I-deals 
zijn te onderscheiden van enerzijds job crafting, waarin medewerkers hun eigen baan 
maken, maar zonder zich af te vragen of dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de orga-
nisatie. Denk bijvoorbeeld aan een leraar die er een unieke leermethode op nahoudt, 
zonder deze af te stemmen met docenten in voorgaande of vervolgjaren. Anderzijds zijn 
I-deals te onderscheiden van uitdagende taken aannemen, want medewerkers die dat 
doen dragen weliswaar bij aan de organisatie, maar lopen het risico hun eigen ontwik-
kelingsbehoeften uit het oog te verliezen. Een voorbeeld hiervan is een leerkracht die 
zich door zijn directeur bepaalde organisatorische taken laat opleggen, zonder dat daar 
zijn kracht of behoefte ligt. Tenslotte is er een uitkomst denkbaar die noch voldoende 

recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, noch aan de ontwikke-
ling van de organisatie: vasthouden aan de status quo. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 
al wat oudere docent die tijdens het kerstfeest op school verzucht dat ze ‘nog maar acht 
kerstbomen hoeft’. 

Het model van I-deals sluiten vertoont een sterke gelijkenis met het eerdergenoemde 
model van conflicthantering, waarbij de belangen-assen vervangen zijn door die van 
persoonlijke - versus organisatie-ontwikkeling (zie figuur 3). Het is een toespitsing van 
de management grid op de benutting van het ontwikkelingspotentieel in arbeidsrelaties: 
daar waar managers en medewerkers kiezen voor zowel organisatie- als persoonlijke 
ontwikkeling, ontstaat groei en creativiteit en zijn beide partijen van grote betekenis 
voor elkaar.

Organisaties die consequent kiezen voor I-deals als uitgangspunt voor arbeidsrelaties, 
zouden wel eens mooie bouwwerken kunnen worden. De vele I-deals vormen samen 
een fraaie architectuur: een democratische organisatie, gebouwd door de medewerkers 
zelf. Een voorbeeld van zo’n organisatie is Semco, een succesvol Braziliaans productie-
bedrijf met 3000 medewerkers, veelvuldig beschreven door zijn eigen bestuursvoorzitter, 
Ricardo Semler. Toen Semler in 1980 het bedrijf van zijn vader overnam, was het een 
traditioneel bedrijf met veel regels en controle waar mensen onvoldoende presteerden 
en ontevreden waren met hun werk. Semler gooide het roer om, niet vanuit altruïsme, 
maar vanuit het geloof dat een democratisch bedrijf waarin mensen volop meebeslissen 
beter presteert. De verandering ging in kleine stapjes. Een eerste I-deal maakte Semler 
met medewerkers die, net als al hun collega’s, ontevreden waren over de kantine. 
Toen hij vroeg hoe het beter kon, ging dit groepje medewerkers zelf de kantine leiden, 
waarna de klachten ophielden. Vervolgens konden mensen hun eigen werktijden bepa-
len; samen met het hele team besloten ze wat handige begintijden waren. Uiteindelijk 
bepaalden medewerkers zelfs hun eigen salaris. De organisatie kent nu alleen maar 
unieke functies, omdat medewerkers voortdurend die taken oppakken die nodig zijn 
voor goede prestaties en die passen bij wat zij willen of kunnen. En het werkt, want 
Semco groeit en bloeit en heeft turbulente tijden in de Braziliaanse economie doorstaan. 
Ook in Nederland zijn er bedrijven die het voorbeeld van Semco lijken te volgen. Bij-
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voorbeeld Finext, een financieel advies- en 
interimbureau met bijna 200 medewerkers. 
Daar beslissen teams van twaalf mensen 
zelf over hun doelen, rollen, uitgaven en 
inkomsten, opleidingen, acquisitie van op-
drachten, enzovoort. Behalve een directeur 
zijn er geen managers, maar roulerende 
teamleiders die door de teamleden zelf 
worden aangewezen. De regels en proce-
dures zijn schaars en geven medewerkers 
maximale vrijheid om zich in zelfgekozen 
richtingen te ontwikkelen. 

Voorbeeldbedrijven als hierboven geven aan dat we het kennelijk wel kunnen, i-deale 
arbeidsrelaties bouwen. Maar de voorbeelden zijn nog schaars en mogen dan ook veel 
meer navolging krijgen. Daarvoor is kennis nodig over hoe je ze krijgt, die i-deale ar-
beidsrelaties waar apenstreken minimaal vóórkomen. Mijn eindconclusie is daarom een 
oproep aan mijn collega’s wetenschappers en beleidsmakers om samen te leren hoe we 
arbeidsrelaties en –organisaties pro-sociaal kunnen innoveren. Hoe kunnen we het pro-
ces van I-deals sluiten opschalen zodat we meer bedrijven als Semco en Finext krijgen, 
die hoge prestaties koppelen aan rijke uitwisselingsrelaties? Door zulke veranderingen 
uit te proberen in een creatieve dialoog tussen praktijk en wetenschap, is er een goede 
kans dat het steeds meer organisaties gaat lukken. 

-

Organisaties die consequent 
kiezen voor I-deals als 
uitgangspunt voor arbeids-
relaties, zouden wel eens 
hele mooie bouwwerken 
kunnen worden
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Waarom Mensen 
Prosociaal Zijn 
en We Daar Niet 
van Profiteren

In haar presentatie neemt Aukje Nauta stelling tegen de ergerlijk inerte, mechanisti-
sche en hiërarchische wijze waarop veel organisaties zijn ingericht of gestructureerd. 
Ze merkt terecht op dat daardoor prosociaal gedrag dat is gericht op het ontdekken en 
benutten van wederzijds voordeel, schier onmogelijk wordt gemaakt. Nauta pleit voor 
een opener cultuur, waarin een goed gesprek tussen werknemer en werkgever meer tot 
zijn recht komt, waarin door middel van i-deals werkrelaties en werkverbanden worden 
vormgegeven. Dit levert creatievere oplossingen voor de zo vaak knellende strijdigheid 
tussen de belangen en behoeften van de werknemer enerzijds en die van de werkgever 
anderzijds.

Eén van de vragen die haar referaat oproept is of organisaties zo star en hiërarchisch 
worden omdat mensen hun eigen belangen maar niet opzij kunnen zetten en daartoe 
dus min of meer gedwongen moeten worden. Een alternatieve mogelijkheid is dat men-
sen weliswaar gemotiveerd en in staat zijn tot prosociaal gedrag maar dat niet doen 
omdat de organisatiestructuur zo star en hiërarchisch is. Ik zal in het onderhavige die 
laatste gedachte verder onderzoeken en nuanceren. Mijn conclusie is dat (1) mensen 
starre en hiërarchische organisaties creëren omdat zij ten onrechte veronderstellen dat 
mensen vooral gemotiveerd worden door eigenbelang, (2) zij daarmee de mogelijkhe-
den om prosociaal gedrag te (doen) vertonen inperken, waardoor (3a) zij bevestigd 
worden in hun onjuiste aanname dat mensen vooral gemotiveerd worden door eigen-
belang en (3b) zij ten onrechte concluderen dat starre, hiërarchische organisaties nodig 
zijn.

Veel quasi-weten-
schappers, sommige economen incluis, grijpen een evolutionair perspectief aan om te 
poneren dat menselijk gedrag eerst en vooral, of zelfs alleen maar, gestuurd wordt door 
overwegingen van eigenbelang. Voor solitair levende wezens is dit geen onredelijke 
aanname. Voor al die levende wezens die gedurende kortere of langere tijd in groeps-
verband leven is zij problematischer. In een arbeidsorganisatie, bijvoorbeeld, zijn er 
constant afwegingen te maken tussen persoonlijke belangen en die van anderen, inclu-
sief de organisatie als geheel. Persoonlijke belangen kunnen niet los gezien worden van 
die andere belangen. Veel van het gedrag dat mensen, werknemers incluis, vertonen is 
multi-finaal – het dient meerdere doelen en belangen tegelijkertijd. Het is dus ondoenlijk 
om in vivo te kunnen bepalen of en in welke mate prosociaal gedrag – hard werken, een 
collega helpen – ingegeven werd door eigenbelang. Even goed kan worden beredeneerd 
dat het vooral werd ingegeven door prosociale motieven. 

Prosociaal gedrag wordt in veel gevallen niet gestuurd door zelfzuchtige overwegingen. 
In de eerste plaats weten we onderhand dat veel van ons gedrag – prosociaal of niet 
– helemaal niet zo bewust en weloverwogen is. Het meeste gedrag dat wij vertonen is 
onnadenkend gedrag – het komt voort uit gewoonte, of is een functie van de waan van 
de dag. We doen onaardig tegen een collega omdat we geïrriteerd zijn door de onver-
wacht lange file eerder op de dag. Of we stoppen geld in een collectebus omdat we de 
overburen zojuist ook iets zagen geven. En in beide voorbeelden zijn we ons helemaal 
niet bewust van de aanleiding voor ons gedrag. Met andere woorden, mensen werken 

I-deale arbeidsrelaties
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niet constant of continu omdat ze daarmee allerlei doelen of belangen dienen. Mensen 
werken meestal ‘gewoon daarom.’ Dit geldt net zo goed voor gedrag dat eigenbelangen 
dient, als voor prosociaal gedrag dat andermans belangen dient.

In de tweede plaats blijkt uit psychofarmacalogisch onderzoek dat affiliatie (bijv. knuf-
felen) leidt tot een verhoogd niveau van oxytocine in de hersenen. Oxytocine wordt ook 
wel het bonding hormone genoemd en bevordert het vertrouwen dat men in anderen 
stelt, de neiging om anderen te bevoordelen en de neiging andermans nare gedrag door 
de vingers te zien. En dit alles gebeurt zelfs als men die anderen niet kent en het pro-
sociale gedrag anoniem is en blijft. Met andere woorden, er is een stevig neurologisch 
netwerk in ons brein dat prosociaal gedrag aanstuurt zonder tussenkomst van bere-
deneerde overwegingen van eigenbelang – knuffelen, vertrouwen en vergeven worden 
rechtstreeks aangestuurd door hormonen die vrijkomen wanneer we op een prettige 
manier met soortgenoten interacteren. 

