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Samenvatting 

Drie motieven worden gebruikt voor sociale vergelijkingen; verbeteren, evalueren en 

verheffen. Onderzocht is in welke mate de verschillende motieven gebruikt worden en wat de 

daarbij behorende affectieve gevolgen zijn. Deze affectieve gevolgen zijn correlationeel en 

experimenteel onderzocht bij 81 docenten in het hoger onderwijs. Het motief verbeteren 

wordt het meest gebruikt, gevolgd door evalueren en verheffen. Bij opwaarts vergelijken (met 

personen die beter presteren) hangt het motief verbeteren het sterkst positief samen met 

positief affect en bij neerwaarts vergelijken (met personen die minder presteren) hangt het 

motief verheffen het sterkst positief samen met positief affect. Verder blijkt dat personen die 

hoog scoren op sociale vergelijkingsoriëntatie (dat wil zeggen personen die zich veel met 

anderen vergelijken), zich meer identificeren en zichzelf als meer gelijk zien met de persoon 

waar vergeleken mee wordt. Tenslotte worden praktische en theoretische implicaties van het 

onderzoek besproken en suggesties voor vervolgonderzoek gegeven. 

 

Abstract 

Three motives are being used for social comparison; self-improvement, self-evaluation, and 

self-enhancement. This study examines in wich degree the different motives are used and 

what the affective consequences of these motives are. These affective consequences are 

studied using both correlational and experimental research methods among 81 higher 

education teachers. Self-improvement is the motive wich is being used most often, followed 

bij self-evaluation and self-enhancement. In the case of upward comparison (with better-

performing others) the motive of self-impovement has the highest positive correlation with 

positive affect. In the case of downward comparison (with worse-performing others) the 

motive of self-enhancement has the highest positive correlation with positive affect. Further it 

turned out that people who have a high score for social comparison orientation (people who 

often compare themselves with others), identify and see themselves as more alike with the 

people they compare themselves with. At last practical and theoretical implications are 

discussed and suggestions for future research are given. 
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Theoretische inleiding 

Mensen gebruiken verschillende bronnen van informatie om inzicht te krijgen in de 

eigen vaardigheden, capaciteiten en hoe ze in vergelijking met anderen presteren. Deze 

verschillende informatiebronnen zijn persoonlijke standaarden, zoals normen en waarden, 

objectieve informatie, zoals feiten, en sociale vergelijkingen (Wayment en Tayler, 1995). 

Sociaal vergelijken wil zeggen dat informatie over anderen gerelateerd wordt aan de eigen 

situatie. In dit onderzoek zullen we ons richten op deze sociale vergelijkingen. Hierbij zal de 

definitie van Wood (1996) gehanteerd worden, waarbij sociale vergelijking gedefinieerd 

wordt als het proces van denken over informatie van één of meer anderen in relatie tot jezelf. 

Er is al veel onderzoek naar sociale vergelijking gedaan, maar relatief weinig naar de 

motieven voor sociale vergelijking en de daarmee gepaard gaande affectieve gevolgen. Bij het 

huidige onderzoek zal de nadruk liggen op de motieven om sociaal te vergelijken. Hierbij 

wordt gekeken hoe het gebruik van verschillende motieven samenhangt met affectieve 

reacties en of deze affectieve reacties verschillen bij het gebruik van andere 

vergelijkingsmotieven. Dit zal zowel correlationeel als experimenteel onderzocht worden. 

 

 Motieven voor sociale vergelijking 

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat er over het algemeen drie verschillende motieven 

gebruikt worden om sociaal te vergelijken. Eén van deze motieven kan zijn om een zo 

accuraat mogelijk beeld van jezelf te hebben (Festinger, 1954). Wanneer er geen objectieve 

informatie voorradig is, kunnen personen aan de hand van informatie uit sociale 

vergelijkingen een zo objectief en betrouwbaar mogelijk beeld vormen. Dit motief kan 

beschreven worden als dat van zelfevaluatie. Meerdere onderzoekers hebben dit motief 

erkend (Brenninkmeijer, 2002; Buunk, Cohen, & van Nek, 2007; Wayment & Taylor, 1995; 

Wood, 1989). Een tweede motief is het sociaal vergelijken om jezelf aan de hand van de 

verzamelde informatie te verbeteren (Brenninkmeijer, 2002; Sedikides & Strube, 1997; 

Wayment & Taylor, 1995; Wood, 1989). Informatie over anderen wordt in dit geval 

aangewend om de eigen vaardigheden en/of prestaties te verhogen. Hierbij kan de ander een 

voorbeeld vormen, maar bijvoorbeeld ook juist laten zien hoe het niet moet. Een derde motief 

waarvoor sociale vergelijking gebruikt kan worden is om jezelf beter te voelen of te verheffen. 

Ook dit motief is in veel onderzoeken naar voren gekomen (Brenninkmeijer, 2002; Wayment 

& Taylor, 1995; Wills, 1981; Wood, 1989). Dit motief wordt gebruikt om positief uit sociale 

evaluaties te komen, of juist negatieve zelfevaluaties te voorkomen. Het doel is dus om een 

positief zelfbeeld te behouden door de nadruk op positieve eigenschappen van jezelf te leggen. 
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Ook het afnemen van een negatief zelfbeeld als gevolg van sociale vergelijking valt onder het 

motief verheffen (Sedikides & Strubes, 1997). Naast bovenstaande motieven komen er in 

andere onderzoeken nog een aantal andere motieven voor. Zo zeggen Helgeson en Mickelson 

(1995) dat er ook sociaal vergeleken wordt om een gezamenlijke band te creëren. Hiermee 

worden gevoelens van uniekheid verlaagd, waardoor er een gemeenschappelijke band ontstaat. 

Het hebben van een dergelijke gemeenschappelijke band zal er vervolgens voor kunnen 

zorgen dat de persoonlijke stemming verbeterd wordt. Daarnaast kan er sociaal vergeleken 

worden als altruïstische daad. Hiermee bedoelen Helgeson en Mickelson dat men ook 

gemotiveerd kan zijn om anderen te helpen en zo het welzijn van de gehele groep te verhogen. 

Dit zal voornamelijk voorkomen wanneer er bij de sociale vergelijking sprake is van 

interacties met anderen die deel uitmaken van groepen waar je zelf ook deel van uitmaakt. 

Tenslotte halen Helgeson en Mickelson het motief om jezelf te schaden aan als motief. Dit 

komt vrijwel alleen maar voor bij personen met een laag zelfbeeld, welke bevestigd zou 

worden bij het gebruik van dit motief. 

Tussen de meeste onderzoekers is er echter veel overeenstemming over de motieven 

‘evalueren’, ‘verbeteren’ en ‘verheffen’. De precieze termen kunnen soms wat afwijken, maar 

de inhoudelijke dekking komt grotendeels overeen. Daarom zullen dit de motieven zijn die in 

dit onderzoek gebruikt zullen worden.  

 

Motief en richting van sociale vergelijking 

Over de mate waarin de verschillende motieven gebruikt worden is nog geen 

duidelijkheid. Wood, Michela en Giordano (2000) hebben in hun onderzoek vastgesteld dat 

het motief ‘verheffen’ in 14% van de vergelijkingen als motief gebruikt wordt en het motief 

‘evalueren’ in 37% van de vergelijkingen. Ook Buunk, e.a. (2007) vonden dat evaluatie het 

belangrijkste motief was om sociaal te vergelijken. In andere onderzoeken is echter niet echt 

een eenduidige lijn te ontdekken (o.a. Brickman & Bulman, 1977; Taylor, Neter, & Wayment, 

1995; Wayment & Taylor, 1995). Wat bij de te gebruiken motieven ook meespeelt, is dat de 

richting waarin vergeleken wordt kan verschillen. Men kan namelijk opwaarts vergelijken, 

dus met mensen die op bepaalde kenmerken beter presteren. Daarnaast kan ook neerwaarts 

vergeleken worden (Buunk e.a., 2007; Wayment & Taylor, 1995). In dat geval vergelijk je je 

juist met personen die op bepaalde kenmerken minder presteren. Tenslotte kan je je 

vergelijken met personen die ongeveer even goed presteren op de betreffende eigenschap(pen). 

