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Abstract 

In huidig onderzoek is gekeken naar de invloed van situationele en dispositionele factoren op het 

geven van vertrouwen. Aan de hand van de data van Snijders (1996), een studentenpopulatie, en de 

data van HIN95exp, een representatie van Nederlandse Huishoudens, is gekeken of de data van 

Snijders (1996) gegeneraliseerd kan worden naar de gehele populatie en is een theoretische 

inconsistentie verbeterd. Vanuit de sociale motivaties schuld en sociale oriëntatie zijn twee modellen 

getoetst. Hieruit bleek dat de situationele factoren risico en verleiding van invloed zijn op het geven 

van vertrouwen, maar dat de dispositionele factoren, leeftijd, geslacht, donorcodicil en 

opleidingsniveau maar een kleine rol spelen. Enkel de dispositionele factor sociale oriëntatie speelt 

een grote rol. De data van Snijders bleek deels te gegeneraliseerd te kunnen worden naar de gehele 

bevolking. Daarnaast is de verwachting over speler 2 van grote invloed op de keuze om vertrouwen te 

geven en medieert deze variabele met de situationele factoren. Als laatste is het sociale oriëntatie 

model getoetst. Hiermee is de theoretische inconsistentie verbeterd en is gevonden dat dit een beter 

model is dan het schuldmodel. In vervolgonderzoek moet worden gekeken naar de sociale motivaties 

en het mediërende effect van de verwachting over speler 2 
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1. Inleiding 

In het dagelijkse leven komen situaties voor waarin je de keuze moet maken iemand 

wel of niet te vertrouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitlenen van een boek aan een 

studiegenoot. In eerste instantie heb jij controle over de situatie en kan je beslissen om je 

studiegenoot wel of niet te vertrouwen en het boek dus wel of niet geven. Besluit je het boek 

te geven, dan heeft je studiegenoot de controle over de situatie. Het is nu aan hem het 

vertrouwen te honoreren en het boek na gebruik terug te geven of het vertrouwen te 

misbruiken en het boek zelf te houden.  

In bovenstaand voorbeeld zal waarschijnlijk vertrouwen worden gegeven en zal het  

boek worden uitgeleend. Het is tenslotte iemand die je persoonlijk kent. Misschien heb je 

zelfs al vaker spullen uitgewisseld met deze persoon of heb je van een andere studiegenoot 

gehoord dat deze persoon te vertrouwen is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid deze persoon 

op zijn gedrag aan te spreken wanneer hij het boek niet teruggeeft. Er bestaan echter ook 

situaties waarin meer op het spel staat dan een “studieboek” en waarin de situatie meer 

onzekerheden kent. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je de andere persoon niet kent. Je weet 

niet hoe deze persoon er uitziet en kan nergens controleren of hij te vertrouwen is. Waarop 

wordt de keuze om vertrouwen te geven dan gebaseerd?  

Snijders (1996) heeft aan de hand van vertrouwensspellen uitgebreid onderzoek 

gedaan naar deze vraag en benoemt drie factoren die mogelijk invloed hebben op het geven 

van vertrouwen. Allereerst wordt benoemd dat gekeken moet worden naar wie de persoon is 

die de beslissing neemt. Is de persoon een man of een vrouw, oud of jong, sociaal 

georiënteerd of niet. Deze karakteristieken worden dispositionele factoren genoemd. Snijders 

(1996) benoemt als tweede mogelijke verklaring de uiterlijke kenmerken van de personen aan 

wie vertrouwen moet worden gegeven, dit worden de anticipatie factoren genoemd. Als 

laatste mogelijke verklaring worden de omstandigheden waarin vertrouwen wordt gegeven 
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genoemd, dit zijn de situationele factoren.  Snijders (1996) stelt dat de dispositionele factoren 

maar een kleine rol spelen in de keuze om vertrouwen te geven. Anticipatiefactoren hadden 

meer invloed maar de grootste effecten werden gevonden bij de situationele factoren. 

In dit onderzoek zal het onderzoek van Snijders (1996) als leidraad worden gebruikt. 

De bevindingen van Snijders (1996) zullen worden gereproduceerd en er zal gekeken worden 

naar mogelijke verbeteringen van het onderzoek. Het onderzoek van Snijders (1996) is alleen 

gedaan onder studenten en is mogelijk niet representatief voor de gehele bevolking. Om te 

kijken of de bevindingen van Snijders (1996) ook robuust zijn voor de gehele bevolking zal 

in het huidige onderzoek gebruik worden gemaakt van de dataset HIN95exp Deze dataset is 

representatief voor Nederlandse huishoudens.  

In HIN95exp zijn de uiterlijke kenmerken van degene aan wie vertrouwen wordt 

gegeven niet opgenomen. De anticipatie factoren worden in dit onderzoek daarom niet 

meegenomen. De andere twee factoren zullen wel worden gereproduceerd en getoetst. 

In de theorie veronderstelt Snijders (1996) dat gevoelens van schuld bij speler 2 na het 

misbruiken van vertrouwen een reden zouden kunnen zijn waarom speler 2 het vertrouwen 

honoreert. De mate waarin speler 2 gevoelens van schuld heeft na het misbruiken van 

vertrouwen, is moeilijk meetbaar en wordt in de analyses niet meegenomen.  De invloed van 

de schuldgevoelens van speler 2 worden dus wel verondersteld maar niet gemeten, dit is een 

theoretische inconsistentie. In dit onderzoek zal op zoek worden gegaan naar een manier 

waarop deze theoretische inconsistentie kan worden opgelost. De hoofddoelen van dit 

onderzoek zijn derhalve kijken of de bevindingen van Snijders (1996) ook robuust zijn voor 

de gehele populatie en het onderzoek theoretisch beter te onderbouwen.  

Het huidige onderzoek zal beginnen met een korte uitleg over de vertrouwensspellen 

(hoofdstuk 2). Vervolgens zullen in de theorie de mogelijke verklaringen voor het geven van 
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vertrouwen worden gegeven (hoofdstuk3). Eerst zal  het geven van vertrouwen, net zoals bij 

Snijders (1996), worden bekeken vanuit het schuldmodel. Vervolgens wordt het sociale 

oriëntatiemodel aangedragen als mogelijke theoretische verbetering. Daarna zal de invloed 

van de dispositionele factoren op het geven van vertrouwen worden toegelicht  en de 

verwachting over speler 2 zal worden aangedragen als mogelijke verklaring. Na de theorie 

zal de dataverzameling en de operationalisering van de variabelen worden besproken in 

hoofdstuk 4. Daarna worden de analyses van Snijders (1996), HIN95exp en de resultaten 

besproken (hoofdstuk 5). Ten slotte volgen in hoofdstuk 6 de conclusie en discussie.  
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2. Vertrouwensspellen 

In onderzoek naar vertrouwen wordt vaak gebruik gemaakt van vertrouwensspellen. 

Aan de hand van deze spellen kan het gedrag in ingewikkelde realistische 

vertrouwenssituaties worden verklaard. Het spel begint met twee spelers die elk een keuze 

moeten maken uit twee opties.  Aan deze opties zijn, net zoals in werkelijkheid, 

consequenties verbonden in de vorm van beloningen (zie figuur 1). De uitkomsten van deze 

vertrouwensspellen kunnen ons meer vertellen over de motivatie van een speler om een 

bepaalde keuze te maken.   

 

Figuur 1. Vertrouwensspel, voorbeeld. 

 

In figuur 1 is een voorbeeld van een vertrouwensspel weergegeven. Speler 1 is als 

eerste aan zet. Hij zal een keuze moeten maken tussen het geven van vertrouwen of het 
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weerhouden van vertrouwen. Weerhoudt speler 1 het vertrouwen dan eindigt het spel en 

ontvangen beide spelers 25 euro. Kiest speler 1 om vertrouwen te geven, dan is speler 2 aan 

zet. Speler 2 heeft dan de keuze om het vertrouwen van speler 1 te misbruiken of te 

honoreren.  Honoreert hij het vertrouwen ontvangen beide spelers 60 euro. Misbruikt speler 2 

het vertrouwen, ontvangt hij 110 euro en speler 1 helemaal niets. De meest rationele keuze, 

naar aanleiding van de rationele keuzetheorie, zou voor beide spelers zijn om naar de hoogst 

haalbare uitkomst voor zichzelf te streven. Speler 1 verdient het meeste geld (60 euro) door 

vertrouwen te geven en te hopen dat speler 2 het vertrouwen honoreert. Hij zal deze gok 

echter alleen nemen als hij speler 2 genoeg vertrouwt. Speler 1 zal zijn eigen situatie 

inschatten door ook naar de situatie van speler 2 te kijken. Vanuit de rationele keuzetheorie 

wordt verwacht dat speler 2 het vertrouwen zal misbruiken. Hiermee verdient speler 2 

namelijk 110 euro. Speler 1 verdient met die zet echter helemaal geen geld. Om deze 

onzekerheid te reduceren zal speler 1 logischerwijs kiezen om geen vertrouwen te geven en 

genoegen te nemen met de 25 euro. Vanuit de rationele keuzetheorie wordt dus verwacht dat 

in de meeste spellen geen vertrouwen wordt gegeven en als deze wel wordt gegeven, het 

vertrouwen zal worden misbruikt. 
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Figuur 2: Vertrouwensspel, algemeen 

 

Het vertrouwensspel in zijn basisvorm is weergegeven in figuur 2. Wanneer speler 1 

besluit geen vertrouwen te geven ontvangt speler 1 beloning P1 en speler 2 beloning P2. 

Besluit speler 1 wel vertrouwen te geven en honoreert speler 2 dit vertrouwen krijgt speler 1 

beloning R1 en speler 2 ontvangt beloning R2. Geeft speler 1 wel vertrouwen maar misbruikt 

speler 2 dit vertrouwen, ontvangt speler 1 beloning S1 en speler 2 beloning T2. De beloningen 

in de vertrouwensspellen kunnen verschillen per spel. Ieder spel heeft echter wel dezelfde 

volgorde van beloningen. Voor alle vertrouwensspellen geldt namelijk dat S1 < P1, P2 < R1, 

R2 < T2. Deze opzet is dusdanig dat logischerwijs de verwachting is dat in de meeste gevallen 

geen vertrouwen wordt gegeven en als deze wel wordt gegeven, dit waarschijnlijk zal worden 

misbruikt. In experimentele vertrouwensspellen wordt echter in veel gevallen wel vertrouwen 

gegeven en gehonoreerd. Dit is het tegenovergestelde van wat men zou verwachten wanneer 

men van de rationele keuzetheorie uit gaat. Eigenlijk vertonen spelers dus ‘raar’ gedrag. 
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Blijkbaar wordt niet alleen gestreefd naar de hoogst haalbare geldelijke uitkomst voor 

zichzelf maar spelen ook andere sociale motieven mee. Deze sociale motieven worden in de 

theorie behandeld.  
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3. Theorie 

In dit theoretisch kader zullen mogelijke factoren aangedragen worden die invloed 

zouden kunnen hebben op het ‘rare’ gedrag om vertrouwen te geven en te honoreren. Snijders 

(1996) benoemt het belang van situationele factoren op het geven en honoreren van 

vertrouwen. Het nut dat een speler aan een keuze in het vertrouwensspel hecht wordt bepaald 

door het sociale motief dat de speler leidt. Snijders (1996) noemt het sociale motief schuld. 