In de derde plaats weten we dat zelfzuchtig gedrag veel minder vaak voortkomt uit 
hebzucht, maar vooral ingegeven wordt door de angst door anderen uitgebuit te wor-
den. Mensen vertonen prosociaal gedrag tenzij er reden is aan te nemen dat dit niet 
gewaardeerd of zelfs afgestraft wordt. Anders gezegd – het niet vertonen van prosociaal 
gedrag wordt ingegeven door overwegingen van eigenbelang en dat is iets anders dan 
dat het wel vertonen van prosociaal gedrag door overwegingen van eigenbelang wordt 
aangestuurd.

In de vierde plaats blijkt uit recent onderzoek met hersenscans dat het mensen meer 
tijd en herseninspanning kost om iemand anders een voor zichzelf voordelig maar voor 
die ander oneerlijk aanbod te doen, dan om een onvoordeliger maar eerlijk aanbod te 
doen. Omdat die ander in dit onderzoek een onbekende ander was die men nooit zou 
ontmoeten en die nooit zou weten wie hem of haar welk aanbod had gedaan, is het 
moeilijk vol te houden dat mensen alleen maar eerlijk zijn om een goede indruk te 
maken, of om ellende te voorkomen. Een veel simpeler verklaring is dat eerlijkheid en 
prosociaal gedrag evolutionair verankerd zijn en automatisch en zonder voorbehoud 
vertoond worden. 

In de vijfde en laatste plaats blijkt uit recent onderzoek in ons eigen laboratorium dat 
mensen sociale situaties vermijden waarin zij hun eigenbelang op slinkse wijze kunnen 
laten prevaleren boven dat van anderen. In dit onderzoek lieten we mensen kiezen 
ofwel een vast geldbedrag te nemen en naar huis te gaan, ofwel een beslissingsspel 
te spelen waarin zij door anoniem en ongemerkt oneerlijk te zijn, zichzelf konden 
bevoordelen zonder dat de benadeelde daar erg in zou hebben. Mensen blijken zo’n 
situatie uit de weg te gaan en als men al besluit het spel te spelen maakt men vervol-
gens nauwelijks gebruik van de mogelijkheid zichzelf ten koste van die naïeve ander 
te bevoordelen. Interessant was dat er bovendien geen enkele aanwijzing was dat aan 
deze keuzeprocessen diepgravende analyses ten grondslag lagen. De prosociale keuze 
om niet anoniem en ongemerkt iemand anders te benadelen leek vooral ingegeven door 
een intuïtieve weerstand asociaal gedrag te vertonen.

Deze en soortgelijke bevindingen tonen aan dat veel van ons prosociale gedrag recht-
streeks beïnvloed wordt door basale neurologische processen. Van diepgravende redene-
ringen, doordachte strategieën, of zelfs maar aangeleerde gewoontes is niet of nauwe-

lijks sprake. Prosociaal gedrag is, net als op eigenbelang gericht gedrag, ingebakken, 
genetisch verankerd en vanuit evolutionair oogpunt fundamenteel voor het overleven 
van de menselijke soort in welke context dan ook.

Waarom duiden we prosociaal gedrag in zelfzuchtige termen? Het is vaak lastig de 
werkelijke oorzaak en reden van ons gedrag te duiden – we hebben geen hersenscans 
of biomedische apparatuur tot onze beschikking om continu te bepalen wat de diepere 
drijfveren van ons gedrag waren. Toch vragen we aan onszelf en anderen vaak om 
verklaringen voor dergelijk prosociaal gedrag, iets wat we in veel mindere mate doen als 
wijzelf of anderen voor het eigenbelang kiezen. Blijkbaar is dat laatste normaal en in de 
lijn der verwachting; daarentegen is prosociaal gedrag opvallend en afwijkend.

Een interessante serie studies van Dale Miller en zijn collega’s maakt aannemelijk dat 
mensen geneigd zijn andermans prosociale gedrag vooral te duiden als ingegeven door 
overwegingen van eigenbelang; sterker nog, ook ons eigen prosociale gedrag wordt 
vooral uitgelegd als ingegeven door en goed voor de eigen belangen. Het lijkt wel alsof 
mensen zich wat ongemakkelijk voelen als hun prosociale gedrag aan het licht komt. 
Wellicht is men bang voor ‘watje’ of ‘slapjanus’ versleten te worden, of probeert men 
cynische criticasters voor te zijn door het prosociale gedrag dan maar zelf in termen van 
eigenbelang te benoemen. Hoe dan ook, we zijn met z’n allen nogal geneigd prosociaal 
gedrag ‘af te doen’ als ingegeven door of in elk geval goed voor het eigenbelang. 

Miller’s analyse wijst uit dat mensen zich in de duiding van hun eigen drijfveren laten 
leiden door wat zij veronderstellen dat belangrijk en waardevol gevonden wordt door 
hun sociale omgeving – wat de heersende normen zijn. In onze individualistische 
samenleving wordt eigenbelang en voor jezelf opkomen belangrijk gevonden, en dus 
wordt ons eigen prosociaal gedrag en dat van anderen snel geduid als ‘welbegrepen 
eigenbelang,’ of als een ‘spiering om de kabeljauw te vangen.’ Soms is deze duiding 
terecht, in die zin dat we soms prosociaal gedrag vertonen omdat we denken daarmee 
onze eigenbelangen te bevorderen of veilig te stellen. Maar zoals ik al zei, veel vaker 
wordt ons prosociale gedrag bepaald door allerhande antecedenten die niets met (meer 
of minder doordachte) overwegingen van eigenbelang te maken hebben. 

Het inzicht dat we prosociaal gedrag duiden in termen van eigenbelang heeft twee 
interessante implicaties. Ten eerste impliceert het dat in meer collectivistische cultu-
ren, waarin gedrag dat harmonie en groepsbinding bevordert normatief superieur is, 
mensen minder snel prosociaal gedrag duiden in termen van eigenbelang. Sterker nog, 
er zijn groepsculturen waarin het begrip ‘eigenbelang’ letterlijk niet in het woordenboek 
voorkomt – en dus ook de duiding van eigen en andermans gedrag als ingegeven door 
eigenbelang niet. Voor de (organisatie)praktijk betekent dit dat een cultuuromslag, 
waarin prosociaal gedrag gewaardeerd wordt en als normatief en descriptief normaal 
wordt gezien, een forse stap in de juiste richting is.

Miller’s onderzoek impliceert ook dat we invloed kunnen uitoefenen op de analyse die 
mensen maken van hun eigen gedrag, en dat van anderen. Wanneer politici, beleid-
smakers, managers en andersoortige opiniemakers prosociale in plaats van zelfzuchtige 
motieven benadrukken, verandert de norm en daarmee de neiging bij volgelingen om 
hun eigen gedrag en dat van anderen te duiden in termen van (weloverwogen) eigen-
belang. Er zijn talloze studies waaruit blijkt dat simpele cues mensen meer of minder 
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zelfzuchtig of juist meer of minder prosociaal maakt—mensen doneren minder geld 
aan goede doelen wanneer er posters met bankbiljetten op de muur hangen, of als de 
proefleider een zakelijk pak draagt, in plaats van een T-shirt met vrolijke Hawaï-prints. 
Mensen hanteren conflicten constructiever wanneer hun achterban de tegenpartij duidt 
als ‘partner’ in plaats van als ‘tegenstander.’ En mensen houden meer rekening met het 
milieu wanneer de indruk wordt gewekt dat de meerderheid van hun soortgenoten dat 
ook doet. En als al dit soort simpele ingrepen mensen prosocialer maakt, ligt het voor 
de hand te veronderstellen dat dit de norm wordt. We raken daardoor meer en meer 
geneigd om zowel eigen als andermans prosociale gedrag ook te duiden in termen van 
prosociale motieven en het niet langer af te doen als geworteld in basale overwegingen 
van welbegrepen eigenbelang.

Hierbij twee conclusies en hun implicaties. Ik stelde, naar aanleiding van Nauta’s 
betoog, twee vragen. Ten eerste, is menselijk gedrag eerst en vooral een functie van 
overwegingen van eigenbelang? Het antwoord is een overduidelijk nee – of het nu gaat 
om knuffelen, vertrouwen schenken, geld verdelen of vergeven, keer op keer blijkt 
dat prosociaal gedrag ingegeven wordt door (neuro)psychologische mechanismen 
waarbij beredeneerd eigenbelang geen rol kan hebben gespeeld. Ten tweede, als dan 
onverhoopt mocht blijken dat ook andere zaken dan weloverwogen eigenbelang een 
rol spelen, waarom denken we dan dat mensen zelfzuchtig en egoïstisch gemotiveerd 
zijn? Het antwoord is dat prosociaal gedrag afgedaan wordt als zwak, feminien wellicht, 
in elk geval niet iets om overdadig trots op te zijn. Opkomen voor je eigen belangen, 
een goede positie bevechten, een aantrekkelijke partner scoren – dat zijn de verhalen 
waarmee we thuis kunnen komen. We creëren daarmee de illusie dat we voornamelijk 
gedreven worden door overwegingen van eigenbelang, zelfs als we het merendeel van 
de tijd en tamelijk onnadenkend prosociaal gemotiveerd prosociaal gedrag vertonen.