Dit wordt lateraal vergelijken genoemd. Buunk e.a. (2007) vonden in hun onderzoek dat bij 

opwaarts vergelijken het motief ‘verbeteren’ de belangrijkste rol speelt, terwijl bij neerwaarts 
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vergelijken het motief ‘verheffen’ een grote rol speelt. Ook in andere onderzoeken is naar 

voren gekomen dat verbeteren vooral als motief wordt gebruikt bij opwaarts vergelijken 

(Brickman & Bulman, 1977; Lockwood & Kunda, 1997; Taylor & Lobel, 1989; Wheeler, 

1966) en verheffen bij neerwaarts vergelijken (Pyszynski, Greenberg, & LaPrelle, 1985; Wills, 

1981; Wood, Taylor, & Lichtman, 1985). Het motief verheffen kan echter soms ook gebruikt 

worden bij bepaalde opwaartse vergelijkingen (Collins, 1996). Een voorbeeld hiervan is dat 

bijvoorbeeld kankerpatiënten zich vergelijken met mensen die er van genezen zijn. Op die 

manier kan men zich identificeren en hoop krijgen dat men zelf ook in de situatie van de 

opwaartse ander terecht zou kunnen komen.  

 

De eerste vraag die binnen dit onderzoek onderzocht wordt is welk motief het meest door de 

respondenten gebruikt wordt bij sociale vergelijking in het algemeen. De hypothese die bij 

deze vraag hoort is de volgende: 

Hypothese 1: Het motief evalueren zal het meest bij de sociale vergelijkingen gebruikt 

worden, gevolgd door het motief verheffen.  

Deze verwachting is in overeenstemming met de resultaten uit het eerder aangehaalde 

onderzoek van Wood e.a. (2000). Exploratief wordt gekeken naar de mate van het gebruik van 

het motief verbeteren. 

 

Effecten van sociale vergelijking  

De effecten van sociale vergelijken kunnen verschillen. Of er opwaarts of neerwaarts 

vergeleken wordt is hierbij een belangrijke factor. In combinatie met het motief dat gebruikt 

wordt zal dit voor een groot deel de effecten van sociale vergelijkingen bepalen. Over het 

algemeen kan gezegd worden dat de motieven om te vergelijken vooral dienen om je goed te 

doen voelen over jezelf. Uit de aard van de vergelijking en de richting van vergelijking 

zouden in bepaalde omstandigheden echter ook negatieve gevoelens uit sociale vergelijkingen 

kunnen voortvloeien. Wanneer bijvoorbeeld het motief verbeteren wordt gebruikt bij sociale 

vergelijkingen, dan zal er gezocht worden naar bruikbare informatie welke voor het motief 

‘verbeteren’ noodzakelijk is. Brickman en Bulman (1977) zeggen dat in een dergelijk geval 

vergelijkingen met superieure anderen soms pijnlijk zijn, maar wel meer waarde bieden dan 

vergelijkingen met inferieure anderen, aangezien er meer bruikbare informatie voortvloeit uit 

de vergelijking met superieure anderen voor het motief verbeteren.  

Naast het belang van de motieven en de richting van vergelijken, is ook de overeenkomst of 

gelijkheid van jezelf met de persoon waarmee je vergelijkt van belang. Belangrijk daarbij is 
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dat personen zich kunnen identificeren met personen die beter presteren en zich juist kunnen 

onderscheiden van personen die minder goed presteren (Brewer & Weber, 1994; Buunk & 

Ybema, 1997; Collins, 1996). Hiervoor zullen personen de focus leggen op overeenkomsten 

tussen de beter presterende persoon en de eigen persoon en daardoor geloven dat ze hetzelfde 

kunnen bereiken. Bij personen die minder presteren wordt juist getracht om verschillen te 

benadrukken, zodat deze persoon geen bedreiging voor het zelfbeeld vormt. Lockwood en 

Kunda (1997) hebben overeenkomstige resultaten gevonden. Zij vonden dat anderen alleen 

kunnen inspireren wanneer de prestatie van de ander als bereikbaar wordt ingeschat. Wanneer 

dit niet mogelijk is, zal de ander juist als een bedreiging worden gezien.  

 

Huidig onderzoek 

 In het huidige onderzoek zal zowel correlationeel als experimenteel onderzoek gedaan 

worden naar de samenhang tussen de verschillende motieven en de affectieve gevolgen van 

sociaal vergelijken. De personen die voor dit onderzoek zijn benaderd, zijn allemaal docent. 

Juist in hun werkomgeving worden personen vaak geconfronteerd met informatie uit sociale 

vergelijkingen (Goodman, 1977). Leraren vormen daarbij een groep werkenden waarbij 

sociale vergelijkingen een bijzonder belangrijke rol kunnen spelen (Brenninkmeijer, 2002). 

Juist dit beroep biedt veel mogelijkheden om sociaal te vergelijken. Zo kunnen in de 

lerarenkamers de verschillende ervaringen besproken worden. Daarnaast is het Nederlandse 

schoolstelsel de laatste jaren het toneel van eigenlijk voortdurende verandering geweest. Dit 

kan tot gevolg hebben dat leraren onzeker zijn geworden over hun eigen functioneren. 

Onzekerheid is een bekende factor die de behoefte om sociaal te vergelijken doet toenemen 

(Festinger, 1954; Molleman, Pruyn, & Knippenberg, 1986). Met het oog hierop zijn er voor 

dit onderzoek docenten benaderd. In het correlationele gedeelte moesten de respondenten een 

vragenlijst invullen aan de hand waarvan de mate van het gebruik van de verschillende 

vergelijkingsmotieven kon worden afgeleid. Daarnaast konden de affectieve reacties in 

combinatie met de richting van de vergelijking vastgesteld worden. In het experimentele 

gedeelte krijgen de respondenten eerst een verhaal te lezen over een zeer goed functionerende 

collega. Voorafgaande aan het verhaal worden de respondenten geïnstrueerd om het motief 

verbeteren, dan wel evalueren, dan wel verheffen te gebruiken. Ook is er een neutrale conditie.  

 

Op grond van voorgaande onderzoeken kunnen er verschillende verwachtingen worden 

opgesteld. Als eerste wordt verwacht dat wanneer het motief verbeteren gebruikt wordt, er 

positief affect uit zal voortvloeien wanneer de respondenten zich vergelijken met de zeer goed 



 6 

functionerende collega. De zeer goed functionerende collega kan dan immers als voorbeeld 

dienen en op basis daarvan is het goed mogelijk dat je mogelijkheden ziet om jezelf (verder) 

te verbeteren. Zoals al eerder aangegeven is er in eerdere onderzoeken gebleken dat het motief 

verbeteren vooral bij opwaarts vergelijken als motief gebruikt wordt (Brickman & Bulman, 

1977; Lockwood & Kunda, 1997; Taylor & Lobel, 1989; Wheeler, 1966).  

Het komt echter ook voor dat het motief verbeteren bij neerwaarts vergelijken gebruikt wordt. 

De verwachting hierbij is dat er wel positief affect uit kan voortvloeien, maar dat dit minder 

sterk zal zijn dan in het geval van opwaarts vergelijken. Voor het motief verbeteren spelen 

neerwaartse vergelijkingen immers een minder belangrijke rol. Men zal er van kunnen leren 

hoe bepaalde dingen niet gedaan moeten worden of proberen te focussen op zaken die wel 

goed gaan en daar lering uit trekken. Voor het motief verbeteren zal opwaarts vergelijken 

echter meer informatie bieden dan neerwaarts vergelijken.  

 

Bij het gebruik van het motief evalueren kunnen er eigenlijk twee verschillende reacties 

verwacht worden. De vergelijking met de zeer goed functionerende collega zal bij het gebruik 

van dit motief zowel positief als negatief affect kunnen oproepen. Door de sociale 

vergelijking kan immers naar voren komen dat men slechter presteert dan de collega en dit 

zou negatief affect tot gevolg kunnen hebben. Wat bij het motief evalueren ook het geval zou 

kunnen zijn, is dat personen positief affect ervaren puur en alleen omdat ze nu weten hoe ze 

presteren in vergelijking met de ander. Of dit dan beter of slechter is, hoeft hierbij geen rol te 

spelen. Voor neerwaarts vergelijken kan eigenlijk hetzelfde verwacht worden. Ook dan kan 

positief affect ervaren worden, omdat men nu weet waar men staat. Daarnaast zal men bij 

neerwaarts vergelijken positief uit de vergelijking komen en daar zal waarschijnlijk positief 

affect uit voortvloeien. Negatief affect bij neerwaarts vergelijken wordt daarom niet snel 

verwacht.  