Wanneer een speler in zijn keuze wordt geleid door mogelijke schuldgevoelens zal het nut 

dat de speler aan een bepaalde keuze verbind worden gebaseerd op deze gevoelens. De 

schuldgevoelens van speler 2 werden echter niet getoetst in de analyses van Snijders (1996) 

en dit zorgde voor een inconsistentie. Om deze inconsistentie op te lossen zal het sociale 

oriëntatiemodel worden aangedragen om de theorie en de toetsing  overeen te laten komen. 

De sociale oriëntatie wordt namelijk wel getoetst in de analyses van Snijders. Het hebben van 

schuldgevoelens bij misbruik van vertrouwen en iemands sociale oriëntatie verschillen 

conceptueel van elkaar. Het geven en honoreren van vertrouwen is niet alleen afhankelijk van 

de situationele factoren. Het is ook afhankelijk van de specifieke persoon die het spel speelt. 

Daarom zal ook gekeken worden naar de dispositionele factoren als mogelijke verklaring 

voor het geven en honoreren van vertrouwen. Daarnaast werd een groot effect van de keuze 

in de rol van speler 2 gevonden en zal hier ook naar gekeken worden.  

3.1 Het Schuldmodel 

  Situationele factoren, zoals de structuur van het spel en geldelijke beloningen, spelen 

een belangrijke rol in het verklaren van gedrag in vertrouwenssituaties. In situaties waarin 

een derde partij aanwezig is of een verwachting is van een lange termijnrelatie, zal 

vertrouwen sneller worden gegeven en gehonoreerd (Snijders, 1996). Naast de structuur van 

het spel zijn ook de geldelijke beloningen S1, P1, P2, R1, R2, T2 van invloed op de keuze in een 
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vertrouwensspel. Iedere keuze heeft een bepaald nut voor de spelers. In de rationele keuze 

theorie wordt het nut (van elke keuze) aangegeven met de geldelijke beloningen. Het nut kan 

ook beïnvloedt worden door andere factoren, zoals schuldgevoelens.  Speler 2 heeft 

gevoelens van schuld als hij vertrouwen misbruikt en baseert daarop zijn keuze om 

vertrouwen te honoreren. Het nut dat speler 2 aan het misbruiken van vertrouwen hecht 

verandert hierdoor. Speler 2 verdient het minste geld wanneer speler 1 geen vertrouwen geeft. 

Dat speler 1 hem vertrouwen heeft gegeven maakt het dus juist mogelijk dat hij meer geld 

kan winnen. Bij misbruik van het gegeven vertrouwen krijgt speler 2 meer geld binnen dan 

speler 1. In feite maakt hij dan misbruik van het gedrag van speler 1, dit kan voor 

schuldgevoelens bij speler 2 zorgen. Door de aanwezigheid van schuldgevoelens hecht speler 

2 minder nut aan de keuze om vertrouwen te misbruiken. Als de schuldgevoelens groter zijn 

dan de verleiding om vertrouwen te misbruiken zal speler 2 vertrouwen honoreren. Het nut 

dat de spelers aan de verschillende keuzes hechten is weergegeven in figuur 3.  

Figuur 3. Schuldmodel, nut per keuze.  

 

De persoonlijke maatstaf hoe schuldig iemand zich voelt na het misbruiken van vertrouwen 

wordt aangegeven met schuldparameter γ2 (Snijders, 1996).  Hoe kleiner de schuldparameter 

hoe minder schuldgevoelens speler 2 heeft na het misbruiken van vertrouwen. In figuur 3 is 
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weergegeven dat het nut van speler 2 om geen vertrouwen te geven wordt aangegeven met T2 

– γ2 (T2 – S1). Een speler 2 zal vertrouwen misbruiken als het nut om vertrouwen te 

misbruiken T2 – γ2 (T2 – S1) groter is dan het nut om vertrouwen niet te misbruiken (R2).  

De kans dat speler 2 het vertrouwen van speler 1 niet honoreert wordt gedefinieerd als 

de verleiding (Snijders, 1996). Speler 2 wordt in zijn keuze om vertrouwen te honoreren of 

misbruiken geleid door de hoogte van zijn eigen beloningen maar ook door zijn 

schuldparameter. Hierbij staat (T2 – R2) voor het mogelijke geldelijke winst of verlies dat 

gemaakt wordt door vertrouwen te honoreren. Bij een groot verschil tussen T2 en R2 zal 

speler 2 veel geldelijk verlies maken en zal hij hier kiezen om het gegeven vertrouwen niet te 

honoreren. Bij een klein verlies is de kans groter dat speler 2 wel het gegeven vertrouwen 

honoreert. Speler 2 wordt in zijn keuze om het gegeven vertrouwen te honoreren of te 

misbruiken ook geleid door het verschil tussen (T2 – S1). Bij misbruik van vertrouwen door 

speler 2 ontvangt speler 1 het laagste bedrag terwijl hij wel speler 2 in vertrouwen heeft 

genomen. Het schuldmodel gaat er van uit dat schuldgevoelens bij speler 2 leiden tot de 

keuze om toch vertrouwen te honoreren. Bij een klein verschil tussen de beloningen van 

speler 1 en 2 zal speler 2 zich minder schuldig voelen. Wanneer het verschil (T2 – S1) groter 

is zal speler 2 dus het vertrouwen sneller honoreren door grotere schuldgevoelens. De 

verleiding wordt groter bij het toenemen van het geldelijk verlies (T2 – R2) en wanneer het 

verschil tussen het verlies van speler 1 en de winst van speler 2 (T2 – S1) kleiner is. Dit levert 

uiteindelijk (T2 – R2)/ (T2 – S1) op als een maat voor verleiding. Volgens het schuldmodel zal 

speler 2 alleen vertrouwen honoreren als zijn schuldparameter γ2 groter is dan de verleiding 

(T2 – R2)/ (T2 – S1).       

Speler 1 heeft de keuze tussen vertrouwen geven of vertrouwen weerhouden. 

Schuldgevoelens spelen tijdens deze keuze geen rol, omdat het vertrouwen van speler 2 niet 

misbruikt kan worden. Speler 1 heeft geen schuldparameter γi. Tijdens het vertrouwensspel 
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kan speler 1 de beloningen S1, P1, R1 ontvangen. In de meest gunstige situatie wint speler 1 

R1. Om die beloning te krijgen moet speler 2 echter wel het gegeven vertrouwen honoreren. 

Doet speler 2 dit niet zal speler 1 de laagste beloning S1 krijgen. Als speler 1 echter niet 

genoeg vertrouwen heeft in speler 2 zal hij er voor kiezen genoegen te nemen met beloning 

P1. De keuze van speler 1 om speler 2 wel of niet te vertrouwen wordt dus beïnvloedt door 

het risico dat het vertrouwen wordt misbruikt. Het risico wordt hierbij gedefinieerd als de 

kans dat speler 1 vertrouwen geeft maar speler 2 deze niet honoreert. Hierbij zal gekeken 

worden naar hoeveel speler 1 verliest als wel vertrouwen wordt gegeven maar deze niet 

wordt gehonoreerd. In dat geval zal S1 worden ontvangen  in plaats van P1. Bij het toenemen 

van dit verschil (P1 – S1) zal speler 1 minder snel vertrouwen geven. Speler 1 zal echter ook 

kijken naar de winst of het verlies dat behaald kan worden als men wel vertrouwen geeft. Als 

het vertrouwen wel wordt gehonoreerd ontvangt speler 1 de beloning R1 in plaats van de 

beloning S1. Het risico van speler 1 wordt bepaald door het verlies dat speler 1 maakt 

wanneer gegeven vertrouwen niet wordt gehonoreerd (S1), terwijl hij ook de beloning P1 had 

kunnen ontvangen door geen vertrouwen te geven, en door de winst die hij kan maken 

wanneer hij wel vertrouwen geeft en deze wordt gehonoreerd (R1), in plaats van misbruikt 

(S1). Het risico van speler 1 , als de verhouding van winst en verlies, kan gedefinieerd worden 

als (P1 – S1)/(R1-S1).  

Speler 1 kijkt in zijn keuze om vertrouwen te geven niet alleen naar zijn eigen situatie 

maar ook naar die van speler 2. Speler 1 zal alleen vertrouwen geven aan speler 2 als de kans 

dat speler 2 het vertrouwen ook echt honoreert groter is dan het risico (P1 – S1)/(R1-S1). De 

kans dat speler 2 het vertrouwen ook echt honoreert is weer afhankelijk van de 

schuldparameter γ2 en de verleiding (T2 – R2)/ (T2 – S1). Hierbij wordt alleen vertrouwen 

gehonoreerd als γ2 >  (T2 – R2)/ (T2 – S1). In een vertrouwensspel is de keuze van speler 1 dus 

afhankelijk van het risico, de schuldparameter en de verleiding. Voor speler 2 is alleen de 
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verleiding en de schuldparameter γ2 van invloed. Aangezien het vertrouwen niet kan worden 

misbruikt, loopt hij geen risico in het honoreren of misbruiken van vertrouwen. Hij zal alleen 

kijken naar zijn eigen potentiële winst en in hoeverre hij hier schuldgevoelens aan over 

houdt. 

 

Voorspelling 1: De kans dat vertrouwen wordt gegeven is groter bij een kleinere verleiding 

(T2 – R2)/ (T2 – S1) en kleiner  risico (P1 – S1)/(R1-S1).  