Nauta pleitte voor het neerhalen van hiërarchische structuren en het bevorderen van 
de constructieve dialoog. Mijn vervolganalyse maakt duidelijk dat de door haar voor-
gestelde interventie weinig kans van slagen heeft zolang de diepere oorzaak van het 
probleem niet ook wordt aangepakt – ons volstrekt misplaatste doch hardnekkige geloof 
in de mens als een inherent zelfzuchtig, op eigenbelang gericht wezen. Om dat geloof 
van ons af te schudden is een cultuuromslag nodig en daar zijn moedige managers en 
leidinggevenden voor nodig, die in staat en gemotiveerd zijn hun eigen twijfelachtige 
aannames overboord te zetten. Wanneer we prosociale overwegingen als een waardig 
alternatief voor het gedrag van werknemers gaan zien en benoemen, dan gaan die zo 
verfoeide hiërarchische, starre organisatievormen vanzelf onderuit.
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Het is thans een populaire opvatting dat door modernisering en individualisering de 
kwaliteit van onze relaties achteruit gaat en men alleen nog maar oppervlakkige contac-
ten heeft. Deze opvatting komt ook in de zogenoemde these van de ‘verloren gemeen-
schap’ naar voren; trouwens één van de oudste en steeds weer pakkende ‘slagzinnen’ 
in de sociale wetenschap. Deze these komt erop neer dat er in moderne westerse 
samenlevingen een onomkeerbare lange termijn trend gaande is van hechte naar 
onverbonden netwerken (cf. Pescosolido & Rubin, 2000) die zowel voor individuen als 
voor de samenleving schadelijke implicaties heeft (zie Wirth, 1938; Coleman, 1990/1993). 
De toegenomen keuzemogelijkheden aangaande hoe men wil leven, werken of met 
wie men om wil gaan, brengen verlies van sociaal kapitaal in plaats van veelvuldige 
relaties, vervreemding in plaats van cohesie. Geen gemeenschap, maar iedereen ‘kegelt 
alleen’ zoals deze situatie in de titel van Putnam’s (Putnam, 2000) boek ‘Bowling Alone’ 
wordt geïllustreerd. Niet alleen netwerken en gemeenschappen gaan volgens deze trend 
achteruit, wij gedragen ons ook anders; gedrag gericht op de productie van collectieve 
goederen schijnt zeldzaam geworden. 

Mijn presentatie neemt deze veronderstelling betreffende de teloorgang van de produc-
tie van collectieve goederen en het verlies van relaties en gemeenschappen als vertrek-
punt. Ik ga eerst na in hoeverre we weten of er een dergelijke trend bestaat. Ik richt me 
hierbij op een bepaalde context, de buurt waarin men woont en bekijk veranderingen 
in de relaties onder buren gedurende de laatste tien jaar. De veronderstelde trend naar 
minder gemeenschap gaat in principe over een langere tijdsperiode dan tien jaar. Ik ga 
er echter van uit dat – indien zo een trend bestaat – de hieraan gerelateerde verande-
ringen zich ook in een korter tijdsbestek voor zullen doen, ook al is het misschien in 
mindere mate. In een laatste stap zal ik kijken naar veranderingen in gedrag dat gericht 
is op de productie van collectieve goederen en naar de rol van burenrelaties hierbij. 

Samen met collega’s van sociologie en geografie in Utrecht werk ik aan een aantal 
projecten waarin steeds vraagstukken rond het ontstaan en de gevolgen van gemeen-
schappen en buurtcontacten centraal staan. Zo richten we ons op de vraag naar de 
condities voor het ontstaan van gemeenschappen in buurten, wanneer binnen deze 
gemeenschappen collectieve goederen worden geproduceerd en wanneer men zich 
solidair gedraagt. Tevens besteden we aandacht aan het falen van gemeenschappen, 
door enerzijds sociale en fysieke wanorde in buurten te onderzoeken, en anderzijds te 
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Kortom, de evidentie voor de bewering dat sociale netwerken uit elkaar vallen, dat er 
geen gemeenschappen meer gevormd worden en men niet meer participeert in de pro-
ductie van collectieve goederen is niet consistent. De trend bestaat niet ofwel in ieder 
geval niet in de veronderstelde totaliteit.

Waarom onderzoek in buurten? Zoals gezegd richt zich het onderzoek dat ik samen 
met collega’s in Utrecht doe op buurten. Is het überhaupt zinvol om naar buurten als 
context bij het bestuderen van de vraag naar ontwikkelingen van gemeenschappen en 
de productie van collectieve goederen te kijken? Er wordt thans veel onderzoek gedaan 
naar buurten, maar het is onder sociologen omstreden of buurten als eenheid van 
belang zijn. ‘Buurten bestaan toch helemaal niet’, zei laatst nog een collega tegen mij, 
doelend op de talloze moderne mogelijkheden om geografische afstanden te overbrug-
gen. En menig onderzoek dat rekening houdt met buurten laat zien dat buurteffecten 
eigenlijk best klein zijn. Toch is er een aantal steekhoudende argumenten om vast te 
houden aan buurten als macro-eenheid van sociologisch onderzoek. 

Ten eerste zijn de vastgestelde buurteffecten in sommige gevallen klein, omdat de 
geografische eenheid ‘buurt’ in het onderzoek niet adequaat is afgebakend. Zo zijn er 
alleen in Nederland minstens vier verschillende indelingen van buurten gebruikt: de 
postcode-indeling, de CBS buurt- en regiocodes en de gemeentelijke indelingen. Daar-
naast bestaan er ook nog buurtindelingen gemaakt door de gemeentes. Veel onderzoek 
doet over deze verschillende indelingen en de voor- en nadelen daarvan niet moeilijk 
en neemt de indeling waarvoor de meeste informatie gemakkelijk beschikbaar is. En 
dat zijn de buurt- en regiocodes (vaak later omgezet naar 4 positie postcodes); gebie-
den waarover door het CBS veel informatie verzameld wordt. Het aantal inwoners van 
deze gebieden varieert echter sterk, tussen 10 inwoners en meer dan 28.000 inwoners 
(zie CBS/Statline/kerncijfers wijken en buurten). 

Ten tweede is het werkelijke buurteffect waarschijnlijk groter, omdat de buurt ook een 
effect heeft op de achtergrondkenmerken waarvoor we in de analyse controleren. Bij-
voorbeeld: er wordt in zo goed als alle sociologische analyses gecontroleerd voor oplei-
ding. De variatie in opleiding wordt deels ook door de buurt waar iemand is opgegroeid 
verklaard. Dergelijke ‘buurteffecten’ worden in analyses niet meer zichtbaar omdat de 
buurt van herkomst gewoonlijk niet in de analyse is opgenomen. Met andere woorden: 
we houden rekening met de opleiding van een persoon, maar deze is zoals ze is mede 
omdat deze persoon in een bepaalde buurt is opgegroeid.

De derde reden is ingegeven door lessen van netwerkonderzoek; iedereen heeft buren, 
men ontkomt er niet aan. Relaties met buren zijn over het algemeen zwakker dan die 
met familieleden of vrienden. Een van de meest belangrijke lessen van netwerkon-
derzoek komt van Granovetter (1973) en is dat zwakke bindingen ‘sterk’ zijn, wat wil 
zeggen dat ze bruggen kunnen vormen naar nieuwe sociale cirkels. Zwakke bindingen, 
niet sterke, integreren in de samenleving. Omdat relaties met buren vaak tot deze 
belangrijke zwakke bindingen behoren, is onderzoek naar de patronen van en de 
condities voor deze relaties interessant. Ze zijn wellicht een sensitieve graadmeter voor 
gemeenschappen en cohesie in de samenleving.

kijken naar burenruzies. Ook onderzoeken we, tot slot, welke economische en sociale 
voorzieningen in buurten bijdragen aan het individuele ‘welzijn’ van bewoners en of 
cohesie van een buurt wederom bijdraagt aan het functioneren van de lokale economie, 
met name kleine bedrijven. Merk op dat we ervan uitgaan dat de condities die voor 
het ontstaan van gemeenschappen in buurten relevant zijn, in principe ook in andere 
contexten toegepast kunnen worden. 

Voor dat ik eigen onder-
zoek bespreek, wil ik eerst schetsen wat er bekend is met betrekking tot het bestaan 
van de trend naar minder gemeenschap. Empirische beproevingen zijn tamelijk schaars 
en de resultaten die er zijn, zijn niet consistent. Bevindingen die de trend lijken te 
bevestigen zijn: 

-
werken die men heeft met belangrijke anderen in 20 jaar tijd kleiner zijn geworden en 
– dat is misschien nog opmerkelijker – dat het aantal mensen dat helemaal niemand 
noemt als vertrouwenspersoon groter is geworden (zie McPherson, Smith-Lovin en 
Brashears 2006; zie ook Scheepers en Jansen 2001).1 

laat zien dat de tijd die men besteedt aan praten met huisgenoten in de laatste 25 
jaar duidelijk is afgenomen. Sinds de jaren zeventig wordt door Nederlanders steeds 
minder tijd vrijgemaakt voor het praten met huisgenoten (zie De Hart et al. 2002:38). 
Echter, in absolute termen is het nooit veel tijd geweest die men hieraan besteedde. 
Ook de tijd die men besteedt aan contacten met mensen buiten het huis – bij elkaar 
op bezoek gaan – is in de laatste jaren gedaald. Nederlanders komen minder vaak bij 
elkaar over de vloer dan vroeger (zie Breedveld et al. 2006:52). We weten echter niet 
of mensen elkaar in andere, meer publieke, contexten wel zijn blijven ontmoeten. Het 
aantal uren waarin mensen aandacht besteden aan hun kinderen is niet gedaald, maar 
zelfs gestegen – hoewel het nog steeds niet veel uren zijn (tussen 1975 en 2005 van 
0.8 naar 1 uur per week; Breedveld et al. op. cit.). 