 

Bij het gebruik van het motief verheffen is de kans juist groot dat er bij de respondenten 

negatief affect wordt opgeroepen bij de vergelijking met de zeer goed functionerende collega. 

Dit motief wordt immers vooral gebruikt om positief uit sociale vergelijkingen te komen. De 

respondenten vergelijken zich nu met iemand die erg goed presteert en dan is het maar de 

vraag of ze zelf ooit ook op een zelfde niveau kunnen komen. De goed functionerende collega 

zou een bedreiging kunnen vormen voor hun zelfbeeld. Wat echter ook het geval zou kunnen 

zijn is dat de respondenten, door zich te vergelijken met de zeer goed functionerende collega, 

geïnspireerd raken en/of zich sterk gaan identificeren met deze persoon. Daarnaast zouden de 
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respondenten, bewust dan wel onbewust, niet waarheidsgetrouw naar de situatie kunnen 

kijken en deze dusdanig ‘vervormen’ dat ze uiteindelijk zelf toch positief uit de vergelijking 

komen. Dit zou dan tot gevolg kunnen hebben dat er positief affect gesignaleerd wordt. 

Bij neerwaarts vergelijken is de verwachting dat met name positief affect opgeroepen zal 

worden bij het gebruik van het motief verheffen. Uit deze vergelijking zal men immers 

behoorlijk positief komen en dat is toch grotendeels de essentie bij het gebruik van het motief 

verheffen. Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat het motief verheffen vooral bij 

neerwaartse vergelijkingen wordt gebruikt (Pyszynski e.a., 1985; Wills, 1981; Wood e.a., 

1985). 

 

Binnen het correlationele deel van dit onderzoek wordt de vraag onderzocht in welke mate de 

respondenten gebruik maken van de verschillende motieven en wat de daarbij behorende 

affectieve reacties zijn. De hypothesen die bij deze vraag horen zijn de volgende: 

Hypothese 2a: Naarmate het gebruik van het motief verbeteren sterker is, zal men meer 

positief affect bij opwaarts vergelijken rapporteren. 

Hypothese 2b: Naarmate het gebruik van het motief verheffen sterker is, zal men meer 

positief affect bij neerwaarts vergelijken rapporteren.  

Aangezien het motief evalueren theoretisch voor veel verschillende affectieve reacties zou 

kunnen zorgen is voor dit motief geen hypothese opgesteld, maar wordt dit wel exploratief 

onderzocht. 

 

In het experimentele gedeelte van het onderzoek worden de verschillende motieven ten 

opzichte van elkaar vergeleken op de affectieve gevolgen die volgen op het gebruik van de 

verschillende motieven. Daarbij wordt gekeken welk motief het meeste positieve dan wel 

negatieve affect tot gevolg heeft. Hierbij wordt verwacht dat er bij het gebruik van het motief 

verbeteren het meeste positieve affect wordt gerapporteerd. Zoals al eerder is aangehaald 

wordt dit motief voornamelijk bij opwaarts vergelijken gebruikt en dat is hier het geval. 

Vergeleken met de andere motieven wordt dan ook de hoogste score op positief affect 

verwacht.  

Bij het gebruik van het motief verheffen zal waarschijnlijk het meeste negatief affect worden 

gerapporteerd. Verheffen wordt immers meestal gebruikt bij neerwaarts vergelijken en nu 

moet er opwaarts vergeleken worden. De ander presteert beter, waardoor deze een bedreiging 

voor het zelfbeeld zou kunnen vormen. Door deze bedreiging is er echter ook een kans dat 

men (on)bewust de werkelijkheid gaat verdraaien in het eigen voordeel, waardoor men 
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zichzelf misschien wel minstens zo goed gaat vinden als de zeer goed functionerende persoon. 

In dat geval zou er wel positief affect uit de sociale vergelijking kunnen voortvloeien.  

De gevolgen van het gebruik van het motief evalueren zijn lastig in te schatten. Waarschijnlijk 

wordt er minder positief affect ervaren dan bij het motief verbeteren, maar meer dan bij het 

motief verheffen. De sociale vergelijking geeft de benodigde informatie om jezelf te 

evalueren ten opzichte van anderen en alleen met die kennis zijn mensen die dit motief 

gebruiken waarschijnlijk al tevreden en zullen dan ondanks de uitkomst positief affect noteren. 

Bij een duidelijk negatief beeld van jezelf ten opzichte van de ander(en) zou er echter ook 

negatief affect genoteerd kunnen worden. Over het algemeen kan immers gezegd worden dat 

mensen graag positief uitkomen ten opzichte van anderen. Vandaar de verwachting dat er wel 

meer positief affect genoteerd zal worden dan bij het motief verheffen, maar minder dan bij 

het motief verbeteren.  

 

Binnen het experimentele deel van dit onderzoek worden bij de vraag; “welke affectieve 

gevolgen het gebruik van de verschillende motieven, vergeleken met elkaar, voor de 

respondenten zullen hebben?” de volgende hypothesen opgesteld: 

Hypothese 3a: Bij het gebruik van het motief verbeteren zal het meeste positieve affect 

gerapporteerd worden, gevolgd door het motief evalueren waarbij er weer meer positief affect 

gerapporteerd zal worden dan bij het gebruik van het motief verheffen.  

Hypothese 3b: Bij het motief verheffen zal het meeste negatief affect gerapporteerd worden, 

gevolgd door het motief evalueren en afsluitend door het motief verbeteren. 

 

Exploratief zal er gekeken worden naar de gevolgen van het gebruik van de verschillende 

motieven op de variabelen gelijkheid en identificatie met de persoon waarmee je vergelijkt en 

in hoeverre de respondenten tevreden zijn met hun eigen functioneren nadat ze het verhaal 

van de zeer goed functionerende collega hebben gelezen. 

 

Sociale vergelijkingsoriëntatie 

Verder wordt in dit onderzoek de sociale vergelijkingsoriëntatie (SVO) meegenomen. 

Met SVO wordt de neiging bedoeld om hetgeen anderen ervaren te relateren aan de eigen 

situatie (Buunk, 2005). De ene persoon zal dit meer doen dan de andere. De mate van 

vergelijken met anderen kan gevolgen hebben op de effecten van sociale vergelijking. 

Volgens Gibbons en Buunk (1999) hebben personen die hoog scoren op SVO een relatief 

grotere afhankelijkheid van anderen voor zelfevaluaties. Tevens rapporteren deze personen 
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sterkere affectieve reacties als gevolg van sociale vergelijkingen. Het is in meerdere 

onderzoeken naar voren gekomen dat personen die hoog scoren op SVO zich meer aantrekken 

en geraakt voelen als gevolg van sociale vergelijkingen dan personen die hier lager op scoren 

(Buunk, Oldersma, De Dreu, & Carsten, 2002; Buunk, Van der Zee, & VanYperen, 2001; 

Buunk, Ybema, Gibbons, & Ipenburg, 2001; Van der Zee, Oldersma, Buunk, & Bos, 1998). 

Over het algemeen komt in deze onderzoeken het beeld naar voren dat personen die hoog op 

SVO scoren, een sterkere emotionele reactie tentoonspreiden wanneer ze zich vergelijken. Dit 

leek vooral bij neerwaarts vergelijken het geval te zijn, waarbij er dan voornamelijk negatief 

affect optrad. Buunk (2006) vond echter dat personen die hoog op SVO scoren, zich erg 

oriënteren richting positieve voorbeelden, mits deze als realiseerbaar beoordeeld worden. Een 

hoge score op SVO en de haalbaarheid van de situatie, of de capaciteiten van de persoon, 

waarmee vergeleken wordt, zullen waarschijnlijk dus zorgen voor meer positief affect bij 

opwaarts vergelijken. Het is om deze redenen dat SVO ook gedurende dit onderzoek 

meegenomen wordt. Er zal hierbij gekeken worden of SVO in dit onderzoek eveneens als een 

moderator optreedt en dat er dus bij personen die hoog scoren op SVO een sterkere relatie 

tussen de motieven voor sociale vergelijking en de affectieve reacties te zien is. 
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Methode 

Procedure 

Voor deze steekproef zijn onder docenten binnen het hoger onderwijs 400 

vragenlijsten uitgezet. Hierbij gaat het om docenten aan de Universiteit Utrecht; bij de 

faculteit Economie en Management, en docenten aan de Hogeschool van Amsterdam; bij het 

Instituut voor Hoger Juridisch onderwijs. 