 

3.2 Het sociale oriëntatie model 

Mensen die meer sociaal georiënteerd zijn, hebben een grotere kans om samen te 

werken dan mensen met een lagere sociale oriëntatie (Bailliet, Parks & Joireman, 2009). In 

het schuldmodel wordt vertrouwen gehonoreerd vanuit gevoelens van schuld. In het sociale 

oriëntatiemodel is hier geen sprake van, de keuze van het geven of honoreren van vertrouwen 

wordt dan bepaald door de sociale oriëntatie van een speler. De sociale oriëntatie van een 

speler beschrijft hoe  de verdeling van de uitkomsten in een vertrouwensspel voor zichzelf en 

anderen worden gewaardeerd (Askoy & Weesie, 2011; Van Lang, De Bruin, Otten & 

Joireman, 1997). Deze vaste voorkeur kan voorspellen hoe een speler het vertrouwensspel zal 

spelen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën van sociale 

oriëntatie. Een speler met een coöperatieve oriëntatie streeft in het spel naar het 

maximaliseren van zijn eigen winst en die van de ander. Daarnaast probeert hij het verschil in 

uitkomst zo klein mogelijk te houden. Mensen met een coöperatieve oriëntatie worden pro- 

socialen genoemd. Individualisten streven juist naar een zo’n hoog mogelijke uitkomst voor 

zichzelf en houden hierbij geen rekening met de andere speler. Spelers met een 

concurrerende motivatie hebben de neiging om zoveel mogelijk winst ten opzichte van de 
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ander te maken. Ze zoeken naar een relatief voordeel. Altruïsten hebben een hele hoge 

sociale oriëntatie. Ze wegen de belangen van de ander even sterk af als die van zichzelf en 

streven naar een uitkomst die beide belangen behartigt. De sociale oriëntatie van een speler 

bepaalt volgens het sociale oriëntatie model het gedrag van een speler tijdens het 

vertrouwensspel. Speler 1 zal zijn keuze maken op basis van zijn eigen sociale oriëntatie. Om 

zijn situatie zo goed mogelijk in te schatten zal hij ook kijken naar de sociale oriëntatie van 

speler 2. Aangezien speler 1 niet weet wat de sociale oriëntatie van speler 2 is, zal speler 1 

dat moeten inschatten. Mensen verwachten vaak dat anderen hetzelfde zijn als zijzelf en het 

spel dus ook op dezelfde wijze zullen spelen. Dit wordt ook wel het ‘false consensus effect’ 

genoemd (Askoy & Weesie, 2011; Iedema, 1993; Ross, Greene & House, 1977). Spelers 1 

nemen aan dat de sociale oriëntatie van speler 2 hetzelfde is als de eigen sociale oriëntatie. 

Alle sociale categorieën verwachten dat de eigen sociale oriëntatie het vaakst voorkomt in de 

bevolking (Aksoy & Weesie, 2011).  

Figuur 4. Sociale oriëntatie model, nut per keuze.  

 

Hoe de sociale oriëntatie van een speler invloed heeft op het nut van een bepaalde 

keuze is  te zien in figuur 3. Hierbij is θ de sociale oriëntatie van een persoon. Het gewicht 
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dat speler 1 aan de uitkomst van speler 2 hecht is θ1. Het gewicht dat speler 2 aan de uitkomst 

van speler 1 hecht wordt aangegeven met θ2.  

De som T2 + θ2S1 geeft het nut van speler 2 weer als hij vertrouwen misbruikt. De som 

R2 + θ2R1 geeft het nut van speler 2 weer als hij vertrouwen honoreert. Speler 2 zal het 

vertrouwen dus honoreren als R2 + θ2R1 > T2 + θ2S1. Dit betekent dat speler 2 alleen het 

vertrouwen zal honoreren als zijn sociale oriëntatie θ2 groter is dan de verleiding (T2 – 

R2)/(R1 – S1). Bij een toenemende verleiding is dus een steeds grotere sociale oriëntatie nodig 

om het vertrouwen te honoreren. 

Voor speler 1 ligt de keuze om wel of geen vertrouwen te geven net wat 

ingewikkelder. Speler 1 kijkt namelijk niet alleen naar zijn eigen risico maar schat ook de 

situatie van speler 2 in. De som P1 + θ1P2 geeft het nut van speler 1 weer als hij vertrouwen 

weerhoudt. De som S1 + θ1T2 geeft het nut van speler 1 weer als hij vertrouwen honoreert en 

deze wordt misbruikt. Speler 1 zal dus vertrouwen geven als S1 + θ1T2 > P1 + θ1P2. Alleen als 

de sociale oriëntatie θ1 groter is dan het risico (P1 – S1)/(T2 – P2) zal speler 1 vertrouwen 

geven.  Hoe meer sociaal georiënteerd hoe groter de kans dus is dat vertrouwen wordt 

gegeven  In zijn keuze maakt speler 1  altijd een subjectieve inschatting over wat hij denkt 

dat speler 2 zal doen. Eerder is het ‘false consensus effect’ al genoemd.  Spelers 1 schatten 

spelers 2 vaak hetzelfde in als zichzelf. Ze verwachten dezelfde sociale oriëntatie te hebben 

en daardoor eenzelfde keuze te zullen maken . Een speler 1 met een coöperatieve oriëntatie 

zal er voor kiezen vertrouwen te geven omdat hij inschat dat speler 2 ook voor de hoogst 

mogelijke uitkomst voor beiden zal streven. Een individualist denkt dat speler 2 vertrouwen 

zal misbruiken om de hoogst mogelijke uitkomst te krijgen. Dit is namelijk wat hij zelf ook 

zou doen als hij speler 2 was. Daarom zal een individualist geen vertrouwen geven tijdens het 

spel.  
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Voorspelling 2: De kans dat vertrouwen wordt gegeven is groter bij een kleinere verleiding 

(T2 – R2)/(R1 – S1) en een kleiner  risico (P1 – S1)/(T2 – P2).   

 

3.3 Dispositionele factoren  

Hierboven is beschouwd hoe geldelijke beloningen en de sociale motieven schuld en 

sociale oriëntatie invloed hebben op het gedrag in een vertrouwensspel. Maar het geven en 

honoreren van vertrouwen is niet alleen afhankelijk van de specifieke situatie waarin een 

vertrouwensspel wordt gespeeld. Het is ook afhankelijk van de specifieke persoon die het 

spel speelt. Vertrouwen laag opgeleiden bijvoorbeeld sneller dan hoog opgeleiden of 

vertrouwen ouderen sneller dan jongeren, geven mannen sneller vertrouwen dan vrouwen? 

De dispositionele factoren omvatten de sociale oriëntatie, attitude en persoonlijke 

karakteristieken van een individu, zoals sekse, opleiding en leeftijd (Shaub, 1996).  

De rolpatronen en  verwachtingen over hoe mannen en vrouwen zich behoren te 

gedragen zijn verschillend. Uit voorgaand onderzoek (Orbell, 1994) blijkt dat de verwachting 

onder spelers is dat  vrouwen meer coöperatief zijn dan mannen. Orbell (1994) en Snijders 

(1996) vonden geen empirisch bewijs voor deze verwachting. Vrouwen gaven niet significant 

vaker vertrouwen dan mannen. In dit onderzoek zal getoetst worden of deze verwachting wel 

wordt gevonden in een andere populatie (HIN95exp).  

 

Voorspelling 3: De kans dat vertrouwen wordt gegeven is groter voor vrouwen dan voor 

mannen.  
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Een ander kenmerk waarop individuen van elkaar kunnen verschillen is 

opleidingsniveau. Hoger opgeleiden kunnen door hun hogere intelligentie de situatie vaak 

beter inschatten (Yamagishi, 2001; in Hooghe, Marien & de Vroome, 2012). Ook zijn hoger 

opgeleiden vaker dan laag opgeleiden bekend met “prisoners dilemma”-situaties en weten dat 

met samenwerken meer bereikt kan worden (Gambetta, 1988; in Hooghe et al., 2012) . 

Daarnaast hebben hoger opgeleiden vaak een bevoorrechte situatie door hun hoge sociale en 

economische status, door deze positie hebben ze vaak meer vertrouwen in de samenleving 

dan lager opgeleiden (Newton, 1997; in Hooghe et al., 2012). In voorgaand onderzoek 

(Borgonovi, 2012; Nannestad, 2008; in Hooghe et al., 2012) is gevonden dat individuen die 

hoger opgeleid zijn, vaker vertrouwen geven en honoreren dan individuen die lager opgeleid 

zijn.  

 

Voorspelling 4: De kans dat vertrouwen wordt gegeven is groter voor hoger opgeleiden dan 

voor lager opgeleiden. 

 

Ook verschillen in leeftijd hebben invloed op het geven van vertrouwen. Clark & 

Eisenstein (2013) vonden in hun onderzoek dat jong volwassenen maar weinig vertrouwen in 

andere personen hebben. Dit vertrouwen neemt echter met de jaren toe, wanneer men 

ongeveer 40 is, stagneert dit en blijft het niveau van vertrouwen hetzelfde. Vertrouwen neemt 

dus toe naarmate men volwassener wordt.  

 

Voorspelling 5: De kans dat vertrouwen wordt gegeven is groter voor oudere mensen dan 

voor jongeren.  
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Snijders (1996) vond  geen verschil in opleidingsniveau en in leeftijd. Dit kan komen 

doordat de spreiding van de leeftijd en het opleidingsniveau van de populatie klein was. De 

dataset van HIN95exp bevat gegevens van de gehele populatie, leeftijd en het 

opleidingsniveau zijn hierdoor gevarieerder. Hier wordt wel een effect van opleidingsniveau 

en leeftijd verwacht. Snijders (1996) vond dat spelers met een donorcodicil vaker vertrouwen 

geven dan spelers zonder donorcodicil. In dit onderzoek wordt dit effect ook verwacht.   

 

Voorspelling 6: De kans dat vertrouwen wordt gegeven is groter als men in het bezit is van 

een donorcodicil.  

 

Naast persoonlijke karakteristieken vallen ook  sociale oriëntatie en attitude onder de 

dispositionele factoren. Iemand kan in zijn persoonlijkheid meer of minder coöperatief zijn 

(Liebrand & McClintock, 1988). In vertrouwensspellen wordt vertrouwen gegeven omdat 

men vanuit de sociale oriëntatie streeft naar een maximale gezamenlijke uitkomst (Bekkers, 

2004). Dus spelers zullen wel of geen vertrouwen geven afhankelijk van hun sociale 

oriëntatie (Bekkers, 2004; Van Lange e.a., 1997; Snijders, 1996; Snijders & Keren, 2001).  

 

Voorspelling 7: De kans dat vertrouwen wordt gegeven is groter bij een coöperatieve sociale 

oriëntatie, dan bij een individualistische sociale oriëntatie.  

 

3.4 Verwachting over speler 2 

In de keuze om vertrouwen te geven kijkt speler 1 naar de situatie van speler 2. Speler 

1 maakt een subjectieve inschatting van wat hij verwacht over speler 2 en baseert daarop zijn 
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keuze. Wordt er verwacht dat speler 2 vertrouwen honoreert, dan zal speler 1 vertrouwen 

geven. Wordt er verwacht dat speler 2 vertrouwen misbruikt, dan zal speler 1 geen 

vertrouwen geven. Mensen verwachten vaak dat anderen hetzelfde zijn als zichzelf en het 

spel dus ook op eenzelfde wijze zullen spelen. (Askoy & Weesie, 2011; Ross, Greene & 

House, 1977). Hierdoor ontstaat een indirect effect. Speler 1 baseert zijn keuze om 

vertrouwen te geven op de verwachting over de verleiding en sociale oriëntatie van speler 2, 

maar door het ‘false consensus effect’ zijn dit vaak de eigen verleiding en sociale oriëntatie.  

Omdat de verwachting van speler 1 gebaseerd is op de eigen verleiding en sociale oriëntatie, 

zal de verwachting over speler 2 hier via de verleiding en sociale oriëntatie een effect hebben.  

 

Voorspelling 8: De kans dat vertrouwen wordt gegeven door speler 1 is groter als men in de 

rol van speler 2 vertrouwen zou honoreren.  

Voorspelling 9: In het schuldmodel word verwacht dat de verwachting over speler 2 

medieert op het effect van verleiding op het geven van vertrouwen. 
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4. Methoden.  