Er zijn echter ook bevindingen die in een andere richting wijzen: 

minder geld geven aan goede doelen (zie Dekker et al. 1999:256; Dekker en De Hart 
2001). In de laatste twintig jaar is het aandeel van de bevolking dat vrijwilligerswerk in 
georganiseerd verband doet wel iets terug gelopen (van 44% naar 37%), maar dit geldt 
vooral voor ‘hobby’ organisaties. Het aandeel dat in verzorgende organisaties vrijwil-
ligerswerk verricht is zelfs gegroeid (zie Van 
den Berg en De Hart 2008:23).

in Chicago tussen 1970 en 2000 de vormen 
van collectieve acties en gemeenschappe-
lijke evenementen veranderd zijn, maar dat 
het aantal daarvan juist niet omlaag ging. 
Volgens hen is de productie van collectieve 
goederen in locale settings dan ook ‘duur-
zaam’ (zie Sampson et al. 2005).

kleiner zijn geworden toe aan een aantal andere niet systematische fouten.

De veronderstelde algemene 
trend naar minder gemeen-
schappen bestaat niet
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Wat kunnen we zeggen over de inhoud en kwaliteit van burenrelaties? 
Hoe zien burenrelaties in Nederland in 1999 er uit - wat doen buren met elkaar en welke 
kwaliteit hebben deze relaties? Het is belangrijk om te vermelden dat veel mensen geen 
buren hadden genoemd als er niet rechtstreeks naar was gevraagd. Maar 20% van de 
respondenten noemde buren zonder dat er rechtstreeks naar gevraagd werd, terwijl 90% 
van de respondenten antwoord gaf op de rechtstreekse vraag naar wie de buren zijn 
en of men ze kent, etc. Burenrelaties zijn vooral van belang voor kleine klussen, men 
gaat bij zijn buren op bezoek en ze zijn ook – hoewel in duidelijk mindere mate – lid 
van iemands ‘core’ netwerk. Burenrelaties zijn duidelijk minder intensief dan andere 
relaties. Men mag en vertrouwt de buren minder dan de andere leden in zijn persoonlijk 
netwerk. Burenrelaties behoren tot de meest zwakke relaties die mensen hebben, en de 
burenrelaties die rechtstreeks zijn gevraagd, zijn zelfs nog zwakker dan de relaties met 
buren die als antwoord op de verschillende naamgenererende vragen werden genoemd. 

Het is ook interessant om te vermelden dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen 
werk en privéleven in de netwerken van de Nederlanders. Met buren wordt er zo goed 
als nooit over werkgerelateerde onderwerpen gepraat. Mensen komen – misschien 
daarom – ook niet via buren aan werk. Dit geldt trouwens ook in iets mindere mate voor 
familieleden en vrienden. Andersom wordt met collega’s bijna niet over onderwerpen 
anders dan werk gepraat en collega’s bezoeken elkaar ook vrijwel nooit. 

Ten vierde en laatste: Buurten vormen ‘visvijvers’, ‘pools’, voor het aangaan van rela-
ties, ze zijn contexten waarin men anderen kan ontmoeten. Onder welke condities gaat 
men bindingen aan met buren en onder welke condities ziet men hiervan af? Daarnaast 
zijn buurten contexten waarin – anders dan in organisaties of scholen – geen institutio-
nele regels de onderlinge omgang sturen, of contacten op welke manier dan ook voorge-
geven zijn. Daarom is de vraag, wat wij uit deze kansen voor contact maakt, interessant. 

In ons onderzoek naar buurten en gemeenschappen hebben we een grootschalige dataver-
zameling opgezet onder de naam (SSDN). 
Dit is een representatieve steekproef van 160 buurten in 40 gemeenten, rekening houdend 
met de urbanisatiegraad van deze gemeenten en het aantal inwoners. Buurten hier zijn 
opgevat als 5-positie postcodegebieden. Concreet gaat het om gemiddeld 230 adressen 
per buurt. Deze gebieden komen trouwens in sterke mate overeen met de route die een 
postbode aflegt. Postcodes veranderen als er fysieke grenzen zijn zoals grachten, kanalen, 
bruggen of grote straten. Per buurt zijn zes tot acht respondenten ondervraagd. 
De sociaal-economische kenmerken van een buurt zijn verkregen door de respondenten 
enerzijds rechtstreeks te ondervragen en anderzijds door de data te koppelen aan CBS 
gegevens, bijvoorbeeld de data ‘wijken en buurten’. Voor iedere buurt is eveneens het ni-
veau van voorzieningen vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld nagegaan of er een supermarkt is, 
een bioscoop, een huisarts, een politiebureau, een sportgelegenheid, een restaurant, een 
school, een bushalte/treinstation, enz. In 2007 en in 2008 hebben we een tweede meting 
van deze survey mogen doen, met deels dezelfde mensen. Nu hebben we een werkelijk 
uniek databestand op twee tijdstippen over netwerken van mensen in Nederland. 

Om vast te stellen wie buren zijn en welke rol zij in het netwerk van de respondenten 
spelen hebben we gebruik gemaakt van de zogenoemde  (Fischer 
1982). Hier wordt naar namen of initialen van netwerkleden gevraagd die van belang 
zijn voor bepaalde gemeenschappelijke activiteiten of die de respondenten steunen in 
bepaalde situaties. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of de respondent via sociale con-
tacten aan het werk is gekomen en, zo ja, wie het is die hierbij heeft geholpen. Andere 
vragen die worden gesteld zijn ‘Aan wie vraagt u advies bij problemen op het werk?’ 
Met wie werkt u samen op het werk?’ of ‘Bij wie gaat u af en toe op bezoek?’ Dezelfde 
type vragen hebben we toegepast op de buurt. Zo kun je denken aan vragen als ‘hoe 
bent u aan uw huidige huis gekomen?’ ‘Wie heeft de sleutel van je huis?’ ‘Wie helpt u 
met kleine klussen in en rond het huis?’ Ook hebben we direct gevraagd wie de directe 
buren zijn om te kunnen garanderen dat buren ook als netwerkleden genoemd worden. 
Buren konden dus in reactie op naamgenererende vragen worden genoemd of als ant-
woord op de rechtstreekse vraag naar buren. 

In een tweede stap worden kenmerken van de genoemde netwerkleden vastgesteld en de 
relatie tussen het netwerklid en de respondent bepaald. Doordat de kenmerken van de net-
werkleden hier bijzonder nauwkeurig zijn gevraagd geeft deze dataset veel informatie over 
sociaalstructurele inbedding van de respondenten. Zo weten we het geslacht, de leeftijd, 
de etniciteit, het opleidingsniveau, beroep (status en prestige), betaald werk, gezinssituatie 
en de godsdienst van de netwerkleden van de respondenten. Ook is de rolrelatie met de 
respondent achterhaald; we weten hoe lang respondent en netwerklid elkaar kennen, waar 
ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet, hoe vaak ze elkaar zien, in welke mate ze elkaar 
vertrouwen enz. Alle projecten van mijn onderzoeksgroep zijn gebaseerd op deze data. 

                                                        
Netwerk omvang 8.27 (3.40) 8.36 (4.03) 0.09 
Aantal buren (gemiddeld per netwerk, sd) 0.83 (1.21) 1.26 (1.37) 0.43 ***
Proportie buren in netwerk  0.10 (0.16) 0.15 (0.18) 0.05 ***

Aantal buren belangrijk voor…a      
Werk gerelateerd advies 0.01 (0.18) 0.01 (0.10) -0.00 
Hulp bij klussen in en rond het huis 0.49 (0.88) 0.84 (1.07) 0.35 ***
Bezoek 0.41 (0.87) 0.78 (1.19) 0.37 ***
‘Core-discussion’  0.10 (0.41) 0.14 (0.48) 0.04 

Proportie buren belangrijk voor… a      
Werk gerelateerd advies 0.01 (0.11) 0.01 (0.08) -0.00 
Hulp bij klussen in en rond het huis 0.60 (0.44) 0.67 (0.40) 0.07 *
Bezoek 0.45 (0.45) 0.57 (0.45) 0.12 ***
‘Core-discussion’ 
 0.09 (0.29) 0.12 (0.24) 0.03 
Frequentie van contacten (per jaar) 141.46 (139.81) 104.59 (120.96) -36.87 ***
Elkaar mogen (-2…+2) 0.93 (0.94) 0.89 (0.63) -0.04 
Vertrouwen (-2…+2) 1.12 (1.00) 0.84 (0.63) -0.28 ***

Source: SSND1, 1999/2000 and SSND2, 2007/2008
a) een persoon kan hier meerdere keren genoemd worden
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Al met al kunnen we tot dusver concluderen dat we geen neergang van collective efficacy 
kunnen observeren. We weten niet hoe het staat met feitelijk gedrag, maar het is in ieder 
geval niet zo dat mensen al bij voorbaat antisociaal gedrag bij hun buurtgenoten – inclu-
sief henzelf – veronderstellen. 

Wat bepaalt nou de mate waarin men verwacht dat er ingegrepen wordt? In een verdere 
analyse hebben we collective efficacy in 2008 geschat, met behulp van kenmerken van 
burenrelaties en respondenten in 1999. In deze analyse zijn een aantal condities meege-
nomen die in ander onderzoek van belang zijn gebleken of waarvoor we goede argumen-
ten hebben. Merk op dat deze condities 8-9 jaar eerder zijn gemeten dan de uitkomst. 
We zien dat vooral de individuele kenmerken van de respondent er niet toe doen. Verder 
is de intentie om te verhuizen bepalend voor de verwachting dat er ingegrepen wordt. De 
door buurtbewoners zelf geschatte buurtmobiliteit is hier echter niet van belang. Tevens 
is van de kenmerken van de relaties met buren het aantal buren dat men noemde en 
het vertrouwen in deze buren onbelangrijk. In aanvullende analyses is er gekeken naar 

het effect van het aantal genoemde buren 
op t2, ook dat is te verwaarlozen. Wel doet 
het ertoe als de buren hoger zijn opgeleid. 
Blijkbaar zien wij onze buren eerder als 
hulpbron in noodsituaties dan als relaties 
die de basis voor gemeenschappen zijn. Niet 
verwonderlijk is dat het effect van collective 
efficacy op het eerste tijdstip het sterkste is. 