De vragenlijsten zijn, vergezeld van een begeleidende brief, gedeponeerd in de 

docentenpostvakjes. In deze begeleidende brief werd deelname verzocht, de procedure 

uitgelegd, de uiterlijke inleverdatum genoemd en anonimiteit gegarandeerd. Het retourneren 

van de vragenlijst kon dan ook anoniem in een daarvoor bestemd postvak. 

 

Respondenten 

Van de 400 vragenlijsten zijn uiteindelijk 81 stuks geretourneerd. Dit is 20,3% van het 

gehele aantal. Van de respondenten was 51% man en 49% vrouw. De gemiddelde leeftijd van 

de respondenten was 41 jaar (SD= 10,3). De respondenten waren gemiddeld 6 jaar (SD= 6,1) 

werkzaam bij hun huidige werkgever en gemiddeld 9 jaar (SD= 8,3) werkzaam als docent. 

Het merendeel, namelijk 80 procent bleek een HBO of universitaire studie als vooropleiding 

te hebben.  

 

Instrumenten 

De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen, die ieder een bepaald concept 

moeten meten. Er wordt begonnen met een aantal open vragen met betrekking tot de 

demografische gegevens (leeftijd, geslacht, opleiding, etc). Dit gedeelte bevat 8 items. 

Vervolgens wordt de sociale vergelijkingsoriëntatie gemeten met de Iowa-Netherlands 

Comparison Orientation Measure van Gibbons en Buunk (1999). Aan de hand van 11 items 

wordt er gekeken naar de mate waarin mensen zich met anderen vergelijken (“ik vergelijk 

mijzelf vaak met anderen wat betreft hetgeen ik in het leven heb bereikt”; “ik let altijd erg op 

hoe ik dingen doe in vergelijking met anderen”). Op de 11 items lopen de antwoorden op een 

5-puntsschaal van 1 (sterk mee oneens) tot 5 (sterk mee eens).  De interne consistentie van 

deze schaal is met een Cronbach’s alfa van .90 zeer goed te noemen. 

Om de affectieve reacties in combinatie met de richting van de vergelijkingen vast te stellen, 

wordt gebruik gemaakt van de Identificatie-Contrast schaal van Van der Zee, Buunk, 

Sanderman, Botke, & Van den Bergh (2000). Oorspronkelijk is deze schaal ontwikkeld voor 
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kankerpatiënten, maar voor dit onderzoek is deze aangepast aan de huidige steekproef van 

docenten binnen het hoger onderwijs. De 12 items omvatten vier subschalen, namelijk positief 

affect in opwaartse vergelijking (“Als ik collega’s tegenkom die beter presteren dan ik, dan 

maakt me het blij te bedenken dat ik ook nog beter kan worden.”), negatief affect in 

opwaartse vergelijking (“Als ik collega’s tegenkom die beter functioneren dan ik, dan voel ik 

me gefrustreerd over mijn eigen functioneren.”), positief affect in neerwaartse vergelijking 

(“Als ik aan collega’s denk die slechter functioneren dan ik, dan voel ik me opgelucht over 

mijn eigen functioneren.”) en tenslotte negatief affect in neerwaartse vergelijking (“Als ik 

collega’s tegenkom die slechter presteren dan ik, dan denk ik er wel eens aan dat mijn 

toekomst er ook zo uit kan zien.”). Ook hier konden de respondenten antwoorden op een 5-

puntschaal, waarbij 1 ‘helemaal niet’ aangeeft en 5 voor ‘zeer sterk’ staat. De interne 

consistentie van de schaal was goed aangezien de Cronbach’s alfa respectievelijk .90, .85, .85 

en .73 bedroegen. Om te controleren of er inderdaad sprake was van 4 factoren is er gebruik 

gemaakt van Varimax rotatie, waarbij het aantal factoren op 4 is vastgesteld. Hierbij is mooi 

te zien hoe de verschillende items op de verschillende factoren laadden. Zoals voorspeld 

worden op deze manier inderdaad de 4 verwachte subschalen gevonden. In bijlage één is deze 

Varimax rotatie te vinden en zijn de 4 verschillende factoren mooi zichtbaar. 

Om de vergelijkingsmotieven te meten is een zelfontwikkelde schaal gebruikt. Deze is 

gebaseerd op de theorie van Wood (1989), waarin gesteld wordt dat er drie motieven voor 

sociale vergelijking zijn. Bij elk van deze drie motieven zijn drie items opgesteld. De 

vergelijkingsmotieven zijn ‘verbeteren’ (“ik vergelijk mij met mijn collega’s om een taak 

beter te kunnen uitvoeren”), evalueren (“ik vergelijk mij met mijn collega’s om mijn eigen 

prestaties goed te kunnen beoordelen”) en ‘verheffen’ (“ik vergelijk mij met mijn collega’s 

om een positief beeld te krijgen over mijn eigen prestaties”). Wederom konden de 

respondenten op antwoorden op een 5-puntsschaal, variërend van 1 (sterk mee oneens) tot 5 

(sterk mee eens). De interne consistentie van deze drie subschalen zijn met de respectievelijke 

Cronbach’s alfa’s .92, .91 en .93 zeer goed te noemen. Om te controleren of er sprake was van 

3 factoren is er gebruik gemaakt van Varimax rotatie, waarbij gezien de theoretische 

achtergrond het aantal factoren op 3 is vastgesteld. Wanneer er gekeken wordt naar deze 

Varimax rotatie, dan blijkt dat de motieven verbeteren en verheffen ieder duidelijk door 3 

items worden gemeten. Wanneer we echter naar het motief evalueren kijken, dan blijken de 

items die dit zouden moeten meten, ook erg op hoog op de andere motieven te laden. 

Hierdoor kan de vraag gesteld worden of het motief evalueren wel daadwerkelijk gemeten is 

en of dit motief überhaupt wezenlijk te onderscheiden is. In de discussie zal hierop worden 
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teruggekomen. In bijlage twee is deze Varimax rotatie te vinden en daarin is zichtbaar hoe de 

verschillende items op de verschillende factoren laden.  

 

In het experimentele gedeelte van dit onderzoek is er onderzocht wat de gevolgen zijn 

van de verschillende motieven voor sociale vergelijking op de daaropvolgende affectieve 

reacties. De respondenten kregen een verhaal over een buitengewoon goed functionerende 

vakgenoot te lezen. Er waren vier versies, waarbij de instructie hieraan voorafgaand op de 

volgende wijze verschillend waren: Eén groep kreeg als instructie te letten op zaken welke 

voor een nauwkeuriger beeld over het eigen functioneren konden zorgen (evalueren), één 

groep kreeg als instructie te letten op zaken welke zouden kunnen zorgen om een beter gevoel 

bij hun eigen functioneren te krijgen (verheffen), één groep kreeg als instructie te letten op 

zaken waardoor het eigen functioneren verbeterd zou kunnen worden (verbeteren) en de 

laatste groep kreeg geen verdere instructie dan de tekst nauwkeurig door te lezen (controle). 

Zie bijlage 3 voor een overzicht van de instructies en het verhaal.  