4.1 Dataverzameling 

Voor dit onderzoek worden twee datasets gebruikt, de data verzameld door Snijders 

(1996) en data van de experimenten verbonden aan de survey ‘Huishoudens in Nederland’ uit 

1995 (HIN95exp). Hieronder zal eerst worden beschreven hoe de data van Snijders 

verzameld zijn, daarna zal dat voor HIN95exp worden beschreven. 

 4.1.1 Snijders 

Snijders heeft in 4 steden in Nederland: Groningen, Utrecht, Amsterdam en 

Nijmegen, experimenten gedaan met studenten. In elke stad deden gemiddeld 100 studenten 

mee, met een totaal van 466 participanten. Het onderzoek bestond uit  7 taken, waarvan elke 

respondent er 3 of 4 deed. Elke respondent kreeg 10 gulden voor zijn deelname en werd 

verteld dat 15% van de respondenten meer zou krijgen tot een maximaal bedrag van F. 120,-. 

In het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van de data van twee van de taken; de 

vragenlijst en het vertrouwensspel dat gespeeld is. In de vragenlijst werd gevraagd naar 

karakteristieken van de respondent, namelijk; geslacht, leeftijd, studie, of men kennis heeft 

van speltheorie, of men een bloed donor is, of men een donorcodicil heeft, welk 

vakkenpakket men had op de middelbare school, en een extra computer taak om sociale 

oriëntatie te meten. Er werden vertrouwensspellen gespeeld welke vergelijkbaar zijn met het 

spel uit figuur 2. Elke respondent kreeg 3, 5 of 6 vertrouwensspellen voorgelegd en werd 

gevraagd om hun keuze zowel als speler 1 als speler 2 aan te geven. In totaal zijn er 36 

verschillende spellen gespeeld met elk verschillende beloningen. In appendix A is een tabel 

opgenomen met de verschillende gespeelde spellen, het aantal respondenten en is het aantal 

spellen per respondent per stad weergegeven. Alle taken werden afgenomen in een 
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gecontroleerde laboratorium setting. De taken die de respondenten kregen en de vragenlijst 

zijn opgenomen in appendix B. 

4.1.2 Experimenten bij Huishoudens in Nederland 1995 

Huishoudens in Nederland (HIN95) is een landelijke survey die bestaat uit 

persoonlijke interviews en een schriftelijke vragenlijst, afgenomen bij Nederlandse 

huishoudens. Verbonden aan deze survey zijn een aantal experimenten, opgenomen in 

HIN95exp. Na het gemeenschappelijke persoonlijke interview en een schriftelijke vragenlijst 

werd alle respondenten gevraagd om een extra boekje met schriftelijke experimenten in te 

vullen. Dit mocht op een later tijdstip, als de interviewer weg was en moest worden terug 

gestuurd in een bijgeleverde envelop. Onder de respondenten werden 6 beloningen van 

F.1000,- verloot, waar men meer kans op had als men serieus zou deelnemen. In dit boekje 

zijn verschillende sociale experimenten opgenomen. In dit onderzoek worden er daar twee 

van gebruikt. Het experiment ‘een keuze spel’ is een abstract 2x2 spel met trustgame payoffs. 

Het is een vergelijkbaar spel als in figuur1 (het originele gespeelde spel is opgenomen in 

appendix C). Aan de respondenten werd gevraagd hun keuze te geven als speler 1 en wat er 

verwacht werd van speler 2. Er zijn 32 versies van het experiment, echter in de helft van de 

boekjes zat een fout waardoor er inconsistenties waren tussen de tekst en het figuur. Hierdoor 

konden alle even versies van het experiment niet gebruikt worden in de analyses. In appendix 

D is een tabel opgenomen waar per versie van het experiment de payoffs zijn weergegeven. 

In totaal is van 1129 respondenten data verzameld.  

Daarnaast wordt het experiment ‘Waaraan geeft u de voorkeur?’ gebruikt. Dit 

experiment meet de sociale oriëntatie van de respondenten. Aan alle deelnemers zijn 4 keuzes 

voorgelegd van een betaling aan hen en aan een onbekende andere respondent. Vervolgens 

wordt gevraagd hun keuzes te ordenen naar preferentie. Met deze data kan een meting van 
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sociale oriëntatie geoperationaliseerd worden. Dit zal later worden toegelicht in hoofdstuk 

4.2.3. De instructietekst uit het experimentenboekje voor beide experimenten is opgenomen 

in appendix E. 
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4.2 Operationalisering.  

4.2.1 Afhankelijke variabele 

Zowel in de dataset van Snijders (1996) als in HIN95exp is een meting van 

vertrouwen gedaan. In beide is  een vertrouwensspel gespeeld waar men als speler 1 de keuze 

kon maken tussen wel of niet vertrouwen geven. De variabele vertrouwen is een 

dummyvariabele waarbij deze waarde 1 heeft als speler 1 vertrouwen geeft aan speler 2, en 

een waarde van 0 als speler 1 geen vertrouwen geeft. 

4.2.2 Onafhankelijke variabelen 

Omdat in beide datasets een vergelijkbaar spel is gespeeld zijn ook in beide de 

beloningsvariabelen te vinden, namelijk S, de sucker payoff, P, de punishment payoff, R, de 

reward payoff, en T, de temptation payoff. Met deze variabelen zijn vervolgens, vanuit het 

schuldmodel, de indexen risico en verleiding berekend, waarbij risico (P1-S1)/(R1-S1) is en 

verleiding (T2-R2)/(T2-S1).  

In de data van Snijders zit een variabele waar wordt gevraagd wat speler 1 zou doen 

in de rol van speler 2, vertrouwen honoreren. In HIN95exp zit niet eenzelfde variabele, wel is 

er een die als vergelijkbaar kan worden gezien. In HIN95exp is aan de respondenten 

gevraagd wat verwacht wordt wat speler 2 zal gaan doen. We kunnen hier op basis van het 

‘false consensus effect’ (Ross, Greene & House, 1977) aannemen dat deze vraag hetzelfde 

kan meten als vertrouwen honoreren. Bij het ‘false consensus effect’ wordt  aangenomen dat 

men een verwachting van anderen baseert op het eigen gedrag.(Ross, Greene & House,1977). 

Hier kan dus aangenomen worden dat de respondent die een verwachting over speler 2 

aangeeft, deze verwachting baseert op de eigen strategie, en dus antwoordt als speler 2. Dit 

levert voor beide datasets een variabele op waar een waarde van 1 betekent dat speler 1 in de 

rol van speler 2 vertrouwen zou geven.  
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De vragenlijsten van beide datasets bevatten beide de volgende drie variabelen; 

geslacht, een dummy variabele waar waarde 1 man is, leeftijd, de leeftijd van de respondent 

in jaren en of men een donorcodicil heeft, waarde 1 als men in het bezit is van een codicil. 

Daarnaast wordt er in beide onderzoeken een meting van sociale oriëntatie gedaan, bij 

Snijders (1996) is dit gedaan aan de hand van de ‘ring measure’ en in HIN95exp is een 

dummy variabele gebruikt. De operationalisering van sociale oriëntatie zal in het volgende 

hoofdstuk 4.2.3 worden toegelicht. In de HIN95exp data wordt verder nog gevraagd naar het 

opleidingsniveau van de respondent in 9 categorieën (van lager onderwijs tot universitair). In 

onderstaande tabellen zijn het gemiddelde, de standaard afwijking, het minimum en 

maximum en de N van alle gebruikte variabelen uit beide datasets weergegeven. Te zien is 

dat de respondenten van HIN95exp gemiddeld vaker vertrouwen gegeven hebben dan in het 

experiment van Snijders (1996). Daarnaast is te zien dat de gemiddelde leeftijd in de data van 

HIN95exp hoger is dan de gemiddelde leeftijd van de respondenten van Snijders (1996). Dit 

is te wijten aan het feit dat de populatie van Snijders enkel uit studenten bestond, waar de 

HIN95exp populatie een weerspiegeling is van de gehele bevolking. Daarnaast is opvallend 

dat bij Snijders (zie tabel 1) de N in sommige gevallen veel groter is, dit is toe te schrijven 

aan het feit dat de respondenten in de experimenten van Snijders meerdere 

vertrouwensspellen speelden, en er dus meer metingen zijn van vertrouwen en vertrouwen 

honoreren.  

Tabel 1. Lijst van beschrijvende grootheden voor gebruikte variabelen – Snijders (1996) 
 Gemiddelde Standaard afwijking Minimum Maximum N 
Vertrouwen 0.37  0 1 2264 
Vertrouwen Honoreren 0.36  0 1 2264 
Sociale Oriëntatie 0.49 0.59 -0.2 3.7 102 
Leeftijd 22.35 3.36 17 55 462 
Geslacht 0.52  0 1 466 
Donorcodicil  0.35  0 1 460 
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Tabel 2. Lijst van beschrijvende grootheden voor gebruikte variabelen – HIN95exp 
 Gemiddelde Standaard Afwijking Minimum Maximum N 
Risico 0.29 0.07 0.2 0.4 1080 
Verleiding 0.45 0.13 0.25 0.64 1080 
Vertrouwen 0.63  0 1 1080 
Verwachting over Speler 2 0.60  0 1 1055 
Sociale Oriëntatie 0.57  0 1 1080 
Leeftijd 39.0 11.03 18 80 1080 
Geslacht 0.50  0 1 1080 
Donorcodicil 0.28 0.57 0 1 1080 
Opleidingsniveau 5.19 6.08 1 9 1080 

 

4.2.3 Operationalisering van sociale oriëntatie.  

De sociale oriëntatie van een speler beschrijft hoe ze de verdeling van de uitkomsten 

voor zichzelf en anderen waarderen (Askoy & Weesie, 2011; Van Lang, De Bruin, Otten & 

Joireman, 1997).  

Om sociale oriëntatie te meten gebruiken Messick en McClintock (1968) een techniek die 

bekend staat als decomposed games, dit zijn ontlede prisoners dilemma’s. In deze spellen 

worden keuzes aan de respondent voorgelegd die vergelijkbaar zijn met de verschillende 

opties in een prisoners dilemma. In een decomposed game maakt een speler een beslissing 

over hoe middelen over zichzelf en een ander worden verdeeld.  In tabel 3 is een decomposed 

game weergegeven. 

Tabel 3. Voorbeeld van een decomposed game.  
  A B 
Jij ontvangt 97 99 
Ander ontvangt 26 13 

 

De uitkomsten van een decomposed game kunnen gebruikt worden om de voorkeuren 

van een speler voor een bepaalde strategie te definiëren. Deze voorkeur voor een bepaalde 

verdeling van middelen voor zichzelf en voor de ander geeft de sociale waarde oriëntatie van 

een speler weer. Messick en McClintock (1968) onderscheiden  drie strategieën van sociale 

waarde oriëntatie. Een speler kan een individualistische, competitieve en coöperatieve 
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strategie aannemen. Een individualist wil zijn eigen winst maximaliseren en zal in 

bovenstaand spel dus optie B kiezen. Een competitieve speler zal ook optie B kiezen. Het 

relatieve voordeel dat hij bij optie B, een verschil van 86, kan behalen is namelijk groter  dan 

bij optie A, waar het verschil  71 is. Een coöperatieve speler streeft naar een zo hoog 

mogelijke uitkomst voor beide spelers en een zo hoog mogelijke gezamenlijke uitkomst.  De 

gezamenlijke uitkomst bij optie A is 123, in plaats van 112 bij optie B, dus zal een 

coöperatieve speler voor optie A kiezen.  