Hoe hebben zich burenrelaties gedurende de laatste 9 – 10 jaar ontwikkeld? Het nieuws 
is niet wat we hadden verwacht; mensen noemen namelijk meer buren als netwerkle-
den. Het aantal buren (buren waar rechtstreeks naar is gevraagd, alsmede de andere 
buren die via de naamgenererende vragen in het netwerk komen) is nu 30% hoger dan 
9 jaar geleden. Netwerken blijven verder qua omvang bijna gelijk. Buren worden vooral 
vaker genoemd als hulp bij klussen in huis of tuin. Maar: men gaat ook eerder bij zijn 
buren op bezoek en ze nemen een iets grotere rol in bij het zogenoemde core-discus-
sion netwerk, het netwerk bestaande uit 
mensen met wie men belangrijke persoonlij-
ke dingen bespreekt. Wel is de kwaliteit van 
de relaties die men met zijn buren heeft niet 
omhoog gegaan. Men blijkt elkaar eerder 
minder te zien, en vertrouwen in de relaties 
met buren is afgenomen.2

Burenrelaties zijn zwak, maar ondanks dit 
zijn ze vitaal en de aantallen zijn groter 
geworden. Maar hebben ze ook consequen-
ties voor de leefbaarheid van buurten voor 
de productie van collectieve goederen? 
Sampson (et al. 1997) legde in zijn onderzoek in buurten in Chicago aan de respon-
denten de vraag voor of ze denken dat de bewoners in hun buurt iets ondernemen 
indien ze zien dat iemand bijvoorbeeld probeert een auto open te breken. Sampson 
verklaarde in deze studie het verband tussen de drie buurtkenmerken à la Shaw en 
Mckay (1942): hoge mobiliteit, heterogeniteit en armoede met criminaliteit. Volgens 
hem is het mechanisme deze gedeelde verwachting dat mensen in zullen grijpen. Het 
blijkt dat inderdaad gedeelde verwachtingen betreffende ingrijpen ten behoeve van het 
collectieve goed, namelijk sociale orde, belangrijke consequenties heeft: in buurten 
waar mensen ervan uitgaan dat er ingegrepen zal worden indien dat nodig is, is er ook 
duidelijk minder criminaliteit (d.w.z. minder inbraak, vernieling en zelfs moord; zie 
Sampson, Raudenbush en Earls 1997). Sampson noemt deze verwachtingen collective 
efficacy in analogie met self-efficacy: verwachtingen, meestal aangaande prestaties, die 
men tegenover zichzelf kan koesteren.

Ook wij hebben in onze gegevens over buurten naar deze collective efficacy gekeken. 
We legden aan de respondenten de vraag voor of ze ervan uitgingen dat er ingegrepen 
zou worden indien kinderen spijbelend in de buurt rondhangen, een poging tot inbraak 
geobserveerd wordt, jongeren graffiti spuiten enz. Collective efficacy is echter in de 
laatste 9 jaar in Nederlandse buurten licht toegenomen. De tabel hieronder geeft het 
overzicht voor alle items. Op beide tijdstippen vormen deze een acceptabel betrouwba-
re schaal van respectievelijk .75 en .74 (Cronbach’s alpha). In de tweede meting in 2008 
werden deels dezelfde, deels nieuwe respondenten in dezelfde buurten ondervraagd. 
Het verschil tussen deze twee steekproeven in antwoorden is marginaal. 

met buren gepresenteerd.

Het aantal buren in 
persoonlijke netwerken 
is nu 30% hoger dan 9 jaar 
geleden

 
(n=1007 en 998)

...kinderen hier 1999 18,5 26,5 63,2 18,5
  spijbelend rondhangen? 2008   9,8 19,8 55,0 15,2
...jongeren de muren hier  1999 3,4 5,8 32,2 36,9
  met graffiti bekladden? 2008 2,1 4,8 42,8 50,3
...er hier op straat en heftige  1999 11,0 29,9 36,9 22,2
  woordenwisseling is? 2008 6,4 22,5 59,3 11,9
...er iemand een poging tot  1999 1,8 5,8 24,8 67,7
  inbraak observeert? 2008 1,0 2,3 33,5 63,4
...iemand bezig is bij  1999 1,4 3,1 22,0 73,5
  een geparkeerde auto? 2008 0,8 2,3 33,2 65,9
     
                                                        

  16,03 (2,8)  
  16.38 (2,5)  

Sommige publieke of 
economische voorzieningen 
hebben heel duidelijk 
sociale functies
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buurt voelt, respectievelijk of men verwacht dat er ook collectieve goederen worden ge-
produceerd. Weten waar de buren wonen, telt hier meer dan veel contact. Ook vertrou-
wen in buren speelt geen belangrijke rol voor de gedeelde verwachting dat er ingegre-
pen wordt indien het nodig is. Contact is van belang, maar het is niet nodig dat men 
hechte gemeenschappen creëert, zoals sommige beleidsmakers voor ogen hebben. We 
hebben gezien dat we de trend naar minder gemeenschap en teloorgang van netwerken 
niet kunnen vinden, althans niet in Nederland. In tegenstelling tot wat veel wetenschap-
pers en politici veronderstellen blijven mensen hun relaties onderhouden en blijven ook 
lokale relaties van belang. 

-

Heel interessant is het dat het er al toe doet als men weet waar iemand woont die men 
op straat ziet lopen. In verdere analyses hebben we ook gekeken naar het effect van 
voorzieningen in buurten op de verwachting tot ingrijpen. We hebben hier gevonden dat 
vooral basisscholen deze verwachting versterken. Sommige publieke of economische 
voorzieningen hebben heel duidelijk sociale functies. Een school voor jonge kinderen 
functioneert als een plek waar men andere mensen ontmoet. Ook heeft men veel ge-
deelde belangen, namelijk dat de kinderen gezamenlijk veilig groot worden. Ook hebben 
we gekeken naar verschillen tussen stad en platteland en de compositie van buurten 
met betrekking tot het aantal allochtonen. De verschillen tussen stad en het platteland 
zijn in Nederland klein, dit heeft te maken met de schaal in Nederland – men is altijd 
binnen circa een half uur in een stedelijk gebied. De compositie van buurten is, wat 
betreft het aantal niet westerse allochtonen van invloed op handelen ten behoeve van 
het algemeen belang – ‘collective efficacy’ –, maar dat effect valt direct weg indien er 
voor opleiding van de buren wordt gecontroleerd. Deze uitkomsten moeten echter nog 
verder worden geanalyseerd. 

Tot slot enige conclusies. Burenrelaties in 
Nederland zijn zwak, maar ze komen wel 
degelijk vaak voor. In de laatste negen à tien 
jaar zijn deze relaties toegenomen, maar de 
kwaliteit is omlaag gegaan. Terwijl in Ame-
rikaans onderzoek (e.g. Guest en Wierzbicki 
1999) een afname van lokale relaties wordt 
gevonden schijnen Nederlanders juist meer 
met hun buren om te gaan. Echter, hoeveel 
relaties men heeft in een buurt is niet van 
belang voor hoe men zich in een dergelijke 

 
(SSND1 en 2, n=600) 
 
(Constant) 14,048 (1,664)*** 
Vrouw -,092 (,346) -,014
Opleiding ,062 (,081) ,042
Leeftijd -,015 (,017) -,050
   
Intentie om te verhuizen -,639 (,229)*** -,164
Mobility (geschat door buren) -,011 (,207) -,003
   
Vertrouwen in buren ,014 (,183) ,004
Aantal buren genoemd -,071 (,128) -,029
Weten waar iemand woont die op straat loopt ,800 (,263)*** ,170
Opleiding buren ,470 (,213)* ,119
   

 ,297 (,063)*** ,251
R2 adjusted .15  

Weten waar buren wonen 
is voor de verwachting dat 
er ingegrepen wordt in 
noodgevallen belangrijker 
dan vertrouwen
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Wat zeggen sociologen over de helpende hand? Is er inderdaad bijna geen gemeen-
schap meer in de buurt en valt deze gemeenschap steeds verder uit elkaar? En is het 
waar dat mensen steeds minder voor elkaar over hebben? En is het ene, de terugloop 
in gemeenschap, de oorzaak van het andere, dat mensen weinig voor het algemene 
belang over hebben? Beate Völker, mijn naaste collega, zoekt het antwoord op deze 
vragen met behulp van een bijzonder mooi door haar zelf verzameld databestand met 
gegevens over de sociale netwerken van de Nederlanders in 2000 en in 2008, het Social 

 (SSND). 

En wat blijkt? In tegenstelling tot de alledaagse mening en tot wat de inmiddels be-
roemde politicoloog Putnam zegt, is er behoorlijk wat gemeenschap in de buurt. En er 
is ook geen trend naar afnemende gemeenschap, tenminste niet in Nederland in de 
periode tussen 2000 en 2008. Het aantal buren in iemands netwerk neemt zelfs signifi-
cant toe (voor meer detail, zie Mollenhorst, Völker en Schutjens 2009). Of mensen nog 
wat over hebben voor de gemene zaak zoekt mijn collega uit aan hand van de vraag of 
mensen ingrijpen als anderen in de buurt wanorde scheppen, bijvoorbeeld aan hand 
van enquêtevragen als: ‘Verwacht u dat buurtgenoten ingrijpen indien kinderen spijbe-
len en rondhangen?’of ‘Verwacht u dat buurtgenoten ingrijpen indien in de buurt wordt 
ingebroken?’ De verwachting dat buurtbewoners in dergelijke gevallen ingrijpen is over 
de onderzochte periode zelfs licht toegenomen. 