Volgend op het verhaal volgden vragen over positief (In hoeverre vindt u het fragment 

inspirerend) dan wel negatief affect (In hoeverre vindt u het fragment ontmoedigend?), welke 

het verhaal bij de respondenten zou kunnen oproepen. De interne consistentie van de factor 

‘positief affect’ is met een Cronbach’s alfa van .86 goed te noemen. De factor ‘negatief affect’ 

scoort echter .58 en is daardoor problematisch te noemen. Met het weglaten van één item kan 

deze tot maximaal .63 verhoogd worden, wat nog steeds een slechte interne consistentie 

betekent. Na het scenario volgden ook vragen in hoeverre de respondenten zich als 

identificeerde met de buitengewoon goed functionerende vakgenoot (Kunt u uzelf herkennen 

in Marijn?) en in hoeverre deze persoon als gelijke van henzelf werd gezien (In hoeverre ziet 

u Marijn als referentiepunt?). De interne consistentie van deze twee factoren zijn met 

Cronbach’s alfa’s van respectievelijk .81 en .91 goed te noemen. De respondenten konden bij 

deze vragen wederom antwoorden op een 5-puntsschaal, waarbij 1 voor ‘helemaal niet’ en 5 

voor ‘sterk’ stond. Ook werden er nog vragen over het eigen functioneren in vergelijking met 

de buitengewoon goed functionerende vakgenoot gesteld, waarbij antwoord op wederom een 

5-puntschaal gegeven kon worden. Het antwoord 1 stond hierbij voor ‘veel minder goed’ en 5 

voor ‘veel beter’. 

Aan het einde van de vragenlijst was er voor de respondenten gelegenheid om eventuele 

vragen en opmerkingen te plaatsen. 

 

 



 13 

Resultaten 

Analysen 

Om meer inzicht te verkrijgen in de effecten van de zelfgerapporteerde 

vergelijkingsmotieven, sociale vergelijkingsoriëntatie en interacties op zowel positief als 

negatief affect bij opwaartse en neerwaartse vergelijking is er gebruik gemaakt van 

hiërarchische regressies. Bij deze hiërarchische regressies zijn de genoemde onafhankelijke 

variabelen allemaal gestandaardiseerd (Aiken en West, 1991). Voordat deze regressies zijn 

uitgevoerd is er eerst gekeken naar de correlaties tussen de variabelen om op die manier een 

beter inzicht in de verbanden te verkrijgen.  

Om te onderzoeken welk vergelijkingsmotief het vaakst door de respondenten wordt gebruikt, 

is er gebruik gemaakt van T-toetsen voor twee gepaarde steekproeven. 

De effecten van de experimentele manipulatie van de vergelijkingsmotieven zijn eveneens 

door middel van regressies geanalyseerd. Voorafgaand zijn er eerst dummy’s aangemaakt, om 

zo de verschillende groepen ten opzichte van elkaar te kunnen vergelijken. 

 

Correlaties 

Hieronder zijn in tabel 1 de correlaties te vinden tussen positief en negatief affect bij 

opwaartse en neerwaartse vergelijking, de drie vergelijkingsmotieven en sociale 

vergelijkingsoriëntatie. De belangrijkste uitkomst welke in tabel 1 is terug te vinden, is dat 

positief affect bij opwaarts vergelijken met alle drie de vergelijkingsmotieven en sociale 

vergelijkingsoriëntatie positief samenhangt. Hierbij is de samenhang met het motief 

verbeteren met .61 (p < .01) het sterkst . Bij negatief affect bij opwaarts vergelijken is 

eveneens een positieve samenhang met de verschillende motieven en sociale 

vergelijkingsoriëntatie te zien. De samenhang met sociale vergelijkingsoriëntatie en het 

motief verheffen zijn met respectievelijk .55 (p < .01) en .50 (p < .01) het sterkst. Bij positief 

affect bij neerwaarts vergelijken is er eveneens een positieve samenhang met de drie motieven 

en sociale vergelijkingsoriëntatie te zien. Hierbij is de samenhang met het motief verheffen 

met .66 (p < .01) het sterkst. Ten slotte is uit tabel 1 af te lezen dat negatief affect bij 

neerwaarts vergelijken positief met de motieven evalueren en verheffen en met sociale 

vergelijkingsoriëntatie samenhangt. Wat verder opvalt, zijn de hoge correlaties tussen de 

verschillende vergelijkingsmotieven. Vooral het motief evalueren correleert hoog met de 

andere motieven, namelijk .75 (p < .01) met het motief verbeteren en .76 (p < .01) met het 

motief verheffen. 
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Tabel 1. Correlaties, gemiddelden en standaarddeviaties van de Identificatie-Contrast subschalen, de motieven en de vergelijkingsoriëntatie.  

     negatief affect   positief affect   negatief affect       motief      motief   motief             SVO        M              SD 

        opwaarts         neerwaarts         neerwaarts         ‘verbeteren’  ‘evalueren’   ‘verheffen’ 

 positief affect opwaarts          .21       .31**     .16  .61**        .53**    .39**  .38**       2.78 0.96 

 negatief affect opwaarts        .60**     .51**  .39**        .43**    .50**  .55**       2.01 0.85 

 positief affect neerwaarts         .36**  .37**        .55**    .66**  .64**       2.81 0.94 

 negatief affect neerwaarts      .13        .27*    .27*      .23*       1.54 0.60 

 motief ‘verbeteren’                .75**    .52**  .48**       3.44 1.07 

 motief ‘evalueren’              .76**  .67**       3.00 1.08 

 motief ‘verheffen’              .59**       2.67 1.15 

 sociale vergelijkingsoriëntatie                    3.00 0.57 

* p < .05, ** p < .01 
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T-toets gebruik motieven 

Er is gebruik gemaakt van een T-toets voor twee gepaarde steekproeven om te kijken 

of een bepaald vergelijkingsmotief vaker gebruikt wordt dan een ander vergelijkingsmotief. 

Hieruit blijkt dat het vergelijkingsmotief verbeteren significant vaker gebruikt wordt dan het 

vergelijkingsmotief evalueren (t(80) = 5.07, p < .01). Het motief evalueren blijkt vervolgens 

significant vaker gebruikt te worden dan het vergelijkingsmotief verheffen (t(80) = 3.85, p 

< .01).  

 

Regressies motieven en affectieve gevolgen  

In tabel 2 zijn de resultaten uit de hiërarchische regressie van positief en negatief 

affect na opwaarts en neerwaarts vergelijken op de drie vergelijkingsmotieven en de 

vergelijkingsoriëntatie te vinden. Zoals hieronder in deze tabel is af te lezen, wordt positief 

affect bij opwaartse vergelijking voor 39% verklaard door de drie verschillende 

vergelijkingsmotieven en de sociale vergelijkingsoriëntatie gezamenlijk. Alleen het motief 

‘verbeteren’ heeft echter een significante bijdrage (B = .47, p < .01). Dit houdt in dat naarmate 

personen vaker gebruik maken van het motief verbeteren, dat ze dan meer positief affect bij 

opwaarts vergelijken ervaren. 

Negatief affect bij opwaartse vergelijking wordt voor 37% verklaard door de drie 

vergelijkingsmotieven en de sociale vergelijkingsoriëntatie gezamenlijk. Alleen het motief 

verheffen (B = .36, p <.01) en de sociale vergelijkingsoriëntatie (B = .30, p <.05) hebben 

hierbij echter een significante bijdrage. Wanneer personen dus meer gebruik maken van het 

motief verheffen en zich meer sociaal vergelijken, zal dit tot gevolg hebben dat men meer 

negatief affect bij opwaarts vergelijken ervaart.  

Positief affect bij neerwaartse vergelijking wordt voor 54% verklaard door de drie 

vergelijkingsmotieven en de sociale vergelijkingsoriëntatie gezamenlijk. Alleen het motief 

verheffen (B = .46, p < .01) en de sociale vergelijkingsoriëntatie (B = .40, p < .01) hebben 

hierbij echter een significante bijdrage. Wanneer het motief verheffen vaker gebruikt wordt en 

personen zich in grotere mate met andere vergelijken, zal dit dus tot gevolg hebben dat men 

meer positief affect bij neerwaarts vergelijken ervaart. 

Negatief affect bij neerwaartse vergelijking wordt door geen van de hoofdeffecten verklaard. 

 

Zoals in tabel 2 te zien is, leidt het toevoegen van interacties alleen bij positief affect bij 

opwaarts vergelijken tot een significante verhoging van de verklaarde variantie. Het 
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toevoegen van de productietermen verbeteren x SVO en evalueren x SVO in de tweede stap 

leidt tot een significante verhoging in de verklaarde variantie van 6% (p <. 05). 

Bij de overige regressievergelijkingen voegen de interacties geen extra verklaarde variantie 

toe en als gevolg daarvan zullen deze verder dan ook buiten beschouwing worden gelaten.  