De ‘ring measure of social orientation’ (Liebrand en McClintock, 1988) is een 

gestandaardiseerde techniek om  sociale oriëntatie  te meten. De ring measure gebruikt het 

geschatte gewicht dat een respondent geeft aan de monetaire uitkomst van anderen. In de 

‘ring measure’ worden een aantal decomposed games aan de respondent voorgelegd. De 

beloningen in deze spellen worden gehaald uit de zogeheten tweedimensionale ‘SVO space’, 

waar X het belang van de respondent is en Y het belang voor de ander is. De keuzes zijn een 

serie van nabijgelegen punten in deze ‘SVO space’ en worden geconverteerd in een hoek en 

een corresponderende vector lengte, welke de mate van sociaal gedrag aangeeft. Snijders 

(1996) maakt gebruik van deze meting van sociale oriëntatie.  

In de dataset HIN95exp zit een experiment waarmee sociale oriëntatie gemeten  

wordt. In dit experiment worden vier opties aan de respondenten voorgelegd, elke staat voor 

een betaling aan henzelf en een betaling aan een ander. Vervolgens wordt gevraagd om hier 

een volgorde aan te geven. Elke optie krijgt zo een waarde van 1-4, waarbij 1 de 

mogelijkheid is waar men het meeste voorkeur voor heeft, en 4 de mogelijkheid waar men 

het minste voorkeur voor heeft. De opties zijn in onderstaande tabel 4 weergegeven. Een 

individualist zal in dit experiment de opties inschalen als 3, 1, 4, 2. Optie 3 heeft hier de 

meeste voorkeur, dan optie 1, optie 4 en de minste voorkeur gaat uit naar optie 2. Voor een 

coöperatieve speler zou de inschaling 2, 4, 1, 3 zijn.  
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Tabel 4. Meting van sociale oriëntatie uit HIN95exp. 
 U krijgt: De ander krijgt: Uw voorkeur:  

1. F 69,- F 24,-  

2. F 61,- F 55,-  

3. F 78,- F 13,-  

4.  F 64,- F 34,-  

 In dit experiment worden indirect zes decomposed games voorgelegd aan 

respondenten. Voor elk van de combinaties van beloningen wordt hier een preferentie 

gegeven. Bijvoorbeeld de eerste en de tweede, hier kan een respondent kiezen uit twee opties, 

69 voor zichzelf en 24 voor de ander of 61 voor zichzelf en 55 voor de ander. Als men hier de 

eerste optie hoger inschaalt kunnen we deze respondent typeren als een individualist 

aangezien er wordt gekozen voor de hoogste uitkomst voor zichzelf. Wordt echter de tweede 

optie hoger ingeschaald dan zal deze respondent worden getypeerd als coöperatief of pro-

sociaal aangezien hier de gezamenlijke winst het hoogste is. Als er voor elk van deze 

decomposed games getypeerd wordt welke strategie de respondent aanneemt, kan er een 

meting gedaan worden van sociale oriëntatie. In van Lange et. al. (1997) wordt een 

vergelijkbare meting gedaan, hier worden 9 of 6 decomposed games door de respondenten 

gespeeld en als men consistent scoort op een van de strategieën wordt de respondent zo 

getypeerd. In het geval van de 6 spellen wordt een respondent getypeerd als er bij 5 of 6 

spellen met dezelfde strategie word gespeeld (van Lange et. al. 1997). In dit onderzoek zal 

hetzelfde worden gedaan voor de meting van sociale oriëntatie. Alle decomposed games 

zullen worden getypeerd waarbij pro-sociaal een waarde van 1 krijgt. Vervolgens zal  een 

som score worden berekend van deze waardes en zullen alle respondent met een waarde van 

5 of 6 worden getypeerd als pro-sociaal. Er ontstaat zo een dummy variabele pro-sociaal 

waarbij een pro-sociale houding een waarde 1 heeft en individualistisch een waarde van 0.  
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5. Analyses/ Resultaten. 

In dit onderzoek zijn drie modellen geschat. Als eerste is een basis schuldmodel 

getoetst aan de hand van de data van Snijders (1996), een selectie van studenten uit 

HIN95exp en op de gehele data van HIN95exp. Voor dezelfde groepen daarna een tweede 

schuldmodel getoetst, waarin twee extra variabelen, verwachting van speler2 en sociale 

oriëntatie, zijn toegevoegd aan het model. Vervolgens is de verwachte mediatie van de 

verwachting over speler 2 getoetst en worden de verschillen tussen de datasets behandeld. 

Als laatste  is het sociale oriëntatie model getoetst met de data van HIN95exp. Snijders heeft 

beide schuldmodellen getoetst aan de hand van een probit analyse. De data van HIN95exp 

zijn getoetst met een logistische regressie analyse. In onderstaande paragrafen zijn de 

resultaten van deze analyses weergeven.  

5.1 Model 1 – Basis Schuldmodel 

5.1.1 Snijders 

In tabel 5 zijn de resultaten van een probit analyse van de situationele en 

dispositionele factoren op het geven van vertrouwen weergegeven. Naast de probit 

coëfficiënten zijn hier ook coëfficiënten weergegeven die de effecten uit een logistische 

regressie benaderen, zo kunnen de effecten van beide analyses met elkaar vergeleken worden. 

Deze coëfficiënten zijn berekend door alle coëfficiënten uit de probit analyse te 

vermenigvuldigen met 1.6. Snijders vindt hier dat de situationele factoren, risico en 

verleiding, beide een significant negatief effect hebben op het geven van vertrouwen 

(respectievelijk -2.32 en -0.50). Dit betekent dat als de indexen van risico en verleiding hoger 

worden, de kans dat er vertrouwen wordt gegeven kleiner wordt. Daarnaast zijn van de 
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dispositionele factoren enkel het hebben van een donorcodicil positief significant van 

invloed. Leeftijd en geslacht hebben geen significant effect.  

Tabel 5. Schuldmodel. Invloed van situationele en dispositionele factoren op het geven van vertrouwen.  
 Snijders1 HIN95exp – Studenten2 HIN95exp – Volledig3 

Coëff. P-waarde Benadering Logit Coëff. P-waarde Coëff. P- waarde 
Risico -2.32* 0.00 -3.71 -2.24 0.21 -1.58* 0.07 
Verleiding -0.50* 0.00 -0.80 -1.57 0.15 -0.14 0.78 
Leeftijd -0.01 0.26 -0.02 0.01 0.76 -0.01 0.32 
Geslacht 0.07 0.47 0.11 -0.04 0.89 -0.09 0.48 
Donorcodicil 0.23* 0.02 0.37 0.18 0.55 0.11 0.37 
1 Snijders (1996) Probit analyse. N= 466, -2Loglikelihood= 2607, BIC= 2656.15  
2 HIN95exp. Studenten. Logistische regressie. N= 242, -2Loglikelihood= 309.31, BIC= 336.75 
3 HIN95exp. Volledig. Logistische regressie. N= 1080, -2Loglikelihood= 1412.97, BIC= 1447.89 

 

5.1.2 HIN95exp – Selectie studenten  

In bovenstaande tabel 5 zijn ook de resultaten weergegeven van de analyse op een 

selectie studenten van de volledige HIN95exp data. Er is geselecteerd op leeftijd en 

opleidingsniveau om zo de data van Snijders te benaderen. De 242 respondenten in deze data 

zijn allen tussen de 18 en de 30 jaar oud, en hebben een opleidingsniveau van HBO of WO. 

Er worden in deze analyse voor geen enkele factor  significante effecten gevonden.  

5.1.3 HIN95exp- Volledig 

Vervolgens is er een analyse gedaan met de gehele dataset HIN95exp, de resultaten 

zijn in bovenstaande tabel 5 weergeven. Van de situationele factoren heeft enkel risico een 

negatieve significante invloed op het geven van vertrouwen. Verleiding en de dispositionele 

factoren: leeftijd, geslacht en het hebben van een donorcodicil hebben geen significant effect.  

Om de verschillende modellen te vergelijken is de Bayesian Information Criterion (BIC) 

gebruikt. De BIC waarden van de modellen geven aan dat het basis schuldmodel een betere 

fit is met de volledige HIN95exp data dan met de data van Snijders. De beste fit is met de 

data van de selectie studenten van HIN95exp.  
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5.2 Model 2 – Schuldmodel met vertrouwen honoreren/ verwachting speler2 en sociale 

oriëntatie/pro-sociaal. 

5.2.1 Snijders 

In de analyse zijn vervolgens de variabelen vertrouwen honoreren/verwachting 

speler2 en sociale oriëntatie/pro-sociaal opgenomen in het model. In de analyse van Snijders 

(1996) is te zien dat deze variabelen beide een significante positieve invloed hebben op het 

geven van vertrouwen (tabel 6). De variabele vertrouwen honoreren heeft een effect van 

1.43, wat betekent dat als men vertrouwen zou honoreren in de rol van speler 2, de kans op 

vertrouwen geven in de rol van speler 1 ook groter wordt. Sociale oriëntatie heeft een effect 

van 0.48 wat betekent dat hoe ‘socialer’ de respondent is, hoe vaker vertrouwen wordt 

gegeven. Daarnaast hebben ook risico en verleiding een significant effect op het geven van 

vertrouwen van respectievelijk -3.75 en 1.09. Het effect van verleiding is positief, wat niet de 

verwachte richting is. Van de dispositionele factoren heeft enkel geslacht een significant 

positief effect, mannen geven vaker vertrouwen dan vrouwen. Leeftijd en het hebben van een 

donorcodicil zijn niet significant. 

Tabel 6. Schuldmodel. Invloed van situationele en dispositionele factoren op het geven van vertrouwen met 
vertrouwen honoreren/verwachting speler2 en sociale oriëntatie/pro-sociaal.  
 Snijders1 HIN95exp – 

Studenten2 
HIN95exp – 

Volledig3 

Coëff. P-
waarde 

Benadering 
Logit 

Coëff. P-
waarde 

Coëff. P- 
waarde 

Risico -3.75* 0.00 -6.0 -1.25 0.58 -1.48 0.14 
Verleiding  1.09* 0.00 1.74 1.51 0.30  0.74 0.20 
Vertrouwen honoreren/ 
Verwachting Speler2.  