Op deze analyses heb ik niet veel af te dingen1. Ik heb enkele kanttekeningen. Ten 
eerste, het bestaan van gemeenschap kan men op diverse manieren vaststellen. Af-
hankelijk van hoe men het ervaren van gemeenschap meet kunnen er andere resulta-
ten uit de analyses komen. Behalve door a) het aantal buren in iemands netwerk te 
bepalen, zoals Völker doet, kan de mate van gemeenschap ook worden afgelezen aan 
b) de sterkte van de relaties tussen buren, c) de dichtheid van sociale netwerken onder 
buren, of aan d) de hoeveelheid doelen die mensen in de buurt realiseren (‘hoe mul-
tifunctioneel is de buurt?’). Gemeenschap wordt ook wel vastgesteld e) aan hoe sterk 
mensen vinden dat ze er in de buurt bijhoren. En tenslotte wordt soms gekeken naar f) 
de afwezigheid van criminaliteit.

Iets soortgelijks geldt natuurlijk voor het meten van solidariteit. Lindenberg (1998), een 
collega uit Groningen, heeft een bruikbaar onderscheid gemaakt tussen vijf soorten 
solidair gedrag: 

1) Hoe verstandig het is om eerst beschrijvingsvragen te stellen en te beantwoorden voordat verklaringsvragen worden 

 ‘Nostalgische naties’. Hierin vraagt hij wat de oorzaak is dat mensen zich 
tegenwoordig minder thuis voelen in de USA en ook in Nederland. Hij veronderstelt dat dit het gevolg is van de toege-

van het Sociologie Magazine

Burenrelaties in Nederland. 
Enkele inzichten over de laatste 10 jaar
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In de meeste gevallen denken mensen dat buren elkaar zullen helpen (86%). Dat per-
centage is dramatisch lager als het gaat om bijdragen aan collectieve goederen in de 
buurt (44%). De scores op de andere dimensies van solidariteit zijn vrij hoog; mensen in 
de buurt houden zich gewoonlijk aan gemaakte afspraken, zijn bereid om fouten goed 
te maken, en ze hebben vertrouwen in elkaar (respectievelijk 76%, 68% en 90%). 

Er blijken tussen buurten grote verschillen te zijn in het niveau aan solidariteit. Een analy-
se van de verschillen in solidariteit tussen de buurten laat goeddeels dezelfde verbanden 
zien als de analyse van verschillen in gemeenschap tussen buurten. Op buurtniveau er is 
meer solidariteit indien er meer urbanisatie is en veel mensen in een soortgelijke familie- 
en inkomenssituatie verkeren. Een groter verloop in de buurt leidt tot minder solidariteit. 
Of er een negatief effect is van etnische heterogeniteit hebben we toen niet geanalyseerd. 

Op individueel niveau bevorderen vele condities de mate aan solidariteit die men aan-
treft; ontmoetingsplekken, eigendom van het huis, het aantal jaren dat men er woont, 
contact met de directe buren, het aantal mensen in de buurt dat men kent, en het 
aantal buren dat lid is van iemands sociaal netwerk. Negatieve effecten gaan uit van het 
aantal mensen in de buurt dat werkt. Om gemeenschap en solidariteit te scheppen moet 
men frequent aanwezig zijn in de buurt.

En tenslotte, gemeenschap doet er flink toe. Hoe meer gemeenschap men voelt en 
ervaart in een buurt, des te meer solidariteit valt er in de buurt aan te treffen. 

Het probleem van gemeenschap en dat van solidariteit zijn met elkaar en andere pro-
blemen verknoopt, zogenaamde problemverschlingung. Vragen over gemeenschap en 
solidariteit zijn gevallen van cohesievragen, dat wil zeggen vragen over samenhang. Het 
is verhelderend om te beseffen dat een situatie van cohesie twee tegenhangers heeft. 
Eerst werd herkend dat mensen soms niet ‘met’ elkaar maar ‘tegen’ elkaar leven, tegen 
elkaar strijden. Later kwam men erop dat mensen ook ‘langs’ elkaar kunnen leven, dit is 
een situatie van onthechting. Het eerste is wel het orde probleem genoemd: onder welke 
omstandigheden is er strijd tussen mensen en wanneer is er vrede en samenhang (zie 
Figuur 1). 

       

         

  
Het ordeprobleem kan in vele deelproblemen worden uiteengelegd, bijvoorbeeld geweld 
van mensen tegen mensen (moord, doodslag), geweld van mensen tegen het bezit van 
mensen (diefstal, vernieling), geweld van groepen mensen tegen groepen andere mensen 
(burgeroorlog). De andere tegenhanger, het onthechtingsprobleem kent ook vele deelpro-

corrigeren;

door overmacht zijn taken niet kan doen; 

goed uit; en tenslotte,

Ultee, een collega uit Nijmegen, stelt dat solidariteit een dispositioneel begrip is, dat wil 
zeggen: solidariteit toont zich pas in extreme situaties zoals een hongersnood, tijdens 
een oorlog of vervolging. Pas als men dan hulp biedt, dan is er sprake van solidariteit. 
Ten tweede, buren zijn vermoedelijk belangrijker dan men denkt. Vele enquêtevragen 
naar sociale relaties zijn virtueel, in de zin dat vaak wordt gevraagd in de trant van: 
‘Als u een probleem hebt, naar wie zou u toegaan of naar wie kunt u toegaan om u 
te helpen?’ Echter in werkelijkheid blijken buren, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
de partner, veel belangrijker dan anderen omdat buren en de partner eigenlijk altijd 
beschikbaar zijn en daarom hulp bieden in plaats van de anderen.

Wat kwam er naar voren uit eerder eigen werk? We hebben al eerder aan de genoemde 
vragen over gemeenschap en solidariteit gewerkt (Völker & Flap 2004a, b; Völker, Flap 
& Lindenberg 2007). Uit een multilevel analyse van 1007 respondenten in 161 buurten, 
dat zijn de data van de eerste wave van de SSND, bleek dat een hogere verhuisgeneigd-
heid een negatief effect heeft op het ervaren van locale gemeenschap. De twee andere 
voorwaarden uit de klassieke sociale disorganisatie theorie, etnische heterogeniteit 
en urbanisering, doen er niet toe. Voorzieningen en andere ontmoetingsgelegenheden 
bevorderen het ontstaan van gemeenschap, evenals collectieve activiteiten in de buurt. 
Tenslotte, indien buurtbewoners in soortgelijke omstandigheden verkeren, bijvoorbeeld 
ongeveer evenveel verdienen, dan stimuleert dat gemeenschap. Op individueel niveau 
ervaren mensen meer gemeenschap indien ze contacten hebben met hun directe buren, 
en indien ze meer mensen op straat herkennen. Indien de inwoners een hogere oplei-
ding hebben leidt dat tot minder gemeenschap. En zoals verwacht, het hebben van veel 
contacten buiten de buurt remt het ontstaan van gemeenschap in de buurt. 

Voor solidariteit in de buurt hebben we ook een keer analyses gedaan, waarbij solida-
riteit gemeten is op de manier die Lindenberg voorstelde (Flap, Völker & Zamir 2001). 
Tabel 1 geeft een eerste beschrijving. De tabel laat zien dat er solidariteit in Nederlandse 
buurten bestaat. Echter, de solidariteit verschilt nogal per dimensie waar men naar kijkt. 

 (in percentages, n=1007)

   
Helpen in noodsituaties 85.6 5.4 9.0
Bijdragen aan het gemeenschappelijk goed 44.4 21.1 34.5
De verleiding weerstaan om afspraken te breken,  76.1 16.0 7.9
ook al komt de afspraak niet langer goed uit
De verantwoordelijkheid nemen voor fouten en deze herstellen  68.0 16.5 15.4
Algemeen vertrouwen in mensen die in de buurt wonen 89.5 5.3 5.3
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Tenslotte wil ik nog een paar conclusies trekken en enkele punten voor een discussie 
aandragen. Als de structuur van problemen duidelijk is dan valt een specifiek probleem 
beter te begrijpen. De cohesie van migranten is dus een nevengeschikt probleem aan de 
integratie van zeg de arbeidersklasse (zie de vorige paragraaf). Bovendien wordt aldus 
een werkprogramma gesuggereerd, hier bijvoorbeeld over de integratie van migranten 
en van buurten (Ultee 2004). 
 
Als wetenschappelijk en maatschappelijk probleem is de vraag naar de condities 
waaronder etnische verhoudingen redelijk tot goed zijn natuurlijk belangrijk, maar de 
andere vragen zijn er ook nog steeds. Waarom is Nederland nog zo verregaand verzuild? 
Niemand spreekt er over, maar het is wel waar. Het is toch een beetje wonderlijk, om 
je in de 21ste eeuw te richten naar ideologische verschillen uit de agrarische tijd, de19de 
eeuw? 

De leeropdracht van Beate Völker luidt onderzoek doen naar ‘de sociologische determi-
nanten van pro-sociaal gedrag’. Ze vertaalt deze opdracht in de vraag naar de sociale 
voorwaarden waaronder mensen collectieve goederen produceren. Ze vat bijdragen aan 
de productie van collectieve goederen dus op als equivalent of als een geval van pro-
sociaal gedrag. Zit er niet ook een sterke biologische component in pro-sociaal gedrag? 
En is het mechanisme dat mensen aanzet tot pro-sociaal gedrag niet eerder te vinden in 
het gevoelsleven van mensen? 