 

Tabel 2. Resultaten uit hiërarchische regressies van de affecten bij de richting van 

vergelijking op de drie vergelijkingsmotieven en de vergelijkingsoriëntatie. 

 Positief 

affect 

opwaarts 

 Negatief 

affect 

opwaarts 

 Positief 

affect 

neerwaarts 

 Negatief 

affect 

neerwaarts 

 

 R² B R² B R² B R² B 

Stap 1: 

hoofdeffecten 

 

.39** 

  

.37** 

  

.54** 

  

.09 

 

Motief verbeteren  .47**  .18  -.04  -.09 

Motief evalueren  .11  .24  -.07  .14 

Motief verheffen  .01  .30*  .46**  .07 

SVO  .06  .36**  .40**  .04 

Stap 2: 

2-weg interacties 

.06**  .00  .04  .01  

Verbeteren x SVO  -.27**  .01  -.21*  -.01 

Evalueren x SVO  .50**  .04  -.36*  .09 

Verheffen x SVO  -.21  -.03  -.16  -.04 

* p < .05, ** p < .01 

 

Om de betekenis van het gevonden effect bij positief affect bij opwaarts vergelijken te 

illustreren zijn er simple slopes analyses uitgevoerd (Aiken en West, 1991). Hieronder zijn 

deze effecten in de figuren 1 en 2 terug te vinden. Uit deze resultaten blijkt dat wanneer men 

hoger scoort op SVO, dit tot meer positief affect leidt (B = .52, p < .01). Bij het gebruik van 

het motief verbeteren, leidt een hoge score op SVO dus tot meer positief affect bij opwaarts 

vergelijken. Bij het motief evalueren is eenzelfde beeld te zien. Ook bij dat motief leidt een 

hoge score op SVO tot meer positief affect (B = .49, p < .01). 



 17 

 

Figuur 1. de modererende rol van motief verbeteren op de relatie tussen SVO en positief 

affect bij opwaarts vergelijken. 

 

 

Figuur 2. de modererende rol van motief evalueren op de relatie tussen SVO en positief affect 

bij opwaarts vergelijken. 
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Experimentele manipulatie motieven en affectieve gevolgen 

In de experimentele manipulatie hebben de respondenten verschillende instructies 

gekregen. De verdeling hiervan is als volgt: 39 personen kregen een neutrale instructie, 15 

personen kregen de instructie ‘verbeteren’, 21 personen kregen de instructie ‘verheffen’ en 6 

personen kregen de instructie ‘evalueren’. Vanwege de scheve verdeling en het kleine aantal 

personen met de instructie ‘evaluatie’, wordt deze laatste groep bij de volgende analyses en 

resultaten buiten beschouwing gelaten. De volgende analyses zijn dus uitgevoerd tussen de 

neutrale conditie en de instructie ‘verbeteren’ en ‘verheffen’. 

 

In tabel 3 zijn de resultaten van het experimentele deel van dit onderzoek terug te vinden. 

Hieruit is af te lezen dat de verschillende instructies geen effect hebben op positief affect en 

negatief affect na het verhaal. 

 

Tabel 3: resultaten uit regressies van de affecten, gelijkheid, identificatie en tevredenheid met 

het eigen functioneren na het verhaal. 

 1  2  3  4  5  

 R² B R² B R² B R² B R² B 

hoofdeffecten .02  .05  .14**  .09*  .08*  

Verbeteren vs. neutraal  .12  .19    .38**   .28*  -.03 

Verheffen vs. neutraal  .08  -.07  .21  .20  .28* 

* p < .05, ** p < .01 

1= positief affect na verhaal, 2= negatief affect na verhaal, 3= gelijkheid na verhaal, 4= 

identificatie na verhaal, 5= tevredenheid eigen functioneren na verhaal.  

 

Exploratief is er ook gekeken naar de scores op de variabelen gelijkheid, identificatie en 

tevredenheid over het eigen functioneren na het verhaal. Hieruit blijkt dat er wel een effect te 

vinden is op de variabele gelijkheid na verhaal. Personen met de instructie ‘verbeteren’ zien 

zichzelf als meer gelijk met de persoon uit het verhaal dan personen met de neutrale instructie 

(B = .38, p <.01). Op de variabele identificatie is een effect te vinden wat hiermee overeen 

lijkt te komen. Daar identificeren de personen met de instructie ‘verbeteren’ zich meer met de 

persoon uit het verhaal dan personen met de neutrale instructie (B = .28, p <.05). Wanneer we 

vervolgens kijken naar de tevredenheid over het eigen functioneren na het verhaal, blijkt dat 

personen met de instructie ‘verheffen’ een grotere tevredenheid ervaren dan personen met de 

neutrale instructie (B = .28, p <.05). 
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Discussie 

Sociale vergelijkingen spelen voor iedereen een belangrijke rol. Informatie over 

anderen wordt gerelateerd aan de eigen situatie en hiermee kunnen verschillende doeleinden 

bereikt worden. In het huidige onderzoek hebben we onderzoek gedaan naar het gebruik van 

de motieven verbeteren, evalueren en verheffen bij sociale vergelijkingen. Tevens is er 

gekeken naar de affectieve gevolgen van sociale vergelijkingen wanneer deze motieven 

gebruikt worden. Dit is onderzocht aan de hand van vragenlijsten welke door docenten binnen 

het hoger onderwijs zijn ingevuld. Docenten vormen een groep werkenden, waarbij sociale 

vergelijkingen een bijzonder belangrijke rol kunnen spelen aangezien dit beroep veel 

mogelijkheden biedt voor sociale vergelijkingen. Het onderzoek bestaat uit een correlationeel 

en een experimenteel deel. Bij het correlationele gedeelte is docenten gevraagd in hoeverre ze 

de verschillende motieven voor sociale vergelijkingen gebruiken en welke gevoelens ze bij 

opwaarts en neerwaarts vergelijken ervaren. In het experimentele gedeelte kregen de 

respondenten voorafgaande aan een verhaal over een zeer goed functionerende collega, de 

instructie om zich aan de hand van één van de vergelijkingsmotieven met deze zeer goed 

functionerende collega te vergelijken. Vervolgens zijn de affectieve gevolgen onderzocht en 

is er exploratief naar een aantal andere variabelen gekeken.  

 

Uit de resultaten van het correlationele deel binnen dit onderzoek bleek dat het motief 

verbeteren het meest gebruikt wordt door de respondenten bij sociale vergelijkingen, gevolgd 

door het motief evalueren. Het motief verheffen wordt het minst vaak als motief voor sociale 

vergelijking gebruikt. De hypothese die binnen het correlationele deel was opgesteld luidde: 

“Het motief evalueren zal het meest bij de sociale vergelijkingen gebruikt worden, gevolgd 

door het motief verheffen.” Daarnaast is er exploratief gekeken naar de mate van het gebruik 

van het motief verbeteren. Uit de resultaten blijkt dus dat het motief verbeteren het meest 

gebruikt wordt. Dit is een aanvulling op eerdere onderzoeken. Eerder is al wel gevonden dat 

het motief verbeteren met name bij opwaarts vergelijken gebruikt wordt (Brickman & Bulman, 

1977; Lockwood & Kunda, 1997; Taylor & Lobel, 1989; Wheeler, 1966), maar er was minder 

duidelijkheid bij sociale vergelijkingen in het algemeen over de mate waarin dit motief 

gebruikt werd in vergelijking met de andere motieven. Dat het motief evalueren meer gebruikt 

wordt dan het motief verheffen komt overeen met de hypothese en ondersteunt eerder 

onderzoek van Wood e.a. (2000), waarin overeenkomstige resultaten gevonden werden. Er zal 

bij deze resultaten wel in het oog gehouden moeten worden dat de kans aanwezig is dat door 
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sociale wenselijkheid de respondenten hebben aangegeven het motief verheffen het minste te 

gebruiken. Het is in Nederland immers niet echt breed geaccepteerd om jezelf op te hemelen, 

waardoor respondenten eerder een hoge score zullen aanvinken op items voor verbeteren (“ik 

vergelijk mij met collega’s om te leren hoe ik mijzelf kan verbeteren”) en evalueren (“ik 

vergelijk mij met collega’s om een nauwkeurig beeld te krijgen van mijn eigen functioneren”), 

dan op items voor verheffen (“ik vergelijk mij met collega’s om mij goed te voelen over 

mijzelf”). Er moet dus rekening mee worden gehouden dat het werkelijke gebruik van het 

motief verheffen hoger zou kunnen liggen dan de mate waarin het door de respondenten 

wordt aangegeven. 