 1.43* 0.00 2.29 2.90* 0.00   2.07* 0.00 

Sociale Oriëntatie/ Pro-
sociaal 

 0.48* 0.02 0.77 0.33 0.35  0.58* 0.00 

Leeftijd -0.03 0.24 -0.05 -0.02 0.33 -0.01 0.19 
Geslacht  0.42* 0.04 0.67 0.44 0.23 -0.02 0.88 
Donorcodicil 0.22 0.28 0.35 0.03 0.93  0.15 0.29 
Opleidingsniveau - - - -0.51 0.42 -0.02 0.18 
1 Snijders (1996) Probit analyse. N= 466, -2Loglikelihood= 500.20, BIC= 543.21  
2 HIN95exp. Studenten. Logistische regressie. N= 242, -2Loglikelihood= 215.01, BIC= 258.92  
3 HIN95exp. Volledig. Logistische regressie. N= 1080, -2Loglikelihood= 1116.88, BIC= 1172.76 
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5.2.2 HIN95exp – Selectie studenten  

In de analyse van de selectie van studenten in HIN95exp met de extra variabelen 

verwachting speler2 en pro-sociaal is te zien dat enkel verwachting speler2 een significant 

effect heeft op het geven van vertrouwen. De andere dispositionele en situationele variabelen 

hebben hier geen significant effect. 

5.2.3 HIN95exp - Volledig  

In de analyse op de volledige data van HIN95exp zijn enkel de verwachting over 

speler 2 en de sociale oriëntatie van de respondent significant, met respectievelijk een effect 

van 2.07 en 0.58. De situationele variabelen risico en verleiding hebben geen significant 

effect op het geven van vertrouwen. Opmerkelijk is dat het effect van verleiding van richting 

is veranderd. Deze is namelijk nu positief. De dispositionele factoren geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau en het hebben van een donorcodicil, zijn ook niet significant.  

Naar aanleiding van model 2 lijkt het dat de dispositionele factoren weinig of geen 

invloed hebben op het geven van vertrouwen. In de data van HIN95exp lijken ook de 

situationele factoren weinig invloed te hebben De verwachting over speler 2 heeft wel een 

duidelijke invloed op het geven van vertrouwen. Model 2 heeft hier een betere fit met de data 

van Snijders (BIC= 543.21) dan met de volledige data van HIN95exp (BIC= 1172.76). De 

studenten data (BIC= 258.92) geeft hier de beste fit.  

5.3 Mediatie.  

Snijders (1996) vindt in zijn analyses dat verleiding een positief effect heeft waar een 

negatief effect verwacht zou worden op het geven van vertrouwen. Dit effect ontstaat zodra 

de variabele vertrouwen honoreren aan het model wordt toegevoegd. Snijders stelt dat de 

variabelen vertrouwen honoreren  en verleiding gerelateerd zijn aan elkaar. Vertrouwen 

honoreren meet gedeeltelijk de verleiding van speler 2 om vertrouwen te misbruiken. Het 
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effect van verleiding is daarom terug te vinden in vertrouwen honoreren. Snijders verklaart 

dit door middel van een interactie variabele van vertrouwen honoreren en verleiding toe te 

voegen aan de analyse. Uit deze analyse wordt gevonden dat deze inderdaad significant is en 

het effect van verleiding verandert in de verwachte negatieve richting.  

Net als Snijders wordt er bij de analyses van HIN95exp gevonden dat het effect van 

verleiding positief wordt als de variabele verwachting speler 2 wordt toegevoegd. In dit 

onderzoek wordt een mediatie-effect verwacht. Er zijn drie criteria om te bevestigen dat er 

sprake is van een mediatie: er moet een significante relatie zijn tussen de afhankelijke en de 

onafhankelijke variabele, er moet een significante relatie zijn tussen de onafhankelijke en de 

mediatie variabele en als laatste moet de mediator een significante voorspeller zijn in de 

vergelijking met de mediator en de onafhankelijke variabele (MacKinnon, Krull, Lockwood, 

2000). Zoals te zien in tabel 5 is er bij HIN95exp geen sprake van een significant effect van 

verleiding op het geven van vertrouwen, wat zou betekenen dat er geen sprake van mediatie 

is. Echter, zodra de variabele verwachting speler2 wordt opgenomen in de analyse op het 

geven van vertrouwen, verandert de richting van het effect van verleiding. McFatter (1979) 

stelt dat er een mediatie kan zijn zonder dat er aan het eerste criterium wordt voldaan. Als er 

namelijk een negatief effect is van de afhankelijke variabele op de onafhankelijke variabele 

en een positief effect van de mediator op de afhankelijke variabele, is het effect in de analyse 

waar de mediator wordt meegenomen, positief, maar kan dit effect ook wegvallen omdat het 

positieve en het negatieve effect elkaar opheffen.  

In tabel 5 is te zien dat in de eerste analyse zonder de variabele verwachting speler2, 

een negatief, niet significant effect is van verleiding. In de tweede analyse (in tabel 6 

weergegeven) is daarentegen wel een significant en zelfs positief effect van verwachting 

speler2 op het geven van vertrouwen. Het effect van verleiding is positief geworden, echter 

niet significant. Het laatste criterium van MacKinnon, et al. (2000) is een relatie tussen de 
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onafhankelijke variabele en de mediatie variabele. In dit onderzoek is de onafhankelijke 

variabele verleiding en de mediatie variabele verwachting speler2. In onderstaande tabel 7 is 

te zien dat ook aan deze laatste eis wordt voldaan. We kunnen hier dus spreken van een 

mediatie van verwachting speler2 op het geven van vertrouwen.   

Tabel 7. Logistische regressie van verleiding op verwachting speler2 – HIN95exp. 
 Ongestandaardiseerde coëfficiënt P-waarde 
Verleiding -1.32 0.01 
N= 1080 -2Loglikelihood= 1409.449 

 

5.4 Vergelijking van effecten.  

Naast de fit van de modellen, zijn de effecten in de modellen ook met elkaar 

vergeleken. Voor model 2 zijn de effecten van Snijders vergeleken met de selectie studenten 

van HIN95exp en de volledige data van HIN95exp. Er zijn hier z-waardes uitgerekend om zo 

significante verschillen in de effecten te kunnen ontdekken. Er blijkt dat hier geen 

significante verschillen in de effecten te vinden zijn tussen de data van Snijders en de selectie 

van studenten van HIN95exp. In de vergelijking tussen Snijders en de volledige data van 

HIN95exp werd enkel een verschil gevonden tussen de effecten van risico. In de data van 

Snijders is dit effect significant groter dan in de data van HIN95exp. Verder werden geen 

verschillen gevonden. De volledige tabel met de z-waardes is opgenomen in appendix F.  
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5.5 Model 3 – Sociale oriëntatie model 

Als laatste  is het sociale oriëntatie model getoetst. Hierin zijn de indexen voor risico 

((P1 – S1)/(T2 – P2)) en verleiding ((T2 – R2)/(R1 – S1)) gedefinieerd vanuit het sociale 

oriëntatiemodel. In de tabel worden deze aangegeven met risicoS en verleidingS. In tabel 8 

zijn analyses van de selectie studenten van HIN95exp en de volledige data van HIN95exp 

met en zonder de variabele verwachting speler2 weergegeven.  

5.5.1 HIN95exp – Selectie studenten zonder verwachting speler2.  

In tabel 8 is de analyse te zien van de selectie studenten van HIN95exp. De 

situationele factoren risico en verleiding hebben beide een significant negatief effect op het 

geven van vertrouwen. Van de dispositionele factoren is enkel de sociale oriëntatie van de 

respondent van significante invloed. De variabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en het 

hebben van een donorcodicil zijn hier allen niet significant.  

5.5.2 HIN95exp – volledig zonder verwachting speler2.  

Bij de volledige data van HIN95exp zijn ook de situationele factoren risico en 

verleiding significant van invloed op het geven van vertrouwen. Hier is van de dispositionele 

factoren enkel pro-sociaal, de sociale oriëntatie van de respondent significant. De andere 

factoren, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en het hebben van een donorcodicil hebben hier 

geen significant effect. 

5.5.3 HIN95exp – Selectie studenten met verwachting speler2 

Vervolgens is aan de analyses van het sociale oriëntatie model de variabele 

verwachting speler2 toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat in de selectie van studenten enkel nog 

de verwachting over speler 2 significant is. Het risico, de verleiding en de sociale oriëntatie 
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zijn hier, in tegenstelling tot de analyse zonder de verwachting van speler 2, niet meer 

significant. De dispositionele factoren zijn net als in voorgaande analyse niet van invloed.  

5.5.4 HIN95exp – Volledig met verwachting speler 2 

Ook met de volledige dataset levert de toevoeging van verwachting speler 2 

veranderingen op. Hier heeft het risico nog wel een significant effect, echter verleiding is niet 

meer significant. Die nieuwe variabele verwachting speler 2 heeft wel een significant effect, 

net als de sociale oriëntatie. De dispositionele factoren hebben ook hier geen effect.  

Het sociale oriëntatie model met de verwachting van speler 2 lijkt hier een goede voorspeller 

van het geven van vertrouwen. Het model met de verwachting van speler 2 heeft hier een 

betere fit dan het model zonder deze variabele. Ook hier heeft het model met de selectie van 

studenten een betere fit, dan met de gehele data. Beide sociale oriëntatie modellen hebben 

een betere fit dan model 2, zowel Snijders, de selectie studenten van HIN95exp en de 

volledige data van HIN95exp.  

Tabel 8. Sociale Oriëntatie Model. Invloed van situationele en dispositionele factoren op het geven van 
vertrouwen  
 HIN95exp – 

Studenten1 
HIN95exp – 

Volledig2 
HIN95exp – 
Studenten3 

HIN95exp – 
Volledig4 

Coëff. P-waarde Coëff. P-
waarde 

Coëff. P- 
waarde 

Coëff. P-
waarde 

RisicoS -3.69* 0.09 -2.75* 0.01 -2.44 0.37 -2.63* 0.03 
VerleidingS -0.85* 0.04 -0.41* 0.03 0.04 0.95 -0.16 0.47 
Verwachting 
Speler2  

– – – – 2.86* 0.00 2.07* 0.00 

Pro-sociaal 0.65* 0.02 0.73* 0.00 0.32 0.37 0.58* 0.00 
Leeftijd -0.01 0.83 -0.01 0.25 -0.02 0.34 -0.01 0.17 
Geslacht 0.08 0.79 0.01 0.98 0.44 0.22 -0.02 0.89 
Donorcodicil 0.21 0.50 0.13 0.29 0.04 0.92 0.14 0.32 
Opleidingsniveau -0.47 0.37 -0.02 0.15 -0.53 0.40 -0.02 0.17 
1 HIN95exp. Studenten. Logistische regressie. N= 242, -2Loglikelihood= 301.11, BIC= 339.53 
2 HIN95exp. Volledig. Logistische regressie. N= 1080, -2Loglikelihood= 1373.78, BIC= 1422.67 
3 HIN95exp. Studenten. Logistische regressie met verwachting speler2. N= 242, -2Loglikelihood = 214.95, 
BIC= 258.86 
4 HIN95exp. Studenten. Logistische regressie met verwachting speler2. N= 1080, -2Loglikelihood= 1114.83, 
BIC= 1170.71 
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5.6 Invloed van studenten 

In zowel het schuldmodel als in het sociale oriëntatie model wordt een analyse gedaan 

met de gehele data van HIN95exp, hier zijn echter ook alle studenten in opgenomen. Het kan 

nu dus zo zijn dat de studenten hier de effecten beïnvloeden. Om hierachter te komen is een 

extra analyse gedaan met de gehele data en de variabele student, zo kan gekeken worden of 

het ‘student zijn’ een significante invloed heeft op het geven van vertrouwen. Daarnaast zijn 

er interactie termen toegevoegd van student met de factoren risico, verleiding, verwachting 

speler 2 en pro-sociaal. Hieruit blijkt dat het zijn van student geen significante invloed heeft 

op het geven van vertrouwen. De interactie term student*verwachting speler 2 heeft wel een 

significante invloed op het geven van vertrouwen, wat betekent dat de invloed van 

verwachting speler 2 op het geven van vertrouwen sterker is voor studenten dan niet 

studenten. De andere interactie termen zijn allen niet significant. Hier heeft het zijn van een 

student dus geen invloed op. In appendix G is de tabel opgenomen met de resultaten van deze 

analyses.  
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6. Conclusie/ Discussie 

In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van situationele en dispositionele factoren 

op het geven van vertrouwen. De hoofddoelen waren om te onderzoeken of de bevindingen 

van Snijders (1996), die enkel zijn getoetst op een studentenpopulatie, ook representatief 

waren voor de gehele populatie en het onderzoek theoretisch beter te onderbouwen.  