Sociale scheidslijnen moeten worden overbrugd door banden tussen mensen die zich 
aan weerszijden van een scheidslijn bevinden. Dat leidt tot meer integratie van het 
geheel en meer openheid. Zoals gezegd, vroeger domineerden scheidslijnen naar sociale 
klasse en geloof in de wereld en in het onderzoek, tegenwoordig krijgt de deelvraag 
naar de samenhang tussen inheemsen en migranten in Nederland als multi-etnische of 
multiculturele samenleving het meeste gewicht. Al naar gelang er meer contacten zijn 
die een scheidslijn overbruggen is de sociale afstand tussen groepen geringer. Maar de 
sociale afstand wordt erg groot indien scheidslijnen samenvallen, indien bijvoorbeeld 
de scheidslijn naar arm en rijk en samenvalt met die naar uitheems en inheems. Dan 
zijn bridging ties zoals sociaal gemengde huwelijken, nog moeilijker te scheppen en te 

blemen; het meest extreem is het zelfmoordprobleem. Alledaagser zijn de deelproblemen 
van echtscheiding of opzeggen van lidmaatschap van een vrijwillige vereniging. 
Het cohesieprobleem gaat over het aangaan en verbreken van sociale banden, omvat 
dus het probleem van aangaan en verbreken van verschillende soorten sociale banden. 
Aldus kan het cohesieprobleem nog op een andere manier worden opgedeeld, en wel in 
nevengeschikte deelvragen, bijvoorbeeld naar beschrijven en verklaren van het aangaan 
en verbreken van sociale banden tussen buren, geloofsgenoten, leden van huishoudens, 
sociale klassen, en etnische groeperingen (zie Figuur 2; vergelijk Ultee, Arts & Flap 2003: 
306). Het belang van deze oefeningen waarbij diverse deelproblemen gevangen worden 
onder een overkoepelende vraag is onder andere dat men beter aan bovengeschikte, 
overkoepelende problemen kan werken, want indien men een goede theorie over cohe-
sie weet te bedenken, dan heeft men per implicatie ook een antwoord op alle deelpro-
blemen die daar onder vallen (Ultee, Arts & Flap 2003: 27, 105).

Vroeger kregen het toebehoren naar sociale klasse en naar geloof (‘verzuiling’) veel 
aandacht in de wereld en in het onderzoek, tegenwoordig krijgt de deelvraag naar de 
samenhang tussen migranten en inheemsen meer aandacht. Deelvragen zijn ook uit de 
aandacht verdwenen, omdat alles misschien al bekend is (gezinnen, huishoudens) of 
omdat scheidslijnen niet meer belangrijk worden gevonden ook al zijn ze er nog wel 
(scheidslijnen naar godsdienst en/of ideologische overtuiging oftewel verzuiling).  

         

 

Het cohesieprobleem overlapt met het ongelijkheidsprobleem (zie Figuur 3). De ach-
terkant van cohesie is namelijk uitsluiting. Gemengde huwelijken zijn een geval van 
openheid, openheid die de ongelijkheid vermindert. En al naar gelang er naar verhou-
ding meer gemengde huwelijken zijn is de samenleving opener en is de sociale afstand 
tussen groepen kleiner. De openheid van een samenleving kan ook worden afgemeten 
aan het bestaan van andere sociale banden, zoals vriendschap tussen mensen van 
verschillende etnische achtergrond of contact tussen buren. Het door Putnam (2007) aan 
de orde gestelde probleem van bridging en bonding ties valt dus onder twee hoofdpro-
blemen. Een voordeel van het werken aan een probleem dat onder twee verschillende 
hoofdproblemen valt is dat uit beide onderzoeksgebieden theorieën gehaald kunnen 
worden die mogelijk het deelprobleem helpen verklaren.
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behouden. Dergelijke samenvallende scheidslijnen worden wel breuklijnen genoemd 
naar analogie met het belang van breuklijnen in de aardkorst voor het ontstaan van 
aardbevingen (Völker, 2009: 20).

Panelonderzoek van sociale netwerken en stapelen met gegevens over de netwerken 
van bijzondere groepen werkt. Een vergelijking van de netwerken van de gemiddelde 
Nederlanders, beschreven in de SSND, met de netwerken van migranten wonende in de 
Haagse Schilderswijk laat interessante zaken zien. Migranten in Nederland kennen even-
veel cohesie als inheemsen, maar in contacten onder migranten ‘zit aan de andere kant 
niks’, hun vrienden en andere contacten hebben weinig hulpbronnen om een ander 
daarmee te helpen, ook al zouden ze dat willen. Ze hebben veel minder sociaal kapitaal 
(Völker, Flap & Pinkster 2008). Een belangrijk probleem wordt dan waarom zou iemand 
met meer hulpbronnen een band aangaan met iemand die minder hulpbronnen heeft?
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slotwoord
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Het motto van dit kabinet is ‘Samen werken, samen leven’ en de eerste zin van het 
regeerakkoord is ‘Wij willen werken aan een samenleving waarin mensen zich duurzaam 
met elkaar verbonden weten.’
Voor die keuze voor zo’n begin is alle reden. Nederlanders wekken in deze tijd nou niet 
bepaald de indruk dat ze zich ‘duurzaam met elkaar verbonden weten.’ Bevolkingsgroe-
pen staan tegenover elkaar en we zien vaker de geheven middelvinger dan een aai over 
de bol of een hand op de schouder. De cultuur van tolerantie en vreedzaamheid waarom 
we ooit zo beroemd waren lijkt veranderd in een cultuur van onzekerheid, ontevreden-
heid en onverdraagzaamheid. De rest van de wereld ziet die veranderingen bij ons met 
verbazing aan. Alle reden dus voor een moreel appèl vanuit de politiek. Een oproep tot 
meer verdraagzaamheid, tot gezamenlijke inzet, tot iets voor elkaar over hebben – met 
andere woorden: tot prosociaal gedrag. De vraag is wel, of de politiek daar veel invloed 
op heeft – en zo ja: op welke manier? 

Daarom is het goed dat u op deze dag wetenschappelijke inzichten vanuit verschillende 
disciplines naar voren heeft gebracht. Inzicht in de achtergronden van pro-sociaal ge-
drag is van belang voor elke beleidsmaker, bestuurder of politicus. De vraag of mensen 
iets voor elkaar over hebben is mede bepalend voor de kwaliteit van de samenleving, 
voor de vraag of de burgers zich ‘duurzaam met elkaar verbonden weten.’ 

De vraag of – en hoe – beleidsmakers daar invloed op kunnen uitoefenen is dus cruciaal. 
Wat bepaalt eigenlijk of iemand iets voor een ander over heeft? Met die vraag voor ogen 
heb ik de studies bekeken die hier vandaag zijn gepresenteerd. 

De bevindingen van Mark Meerum Terwogt geven meteen al een interessant inzicht in 
de tegenstrijdigheden die zich rond dit thema voordoen. Hij schetst de tegenstelling 
tussen het beeld dat mensen van zichzelf hebben en wat anderen van hen denken. Het 
beeld van de moderne mens is dat hij vooral waarde hecht aan bezit. Toch antwoorden 
de meeste mensen ‘gelukkig zijn’ als hun voornaamste doel in het leven. En ondanks 
het eerder genoemde beeld van de Nederlander als ontevreden en onverdraagzaam, zien 
de meeste mensen zichzelf als behulpzaam en sociaal. De opgave is, om die tegenstrij-
dige beelden positief met elkaar te verbinden. Zodat mensen niet alleen vinden dat ze 
zo sociaal zijn, maar dat dat ook ergens uit blijkt. De beste prikkel daarvoor is volgens 
de onderzoeker het positieve gevoel dat prosociaal gedrag bij jezelf oproept. ‘Kijk, ik 
heb iets goeds gedaan voor een ander. Goed hè?’ Het is interessant om te bekijken of de 
overheid met deze bevinding haar voordeel kan doen. 

Ook het onderzoek van Beate Völker gaat over de vraag: hoe sociaal zijn Nederlanders 
nu werkelijk? Hoe staat het nu werkelijk met de sociale cohesie in Nederland? Staat het 
daarmee echt zo slecht als bijvoorbeeld Robert Putnam gelooft? Are we bowling alone? 
Ik geloof dat niet zo en ik was blij te lezen dat ook Beate Völker niet zo somber is. Het 
is zeker waar dat mensen zich vaker in huis opsluiten, achter tv of computer. Zoals 
Putnam zegt: ‘Most people watch Friends instead of having friends.’

Alexander Rinnooy Kan
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Tenslotte heb ik met plezier kennis genomen van de studie van de gedragsbiologen 
Sterck en Kempes. De resultaten van hun onderzoek naar de functie van agressief 
gedrag bij groepen apen en kleine kinderen waren verrassend. Sterck en Kempes 
constateren dat agressief gedrag – zeg maar: een stevige ruzie – zeker geen negatieve 
kracht hoeft te zijn in relaties. Waar mensen of apen met elkaar samenleven, kunnen 
conflicten soms heilzaam zijn. 

Uiteraard kwam ik als SER-voorzitter sterk in de verleiding om wat te mijmeren over de 
overeenkomsten tussen apen en kleine kinderen aan de ene kant en werkgevers- en 
werknemersdelegaties aan de andere. Ik zal het niet doen. Maar ik herken de observa-
ties van de gedragsbiologen heel goed. Hun conclusie is dat de vraag of de groep goed 
functioneert niet wordt bepaald door de vraag of er conflicten zijn. Ze wordt bepaald  
door de manier waarop een conflict wordt opgelost, een ruzie wordt afgezoend. Apen 
doen dat laatste trouwens ook echt, sociale partners wat minder.  

Ik kan mij in die conclusie volledig vinden. Er bestaan veel misverstanden over het befaam-
de ‘poldermodel’, waarvan de SER in de ogen van velen de ultieme verbeelding is. Polderen 

is een negatieve term geworden. Het is saai, 
het duurt te lang en het schuift de tegenstel-
lingen onder de mat, vinden de critici. Ik vind 
dat heel onterecht. Het poldermodel zoals we 
dat zien binnen de SER is juist niet een over-
legmodel waarin conflicten worden toegedekt 
of vermeden. Binnen de SER zijn we ons er 
goed van bewust dat een levendige, scherpe 
overlegcultuur niet kan zonder periodes van 
fundamenteel conflict. Het model ontleent 
zijn kracht juist aan het samen zoeken naar 
oplossingen voor tegenstrijdige belangen. You 
have to agree to disagree – en uiteindelijk 
komen we er samen uit.  