 

De affectieve gevolgen van het gebruik van de verschillende motieven zijn ook 

onderzocht. Uit multipele regressie-analyses blijkt dat positief affect bij opwaarts vergelijken 

voor een belangrijk deel wordt verklaard door de drie vergelijkingsmotieven en sociale 

vergelijkingsoriëntatie. Hierbij levert het motief verbeteren als enige een significante bijdrage. 

In hypothese 2a is gesteld dat naarmate het gebruik van het motief verbeteren sterker is, er 

meer positief affect bij opwaarts vergelijken gerapporteerd zal worden. Het gevonden 

resultaat komt met deze hypothese overeen. Ook komt het overeen met resultaten uit eerdere 

onderzoeken, waarin is gevonden dat het motief verbeteren het meest bij opwaarts vergelijken 

wordt gebruikt (Brickman & Bulman, 1977; Lockwood & Kunda, 1997; Taylor & Lobel, 

1989; Wheeler, 1966). Wanneer personen hier geen positief affect bij zouden ervaren, dan zou 

het motief verbeteren waarschijnlijk in mindere mate gebruikt worden, wat dus niet het geval 

blijkt te zijn. Hypothese 2a kan dus worden aangenomen. 

Negatief affect bij opwaarts vergelijken wordt eveneens door de drie motieven en sociale 

vergelijkingsoriëntatie verklaard. Nu blijken het motief verheffen en sociale 

vergelijkingsoriëntatie de twee variabelen te zijn die de belangrijkste bijdragen leveren.  

Wanneer het motief verheffen gebruikt wordt bij opwaarts vergelijken, dan vloeit daar dus 

negatief affect uit voort.  

Ook positief affect bij neerwaarts vergelijken wordt door de drie motieven en sociale 

vergelijkingsoriëntatie verklaard. Hierbij blijken wederom het motief verheffen en sociale 

vergelijkingsoriëntatie de twee variabelen te zijn die de belangrijkste bijdragen leveren. 

Wanneer het motief verheffen wordt gebruikt bij neerwaarts vergelijken, dan vloeit daar dus 

positief affect uit voort. Eerder onderzoek toonde al aan dat het motief verheffen meestal 

gebruikt wordt bij neerwaarts vergelijken (Pyszynski e.a., 1985; Wills, 1981; Wood e.a., 

1985). Deze resultaten komen overeen met hetgeen in hypothese 2b gesteld is, namelijk dat 
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naarmate het gebruik van het motief verheffen sterker is, men meer positief affect bij 

neerwaarts vergelijken zal rapporteren. Hypothese 2b kan dus eveneens worden aangenomen. 

Negatief affect bij neerwaarts vergelijken wordt door geen van de onderzochte variabelen 

verklaard.  

Wanneer we kijken naar het gebruik van het motief evalueren, dan zien we dat dit motief op 

geen van de onderzochte hoofdeffecten een significante bijdrage levert. Positief en negatief 

affect bij zowel opwaarts als neerwaarts vergelijken wordt dus niet beïnvloed door het gebruik 

van het motief evalueren. 

 

De correlaties die eerder in de resultaten aan bod zijn gekomen, laten wat andere resultaten 

zien dan de hierboven omschreven regressies. Het motief verbeteren heeft nog steeds de 

grootste samenhang met positief affect bij opwaarts vergelijken, het motief verheffen heeft 

nog steeds de grootste samenhang met negatief affect bij opwaarts vergelijken en met positief 

affect bij neerwaarts vergelijken. Het motief evalueren laat hier echter wel significante 

samenhangen zien met positief en negatief affect bij opwaarts en neerwaarts vergelijken. De 

reden die hier waarschijnlijk voor kan worden aangedragen is dat het motief evalueren een 

zeer grote samenhang met de motieven verbeteren (r = .75; p, < .01) en verheffen (r = .76; p, 

< .01) laat zien. Door deze grote samenhang pakken de correlaties met het motief evalueren 

op de verschillende variabelen nog vrij hoog uit. Bij de regressies worden de unieke bijdragen 

voor samenhang gecorrigeerd. 

De drie motieven die konden worden afgeleid uit de items die gebruikt zijn om de 

vergelijkingsmotieven te meten (gebaseerd op Wood 1989) laten door een hoge Cronbach’s 

alfa wel een goede interne consistentie zien, maar wanneer we naar de factorladingen van de 

verschillende motieven kijken (bijlage 2), dan zien we dat de items die het motief evalueren 

moeten meten, ook hoog scoren op de motieven verbeteren en verheffen. De vraag kan dus 

gesteld worden of het motief evalueren wel helemaal goed gemeten is. Dit is mogelijk toch 

niet helemaal het geval geweest, waardoor het ook niet verrassend is te noemen dat het motief 

evalueren binnen dit onderzoek geen significante bijdrage op de hoofdeffecten levert. 

 

De gevonden resultaten komen tot dusverre behoorlijk overeen met eerdere onderzoeken. 

Buunk e.a. (2007) vonden in eerder onderzoek al dat bij opwaarts vergelijken het motief 

‘verbeteren’ de belangrijkste rol speelt, terwijl bij neerwaartse vergelijkingen het motief 

‘verheffen’ een grote rol speelt. Ook in andere onderzoeken is naar voren gekomen dat 

verbeteren vooral als motief wordt gebruikt bij opwaarts vergelijken (Brickman & Bulman, 
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1977; Lockwood & Kunda, 1997; Taylor & Lobel, 1989; Wheeler, 1966) en verheffen bij 

neerwaarts vergelijken (Pyszynski e.a., 1985; Wills, 1981; Wood e.a., 1985). Wanneer we nog 

een keer naar de correlaties kijken, dan blijken deze resultaten behoorlijk logisch. Het motief 

verbeteren hangt duidelijk het meest positief samen met positief affect bij opwaarts 

vergelijken en het motief verheffen hangt duidelijk het meest positief samen met positief 

affect bij neerwaarts vergelijken. Eén van de belangrijkste zaken voor mensen is het in stand 

houden van een positief zelfbeeld (Dunning, 2004; Sedikides, 1993) en om dit positieve 

zelfbeeld in stand te houden gaan mensen bevooroordeeld naar relevante informatie voor 

henzelf kijken. Sociale vergelijkingen zijn een vorm van deze informatie. Uit de resultaten 

blijkt dat bij de sociale vergelijkingen het motief verbeteren inderdaad positief affect oproept 

bij opwaarts vergelijken en het motief verheffen positief affect bij neerwaarts vergelijken. Het 

is dus logisch en tevens in lijn met eerdere onderzoeken dat het motief verbeteren bij opwaarts 

vergelijken de belangrijkste rol speelt en verheffen bij neerwaarts vergelijken.  

 

Samengevat kan gezegd worden dat hypothese 2a en b gezien de resultaten kunnen worden 

aangenomen. Hypothese 2 a en b luidden: Naarmate het gebruik van het motief verbeteren 

sterker is, zal men meer positief affect bij opwaarts vergelijken rapporteren en naarmate het 

gebruik van het motief verheffen sterker is, zal men meer positief affect bij neerwaarts 

vergelijken rapporteren. Wat betreft de motieven verbeteren en verheffen komen de resultaten 

overeen met hetgeen voorspeld is. Het motief evalueren is exploratief bekeken. De correlaties 

lijken voor dit motief nog wel samenhangen te laten zien met positief en negatief affect bij 

opwaarts en neerwaarts vergelijken. Wanneer er echter naar de regressies wordt gekeken en er 

dus voor unieke bijdragen wordt gecorrigeerd, dan worden deze resultaten toch niet 

ondersteund. 