De eerste stap in huidig onderzoek was het toetsen van het basis schuldmodel. Dit 

model is getoetst met de data van Snijders (1996), de data van HIN95exp en een selectie van 

studenten van HIN95exp. In de analyses van de dataset van Snijders (1996) werd gevonden 

dat de dispositionele factor, het hebben van een donorcodicil, en de situationele factoren, 

risico en verleiding, een significante invloed hadden op het geven van vertrouwen. In de 

analyses van HIN95exp kwam naar voren dat bij de selectie van studenten geen van deze 

factoren invloed hadden op de keuze om vertrouwen te geven. Bij de gehele data was enkel 

de situationele factor risico van invloed op het geven van vertrouwen.   

In het tweede schuldmodel zijn de variabelen ‘verwachting over speler 2’ en ‘sociale 

oriëntatie’ toegevoegd aan het basis schuldmodel. In het eerste model is de verwachting over 

speler 2 niet meegenomen in de analyse, zodat met het tweede model de verwachte mediatie 

van de verwachting over speler 2 op het effect van verleiding op het geven van vertrouwen 

kon worden getoetst. In dit model zijn bij Snijders (1996) zowel de situationele factoren 

risico en verleiding, als de verwachting over speler 2 en de sociale oriëntatie van invloed op 

de het geven van vertrouwen. Bij de studenten uit HIN95exp bleek enkel de verwachting over 

speler 2 van invloed te zijn op het geven van vertrouwen. Bij de gehele data waren de 

verwachting van speler2 en sociale oriëntatie significant van invloed op de keuze om 

vertrouwen te geven.  
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Verwacht werd dat de dispositionele factoren leeftijd en opleidingsniveau in de 

HIN95exp data van significante invloed zouden zijn op het geven van vertrouwen, omdat de 

spreiding van leeftijd en opleidingsniveau in deze data groter was dan in de data van Snijders  

(Snijders & Keren, 2001). Uit de resultaten is echter gebleken dat er geen sprake is van een 

significant effect van deze variabelen. Daarnaast werd verwacht dat verleiding een negatief 

effect zou hebben op het geven van vertrouwen. In zowel de analyse van Snijders (1996) als 

in de analyse van de gehele data van HIN95exp werd in model 2 echter een positief effect 

van verleiding op het geven van vertrouwen gevonden. Snijders (1996) concludeerde hier een 

interactie, in het huidige onderzoek wordt geconcludeerd dat het effect van verleiding op het 

geven van vertrouwen in HIN95exp door de verwachting voor speler 2 wordt gemedieerd. 

Vervolgens is om te controleren of de twee datasets significant van elkaar verschilden 

de effecten van beide populaties met elkaar vergeleken. In vergelijking met de volledige data 

van HINexp95 was enkel het effect van risico significant groter in de studentenpopulatie van 

Snijders (1996). De andere effecten waren niet significant groter.  

In het schuldmodel van Snijders (1996) werd verondersteld dat schuldgevoelens een 

rol spelen in de keuze om vertrouwen te geven. Van het effect van schuldgevoelens werd in 

de data van Snijders (1996) echter geen meting gedaan, wat inconsistent is. Naar aanleiding 

van het significante effect van sociale oriëntatie en deze theoretische inconsistentie is in 

huidig onderzoek een nieuw model aangedragen: het ‘sociale oriëntatie’ model.  In dit model 

wordt het nut van een keuze gebaseerd op de sociale oriëntatie en zijn de indexen risico en 

verleiding daarop aangepast. In deze analyses van het sociale oriëntatie model hadden risico, 

verleiding en sociale oriëntatie allen een significante invloed, bij zowel de selectie van 

studenten als bij de gehele data.  

Vervolgens is de verwachting voor speler 2 aan het model toegevoegd. Bij de selectie 

van studenten werd gevonden dat enkel de verwachting over speler 2 nog van significante 
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invloed was op de keuze om vertrouwen te geven. De verwachte effecten van risico, 

verleiding en de sociale oriëntatie werden niet gevonden. Uit deze resultaten kan 

gesuggereerd worden dat deze variabelen geheel gemedieerd worden door de verwachting 

over speler 2 en hierdoor geen effect meer hebben op het geven van vertrouwen. In de 

analyse met de gehele populatie van HIN95exp wordt gevonden dat alleen risico, de 

verwachting over speler 2 en pro-sociaal een significante invloed hebben op het geven van 

vertrouwen. De variabele ‘verwachting’ heeft geen significant effect. Het effect veranderd 

echter wel van richting, hier zou dus een mediatie van verwachting over speler 2 en 

verleiding op het geven van vertrouwen aanwezig kunnen zijn.  

Elk model is getoetst met zowel een selectie van studenten uit HIN95exp als de 

gehele populatie. Dit betekent dat in de gehele populatie ook de selectie van studenten is 

opgenomen. Om te kijken of het zijn van een student in de gehele data invloed heeft op het 

geven van vertrouwen, is de variabele ‘student’ toegevoegd. Zo konden eventuele verschillen 

tussen studenten en niet studenten binnen deze dataset worden onderzocht. Uit resultaten 

bleek dat het zijn van student geen significante invloed had op het geven van vertrouwen. 

Naast de variabele ‘student’ zijn ook een aantal interactie termen toegevoegd, daaruit blijkt 

dat de verwachting over speler 2 interacteert met het zijn van een student. Dit betekent dat de 

invloed van de verwachting over speler 2 voor studenten groter is dan voor de rest van de 

populatie. Verder zijn geen andere interactie effecten gevonden voor studenten.  

I n elke analyse is naar de BIC waarden gekeken. Het sociale oriëntatie model had de 

laagste BIC waarden. Er kan worden gesteld dat het sociale oriëntatie model een betere fit 

heeft dan het schuldmodel en dus de keuze om vertrouwen te geven beter kan verklaren.  

Concluderend, in Snijders (1996) waren risico en verleiding de belangrijkste 

voorspellers voor het geven van vertrouwen. Van de dispositionele factoren waren hier enkel 

leeftijd, sociale oriëntatie en de verwachting over speler 2 significant. Met HIN95exp werden 
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de voorspelde effecten van de situationele factoren risico en verleiding niet gevonden in het 

schuldmodel. De voorspelde effecten van de dispositionele factoren, leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau en donorcodicil bleven ook uit. De sociale oriëntatie en verwachting over 

speler 2 waren, zoals voorspeld, wel significant van invloed. Daarnaast werd de voorspelde 

mediatie van de verwachting over speler 2 op de relatie tussen verleiding en het geven van 

vertrouwen in de data van HIN95exp  gevonden. De meeste effecten van de twee datasets 

verschilden echter niet. Enkel het effect van risico is significant groter in de analyses van 

Snijders (1996). Deze beperkte verschillen en de gevonden significante effecten doen 

verwachten dat de data van Snijders (1996) deels te generaliseren zijn naar de gehele 

populatie.  

Als laatste werden in het sociale oriëntatie model de voorspelde effecten van risico, 

verleiding en sociale oriëntatie voor zowel de studenten als de gehele populatie van 

HIN95exp gevonden. In het model met de verwachting over speler 2 wordt bij studenten het 

voorspelde effect van deze variabele gevonden, alle andere voorspelde effecten vielen weg. 

Bij de gehele data is enkel verleiding niet meer significant. De voorspelde effecten van risico 

en sociale oriëntatie worden wel gevonden. Mogelijk is in beide analyses een mediatie effect 

van verwachting voor speler 2 aanwezig. De voorspelde effecten van de dispositionele 

factoren worden in beide modellen niet gevonden. Naar aanleiding van de BIC waarden kan 

tenslotte worden geconcludeerd dat het sociale oriëntatie model een beter model is dan het 

schuldmodel.  

Discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Zoals hierboven geconcludeerd heeft de verwachting over speler 2 in beide datasets 

verreweg het grootste effect op de keuze om vertrouwen te geven. In het huidige onderzoek 

werd voorspeld dat de invloed van verleiding op de keuze om vertrouwen te geven verloopt 

via de verwachting over speler 2. In de resultaten kon worden geconcludeerd dat het effect 
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van verleiding op het geven van vertrouwen inderdaad wordt gemedieerd door de 

verwachting over speler 2. De rol van verwachting over speler 2 is echter zo groot dat 

verwacht wordt dat meer (situationele) factoren gemedieerd worden door deze variabele. In 

vervolgonderzoek zal meer aandacht moeten komen voor deze belangrijke factor.  

De mediatie van de verwachting over speler 2 is in het huidige onderzoek niet getoetst 

op de dataset van Snijders (1996). Dit was niet mogelijk omdat de data van Snijders (1996) 

niet beschikbaar was. De resultaten zijn dus niet in dit onderzoek getoetst, maar rechtstreeks 

uit het onderzoek van Snijders (1996) gehaald. Snijders (1996) concludeerde een interactie 

tussen verleiding en verwachting over speler 2 en heeft niet gekeken naar een eventueel 

mediatie effect. Bij beschikbaarheid van de data van Snijders (1996) kan in vervolgonderzoek 

het mediatie effect van de verwachting over speler 2 getoetst worden. Daarnaast biedt dit de 

mogelijkheid om het sociale oriëntatie model ook aan de hand van deze data te toetsen.  