En dat laatste moet ook wel. Want Nederland is toe aan een nieuw systeem van sociale 
zekerheid. De zoektocht naar het beste model beheerst in deze jaren de agenda van 
de SER. De vraag aan de wetenschappers die we hier vandaag hebben gehoord is, hoe 
hun studies ons bij die zoektocht kunnen helpen. Hoe de inzichten vanuit verschillende 
disciplines over prosociaal gedrag kunnen bijdragen aan de vormgeving van de verzor-
gingstaat van de toekomst. We zoeken een nieuwe balans tussen overheid en eigen ver-
antwoordelijkheid, tussen rechten en plichten. We willen weten waar we kunnen uitgaan 
van ‘zelfregulering’ en waar de overheid zal moeten reguleren. 
Kunnen we met succes een moreel appèl doen op gevoelens van solidariteit? 
En wat is de rol van financiële prikkels?  

De ingrijpende maatschappelijke veranderingsprocessen die ons te wachten staan verlo-
pen uiteraard soepeler, als de burgers zich inschikkelijk opstellen. Daarom moet de over-
heid manieren vinden om inschikkelijkheid te belonen en obstructie te ontmoedigen. We 
moeten op zoek naar de beste instrumenten voor de overheid om prosociaal gedrag te 
bevorderen. Zeg maar: naar de lekkerste wortel en de hardste stok. En natuurlijk naar de 

Maar Nederlanders hebben ook een andere 
kant. Meer mensen dan vroeger zetten zich in 
als vrijwilliger; van de volwassen Nederlanders 
doet 42% aan vrijwilligerswerk; dat zijn 5,3 mil-
joen mensen. Relaties tussen buren, zo blijkt 
uit het onderzoek van Völker, zijn in werkelijk-
heid beter dan ze op het eerste gezicht lijken. 
‘De trend naar minder gemeenschap en teloor-
gang van netwerken kunnen we in Nederland 
niet vinden’, zo is haar conclusie. Die conclusie 
is hoopgevend. Een conclusie die ook blijkt uit 
het interessante tv-programma Achter de voordeur, dat in de praktijk laat zien hoe meer 
kennis vaak leidt tot meer begrip. Zo konden we pas geleden zien hoe een PVV-stemmer en 
zijn Turkse buurman het eigenlijk best met elkaar konden vinden. Zo’n tv-programma kan 
een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie in buurten. 

De vraag is of hetzelfde geldt voor sociaal-economisch beleid. Kan dat ook bijdragen aan 
sociale cohesie, aan prosociaal gedrag? Leiden bijvoorbeeld evenwichtige inkomensver-
houdingen die mensen als ‘eerlijk’ ervaren tot meer sociaal gedrag? En wat is dan de 
invloed van een economische crisis? 
Het onderzoek van Aukje Nauta over prosociaal gedrag in arbeidsorganisaties is daarom 
heel interessant. Juist in een periode van economische crisis, waarin de onzekerheid 
van werknemers toeneemt, is het van belang de werkverhoudingen binnen arbeidsorga-
nisaties goed te houden. Nauta constateert dat een ‘creatieve dialoog’ tussen managers 
en medewerkers een belangrijke voorwaarde is voor zulke goede arbeidsrelaties. Steile 
hiërarchie, inhoudsloze functioneringsgesprekken en smal en strak omschreven functies 
doden die creativiteit. Zij pleit voor ‘rijke uitwisselingsrelaties’ waarin de ideale afspra-
ken, de i-deals, tot stand kunnen komen.

Ik ben dat met haar eens. Participatiemanagement, zorgen dat werknemers heel actief 
betrokken zijn bij de organisatie, is voor mij de sleutel tot moderne arbeidsverhoudin-
gen. Het is de kern van het middellange termijn advies van de SER en de kern van de 
visie van dit kabinet.   
Ook als lid van het Innovatieplatform weet ik, dat sociale innovatie in bedrijven min-
stens zo belangrijk is als technologische. In de werkgroep Slimmer Werken, onderdeel 
van het Innovatieplatform, hebben we geconcludeerd dat er onder werknemers erg veel 
talent is dat nu niet of onvoldoende benut wordt. Werkgevers kunnen er veel bij winnen 
als ze op dat talent een beroep doen. Sterker nog: werkgevers die dat niet doen, bewij-
zen zichzelf een slechte dienst. Een modern bedrijf wordt geleid als een democratische 
meritocratie, een organisatievorm waarbinnen de professional veel te zeggen heeft. 

De bevindingen van Aukje Nauta maken mij nieuwsgierig naar haar vervolgonderzoek. 
Dat zal gaan over de verhoudingen tussen managers en professionals binnen univer-
sitaire medische centra. Voor mij is dat om verschillende redenen interessant. In de 
eerste plaats omdat ik weet hoezeer die verhoudingen binnen ziekenhuizen bepalend 
zijn voor de kwaliteit van de organisatie. En hoeveel er op het gebied van werkrelaties 
binnen ziekenhuizen nog te verbeteren valt. De tweede reden is, dat ik voorzitter ben 
van de Raad van Toezicht van het UMC van Amsterdam. Ik heb dus, zou je kunnen zeg-
gen, persoonlijk belang bij de uitkomsten van dat onderzoek. 

Een ruzie wordt afgezoend. 
Apen doen dat laatste 
trouwens ook echt, sociale 
partners wat minder 

Zo konden we pas geleden 
zien hoe een PVV-stemmer 
en zijn Turkse buurman 
het eigenlijk best met 
elkaar konden vinden
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vraag wanneer je die wortel gebruikt en wanneer de stok. We moeten een beroep doen 
op het vermogen van Nederlanders om hun eigen koers uit te zetten, om individueel 
verantwoordelijkheid te nemen. Maar we moeten ook een beroep doen op hun vermo-
gen zich iets aan te trekken van hun omgeving, om prosociaal gedrag te vertonen. Zo 
zorgen we voor een combinatie van dynamiek en stevigheid in de samenleving. 

Ik heb er vertrouwen in dat we daarin zullen slagen. Ik zei in het begin, dat de wereld 
verbaasd heeft toegekeken naar de woelige politieke en maatschappelijke veranderingen 
in ons ooit zo bedaarde land. Ik ben er van overtuigd dat Nederland minder veranderd 
is dan het lijkt. Uit de editie 2009 van 21minuten.nl blijkt, dat Nederlanders nog steeds 
een beeld van de ideale samenleving hebben dat gebaseerd is op drie pijlers: beschei-
denheid, solidariteit en gezagsgetrouwheid. Bovendien blijkt, dat verreweg de meeste 
Nederlanders niet alleen persoonlijk nog steeds ‘gelukkig tot zeer gelukkig’ zijn, maar 
dat ze zich ook minder zorgen maken om Nederland. De uitspraak ‘met mij gaat het 
goed, met ons gaat het slecht’ geldt minder dan enkele jaren geleden. Nederlanders zijn 
een gelukkig volk en maken zich niet erg veel zorgen – zelfs niet tijdens een economi-
sche recessie. Daarbij komt, dat het vertrouwen in de politiek terugkeert. Volgens het 
Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau is het 
vertrouwen in de politiek sinds vorig jaar plotseling sterk gestegen. Burgers zijn vooral 
minder negatief over de betrokkenheid van politici bij mensen die het minder hebben. 
Tegelijk zijn Nederlanders opvallend weinig somber over de economie. Kennelijk hebben 
we er wel vertrouwen in. Kennelijk is Nederland nog steeds een high trust society. Dat 
sociale kapitaal van Nederland is een groot goed dat we moeten koesteren. 

Prosociaal gedrag, het thema van deze dag, 
hoort daar bij. Het is één van de voorwaarden 
voor het in stand houden van een beschaafde 
samenleving. De opdracht is nu om prosoci-
aal gedrag een plaats te geven die past bij 
de nieuwe verhoudingen, bij een ontzuild en 
individualistisch land. Prosociaal gedrag was 
een stuk vanzelfsprekender toen Nederland nog 
overzichtelijk in zuilen was verdeeld. Voor men-
sen binnen je eigen zuil, je eigen sociale groep 
heb je makkelijker iets over. De ordenende wer-
king van die zuilen zijn we kwijt. En dus is het minder vanzelfsprekend je welwillend op te 
stellen naar de mensen in je omgeving. Maar de opgave is onverminderd relevant. Daarom 
moeten we het belang ervan al vroeg duidelijk maken. Op school al moeten we onze kinde-
ren met die opgave confronteren. We moeten hen leren dat prosociaal gedrag veel meer is 
dan een ethisch wenselijke houding. Dat inschikkelijkheid noodzakelijk is, uit welbegrepen 
eigenbelang. Zodat ook zij straks kunnen leven in een solidaire, sociale maatschappij.

Dames en heren,
De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek leiden vrijwel altijd tot nieuwe vragen en 
dat is ook hier het geval. Tijdens mijn bijdrage heb ik verschillende vragen gesteld die ik 
graag beantwoord zou willen zien. Aan de ene kant vraag ik me af hoe sociaal-economische 
politiek kan bijdragen aan prosociaal gedrag. Aan de andere kant ben ik benieuwd hoe we 
de resultaten van studies naar prosociaal gedrag kunnen gebruiken in onze sociaal-economi-
sche politiek. Ik zie dus zeer uit naar de resultaten van uw vervolgonderzoeken. 

You have to agree to 
disagree – en uiteindelijk 
komen we er samen uit



De KNAW/Van der Gaag Stichting ondersteunt het vinden 
van wetenschappelijke antwoorden op deze maatschap-
pelijk en wetenschappelijk relevante vragen. Daarom 
heeft de Stichting leerstoelen in verschillende disciplines 
ingericht, te weten biologie, psychologie en sociologie, 
waarin prosociaal gedrag wordt onderzocht.

Dit boekje doet verslag van het symposium ‘prosociaal 
gedrag in buurten op scholen en in bedrijven’, gehouden 
op 30 september 2009, waarin inzichten betreffende 
prosociaal gedrag vanuit verschillende disciplines, te 
weten biologie, psychologie en sociologie gezamenlijk 
besproken en met elkaar gecombineerd werden.