In het onderzoek van Snijders (1996) is ook gekeken naar de rol van speler 2 en welke 

factoren invloed hebben op het wel of niet honoreren van vertrouwen. Snijders (1996) stelt 

dat verleiding en geslacht een effect hebben op het honoreren van vertrouwen. Het was niet 

mogelijk in huidig onderzoek eenzelfde analyse te doen als Snijders (1996). In de HIN95exp 

is een meting gedaan van het honoreren van vertrouwen, maar door een fout tijdens het 

experiment was de data hiervan niet bruikbaar. Het gevolg is dat in huidig onderzoek geen 

uitspraken konden worden gedaan over de invloed van deze factoren op het honoreren van 

vertrouwen voor een populatie die representatief is voor de Nederlandse huishoudens.  In 

vervolgonderzoek zal hier nog naar gekeken moeten worden.  

In vervolgonderzoek zou daarnaast gekeken kunnen worden naar andere factoren die 

invloed hebben op de keuze om vertrouwen te geven, bijvoorbeeld naar de invloed van het 

beloningsysteem. De keuze om vertrouwen te geven kan beïnvloed worden door de manier 

van belonen (Vilares, Dam & Kording, 2011). In huidig onderzoek kan worden gesteld dat 
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het beloningsysteem een mogelijke invloed heeft gehad. Bij Snijders (1996) hadden risico en 

verleiding een significant negatief effect, bij HIN95exp zijn deze in de analyse van zowel 

studenten als van de gehele data niet significant.  Als de beloning direct verbonden is aan het 

spelen van het spel wordt vaker vertrouwen gegeven. Bij de experimenten van Snijders 

(1996) maakten de respondenten kans op een beloning naar aanleiding van het gespeelde 

spel. Bij HIN95exp werden zes beloningen verloot onder de respondenten, deze stonden los 

van de gespeelde spellen. De indexen voor risico en verleiding zijn gebaseerd op de payoffs 

en de verwachte winst en het verwachte verlies. Omdat bij Snijders (1996) de beloningen 

voor de respondenten direct verbonden waren met het spel, kan het zo zijn dat de payoffs in 

het spel tastbaarder werden en deze indexen dus meer invloed hebben op het geven van 

vertrouwen dan bij HIN95exp. In HIN95exp staan de beloningen los van de gespeelde 

spellen, dit zou kunnen verklaren waarom de indexen risico en verleiding hier geen 

significant effect hebben. Het soort beloningsysteem is in huidig onderzoek niet opgenomen. 

Het is interessant om in vervolgonderzoek de invloed van het beloningsysteem en eventuele 

andere factoren te onderzoeken.  

Snijders (1996) benoemt naast schuld en sociale oriëntatie een andere sociale 

motivatie, spijt en kijkt naar het gebruik van onderpanden. In het onderzoek van Snijders 

(1996) en in huidig onderzoek zijn deze motieven voor het geven van vertrouwen niet 

meegenomen door tekortkomingen in de data. In beide onderzoeken is echter naar aanleiding 

van sociale oriëntatie wel aangetoond dat deze sociale motivaties een belangrijke rol spelen. 

Daar zal in volgend onderzoek dan ook naar gekeken moeten worden.  

In huidig onderzoek is gevonden dat het aangedragen sociale oriëntatiemodel de 

keuze om vertrouwen te geven beter verklaard dan het schuld model. Daarnaast wordt 

gevonden dat de verwachting over speler 2 verreweg de grootste invloed heeft op de keuze 

om vertrouwen te geven. Als laatste is gevonden dat de situationele factoren risico en 
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verleiding invloed hebben op de keuze om vertrouwen te geven maar dat deze worden 

gemedieerd door de verwachting over speler 2.  
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Appendix 

Appendix A.  

Gespeelde spellen Snijders 1996 

 Groningen Utrecht Groningen (2) Nijmegen Amsterdam 
Aantal respondenten 104 61 106 75 120 
Aantal spellen per respondent 6 3 5 3 5 
Aantal spellen 24 5 8 6 5 
 
Aantal respondenten die specifieke payoffs kregen. 
S – P – R – T   
1. 2-20-70-90 23 – – – – 
2. 15-30-80-100 23 – – 57 – 
3. 10-40-80-115 23 – – – – 
4. 0-40-80-140 23 – – – – 
5. 10-30-40-120 23 – – – – 
6. 15-30-65-70 23 – – – – 
7. 0-20-40-50 25 – – – – 
8. 10-25-55-95 25 – – – – 
9. 0-15-25-150 25 – – – – 
10. 0-15-45-85 25 – – – – 
11. 20-40-80-140 25 – – – – 
12. 10-20-40-140 25 61 – – – 
13. 0-20-65-85 26 – – – – 
14. 10-30-50-90 26 – – 18 – 
15. 10-20-70-95 26 – – – – 
16. 0-20-40-200 26 – – – – 
17. 0-40-80-100 26 – – – – 
18. 5-25-50-135 26 61 – – – 
19. 0-15-45-95 30 – – – – 
20. 5-20-35-100 30 – – 57 – 
21. 15-30-45-110 30 – – – – 
22. 20-40-80-100 30 – – – – 
23. 0-25-65-105 30 61 – – – 
24. 10-35-55-65 30 61 – – – 
25. 10-30-60-75 – – 25 – – 
26. 10-30-45-70 – – 26 – – 
27. 15-40-50-75 – – 27 – 120 
28. 5-35-75-95 – – 28 18 – 
29. 10-30-60-80 – – 106 – 120 
30. 15-40-50-85 – – 106 – 120 
31. 10-30-45-100 – – 106 – 120 
32. 5-35-75-120 – – 106 – – 
33. 15-20-80-100 – 61 – – – 
34. 5-35-75-140 – – – – 120 
35. 0-10-45-95 – – – 57 – 
36. 5-15-70-90 – – – 18 – 
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Appendix B.1  

Instructie tekst vertrouwensspel Snijders.  

(Bron: Snijders, 1996) 
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Appendix B.2  

Antwoord formulier vertrouwensspel Snijders.  

(Bron: Snijders, 1996) 
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Appendix B.3 

Vertrouwensspel Snijders.  

(Bron: Snijders, 1996) 
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Appendix B.4 

Vragenlijst Snijders. 

(Bron: Snijders, 1996) 
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Appendix C.  

Instructie tekst en vertrouwensspel HIN95exp. 

(Bron: Bruins & Weesie, 1996) 
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Appendix D.  

Gespeelde spellen HIN95exp.  

Aantal respondenten die specifieke payoffs kregen. 
S – P – R – T   
1.  0 20 50 80 64 
3.  0 20 50 120 19 
5.  0 20 60 80 75 
7.  0 20 60 120 85 
9.  10 20 50 80 72 
11.  10 20 50 120 71 
13.  10 20 60 80 71 
15.  10 20 60 120 69 
17. -30 -10 20 50 76 
19. -30 -10 20 90 76 
21. -30 -10 30 50  68 
23. -30 -10 30 90 74 
25. -20 -10 20 50 73 
27. -20 -10 20 90 82 
29. -20 -10 30 50  69 
31. -20 -10 30 90  85 
 Totaal: 1129 

 



Vertrouwen in vertrouwensspellen 

 55 

Appendix E.  

Instructie tekst en experiment ‘Waaraan geeft u de voorkeur?’  

(Bron: Bruins en Weesie, 1996) 



Vertrouwen in vertrouwensspellen 

 56 

Appendix F.  

Tabellen met z-waardes, Snijders vs. HIN95exp. 

Schuldmodel 2 Snijders vs. HIN95exp – Studenten 
 Snijders1 HIN95exp - Studenten  
 B SE B SE Z 
Risico -6.00 1.54 -1.25 2.23 -1.75 
Verleiding  1.74 0.45  1.51 1.45  0.15 
Vertrouwen 
honoreren/ 
verwachting 
speler2 

 2.29 0.59  2.90 0.38 -0.87 

Sociale 
oriëntatie/pro-
sociaal 

 0.77 0.34  0.33 0.36  0.89 

Leeftijd -0.05 0.05 -0.02 0.02 -0.56 
Geslacht  0.67 0.32  0.44 0.36  0.48 
Donor codicil  0.35 0.32  0.03 0.37  0.65 
1Alle probit coëfficiënten zijn vermenigvuldigd met 1.6 om logistische regressie coëfficiënten te benaderen.  
 
 
 
Schuldmodel 2 Snijders vs. HIN95exp-Volledig  
 Snijders1 HIN95exp -Volledig  
 B SE B SE Z 
Risico -6.00 1.54 -1.48 1.01 -2.45 
Verleiding  1.74 0.45 0.74 0.58 1.36 
Vertrouwen 
honoreren/ 
verwachting 
speler2 

 2.29 0.59 2.07 0.15 0.36 

Sociale 
oriëntatie/pro-
sociaal 

 0.77 0.34  0.58 0.5 0.31 

Leeftijd -0.05 0.05 -0.01 0.01 -0.78 
Geslacht  0.67 0.32 -0.02 0.15 1.95 
Donor codicil  0.35 0.32  0.15 0.14 0.57 
1Alle probit coëfficiënten zijn vermenigvuldigd met 1.6 om logistische regressie coëfficiënten te benaderen.  
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Appendix G. 

Logistische regressie met interactie termen.  

Logistische regressie met interactie termen op het geven van vertrouwen voor het schuld model en het sociale 
oriëntatie model.  
 Schuld Model 21 SO Model 22 

Coëff. P-waarde Coëff. P-waarde 
Risico -1.56 0.17 -2.68* 0.04 
Verleiding  0.67 0.30 -0.18 0.47 
Verwachting Speler 2  1.91* 0.00  1.91* 0.00 
Pro-sociaal  0.63* 0.00  0.63* 0.00 
Leeftijd -0.01 0.17 -0.01 0.15 
Geslacht -0.02 0.88 -0.02 0.88 
Donor codicil  0.14 0.33  0.13 0.35 
Opleidingsniveau -0.02 0.16 -0.02 0.15 
Student -0.62 0.59 -0.38 0.73 
RisicoXstudent  0.52 0.83  0.50 0.87 
VerleidingXstudent  0.85 0.59  0.24 0.67 
VerwachtingS2Xstudent  0.94* 0.02  0.90* 0.03 
SOXstudent -0.34 0.38 -0.35 0.36 
1Logistische regressie. Schuld model met verwachting speler2, pro-sociaal, student en interactie variabelen.  
N=1080, - 2Loglikelihood= 1109.88. 
2Logistische regressie. Sociale oriëntatie model met verwachting over speler2, student en interactie variabelen.  
N= 1080, -2Loglikelihood= 1108.208.  
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Appendix H.  

Syntax operationalisering pro-sociaal 

COMPUTE game1 = (sooy1 > sooy2).  

COMPUTE game2 = (sooy1 < sooy3). 

COMPUTE game3 = (sooy1 > sooy4). 

COMPUTE game4 = (sooy2 < sooy3). 

COMPUTE game5 = (sooy2 < sooy4). 

COMPUTE game6 = (sooy3 > sooy4). 

 

Compute pro-sociaal = game1+game2+game3+game4+game5+game6. 

Recode pro-sociaal (0 thru 4 = 0) (5 thru 6 = 1) into pro-sociaal1.  