 

Ook binnen het experimentele deel van dit onderzoek werd de vraag onderzocht hoe 

de affectieve reacties van de respondenten bij de verschillende motieven zijn. Om dit te 

onderzoeken kregen de respondenten de instructie om tijdens het lezen van een verhaal over 

een zeer goed functionerende collega op bepaalde zaken te letten, kenmerkend voor één van 

de motieven. Het ging hierbij dus om opwaarts vergelijken. Bij het motief evalueren werd er 

in de instructie de nadruk gelegd om te letten op informatie aan de hand waarvan een 

nauwkeuriger beeld over het eigen functioneren verkregen kon worden. Bij het motief 

verheffen was de instructie dat er gelet moest worden op informatie waardoor een beter 

gevoel over het eigen functioneren verkregen werd. Bij het motief verbeteren moest er gelet 
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worden op zaken aan de hand waarvan de eigen prestaties verder verbeterd zouden kunnen 

worden. Er was ook nog een neutrale conditie waarbij de respondenten alleen gevraagd werd 

om het verhaal aandachtig door te lezen. Zie bijlage 3 voor de exacte instructies en het daarop 

volgende verhaal van de zeer goed functionerende collega. 

Bij de teruggestuurde vragenlijsten bleek de verdeling van de 4 instructies niet evenredig 

verdeeld te zijn. Van deze vragenlijsten hadden namelijk 39 personen de neutrale instructie, 

15 personen die instructie ‘verbeteren’, 21 personen de instructie ‘verheffen’ en 6 slechts 

personen de instructie ‘evalueren’ gekregen. Er kunnen verschillende redenen voor deze 

verdeling geleverd worden. Zo zou het kunnen zijn dat mensen die de instructie evalueren 

hebben gekregen, minder snel geneigd waren de vragenlijst in te vullen en in te leveren. Ook 

is het mogelijk dat er bij het uitzetten van de 400 vragenlijsten een foutje is geslopen in de 

verdeling van de verschillende instructies, waardoor er vooraf al misschien geen evenredige 

verdeling geweest is. Duidelijk is wel dat hier in eventueel toekomstig onderzoek op 

gecontroleerd moet worden. Wanneer dan blijkt er bij een evenredige verdeling wederom 

duidelijk minder respondenten reageren bij het motief evalueren, dan is hier misschien een 

achterliggende reden voor te vinden. Toekomstig onderzoek zal dus moeten uitwijzen of er in 

dit onderzoek sprake is van toeval, van een tekortkoming of van een achterliggende reden, 

welke dan verder onderzocht zou kunnen worden. 

Door de scheve verdeling en het zeer geringe aantal van 6 respondenten met het motief 

evalueren zal deze groep, zoals in de resultaten al gemeld is, buiten beschouwing worden 

gelaten.  

 

Wanneer we kijken naar de resultaten van het experimentele deel van dit onderzoek, dan blijkt 

dat er geen verschil te vinden is tussen het motief verbeteren en verheffen op de variabelen 

positief affect en negatief affect. Verwacht werd, dat er bij het motief verbeteren meer positief 

affect gerapporteerd zou worden en dat er bij het motief verheffen meer negatief affect 

gerapporteerd zou worden. Deze verwachting was opgesteld omdat er in het experimentele 

gedeelte opwaarts vergeleken moest worden, immers met een zeer goed functionerende 

collega, en het motief verbeteren hier in eerdere onderzoeken het meest positief mee 

samenhing. Het motief verheffen hing juist voornamelijk samen met negatief affect bij 

opwaartse vergelijken. Het is wat dat betreft dan ook redelijk verrassend dat dit niet is terug te 

vinden in de resultaten en daarom zal hypothese 3 niet worden aangenomen.  
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Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van dit verwachte effect kan gevonden worden 

wanneer we naar de factor ‘negatief affect kijken’. Wanneer de interne consistentie van deze 

factor wordt bekeken, dan zien we een Cronbach’s alfa van .58, of maximaal .63 met het 

verwijderen van een item. Dit is een problematische waarde te noemen en het is mogelijk dat 

er daardoor geen effecten op deze variabele te zien is. Het zou mogelijk kunnen zijn dat, 

wanneer ‘negatief affect’ door middel van een meer consistente schaal gemeten zou zijn, er 

wel significante resultaten op deze variabele zichtbaar zouden zijn. Ook in dit geval zal 

toekomstig onderzoek moeten uitwijzen of dit het geval is. In dit onderzoek zal dan in ieder 

geval een goede schaal voor ‘negatief affect’ gebruikt moeten worden. Nu bestond deze 

schaal uit 3 items. Een aanbeveling zal zijn om deze schaal door middel van een groter aantal 

items te meten, aangezien de power dan zal toenemen en er meer betrouwbare informatie zal 

worden verzameld. 

  

Exploratief is er gekeken naar de gevolgen van het gebruik van de verschillende motieven op 

de variabelen gelijkheid en identificatie met de persoon waarmee je vergelijkt en in hoeverre 

de respondenten tevreden zijn met hun eigen functioneren nadat ze het verhaal van de zeer 

goed functionerende collega hebben gelezen. Wanneer we kijken naar de mate waarin de 

respondenten zich als gelijk zien aan de zeer goed functionerende collega, dan zien we dat de 

respondenten met de instructie verbeteren zich meer als gelijk zien dan de respondenten met 

de neutrale instructie. Ook identificeren de respondenten met de instructie verbeteren zich 

meer met de zeer goed functionerende collega dan de respondenten met de neutrale instructie. 

De resultaten bij het gebruik van het motief verheffen laten een zelfde soort beeld zien, maar 

daar zijn de effecten wat kleiner en daardoor (net) niet significant.  

 

Stapel en Koomen (2001) vonden in hun onderzoek dat individuen proberen om hun 

zelfevaluaties positief te houden. Dit wordt gedaan door contrast te creëren wanneer er 

neerwaarts wordt vergeleken. Wordt er opwaarts vergeleken, dan wordt er juist geen 

onderscheid gemaakt met de persoon waar je je mee vergelijkt. Deze manier van vergelijken 

zorgt ervoor dat zelfevaluaties positief zullen blijven. Het huidige onderzoek biedt hierop als 

toevoeging dat blijkt dat het motief welke door mensen gebruikt wordt hierbij ook een 

belangrijke rol speelt. Wanneer de focus op verbeteren ligt, dan blijkt dat men gemotiveerd en 

geïnspireerd wordt door de goed functionerende collega. Hetzelfde lijkt in mindere mate te 

gelden voor het motief verheffen. Welk motief gebruikt wordt, bepaalt dus voor een 

belangrijk deel wat je voelt. Door het gebruik van de motieven te sturen, kunnen dus ook de 
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affectieve reacties beïnvloed worden. Wanneer men gemotiveerd wordt om het motief 

verbeteren te gebruiken, dan zal dit het meeste positieve affect tot gevolg hebben bij opwaarts 

vergelijken. Interessant zal zijn om in toekomstig onderzoek te bekijken of dit ook opgaat in 

het geval van neerwaarts vergelijken. In het huidige onderzoek is in het experimentele 

gedeelte immers alleen onderzoek naar de motieven bij opwaarts vergelijken gedaan. Wel zal 

in het oog gehouden moeten worden dat de persoon waarmee vergeleken wordt van belang 

moet zijn en in ieder geval niet geheel afwijkend moet zijn. Wordt de ander als zeer ongelijk 

gezien, dan zal er minder snel mee vergeleken worden. Dit kwam onder andere naar voren in 

een onderzoek waarbij meisjes zich vergeleken met foto’s van zeer aantrekkelijke meisjes. 

Als gevolg hiervan zagen de meisjes zichzelf als minder aantrekkelijk. Wanneer ze echter te 

horen kregen dat de meisjes op de foto’s modellen waren, was dit effect niet meer 

waarneembaar. Waarschijnlijk omdat modellen irrelevant zijn om jezelf mee te vergelijken 

(Cash, Cash, & Butters; 1983). 

 

Vervolgens is er ook nog gekeken naar de tevredenheid met het eigen functioneren van 

de respondenten. Hierop laat het gebruik van het motief verbeteren geen invloed zien, maar 

degene die het motief verheffen gebruikt hebben, laten wel meer tevredenheid zien. Zoals al 

eerder gezegd is één van de belangrijkste zaken voor mensen het in stand houden van een 

positief zelfbeeld (Dunning, 2004; Sedikides, 1993). Dit is precies het doel voor mensen die 

gebruik maken van het motief verheffen. Nu echter blijkt dat ze zich moeten vergelijken met 

een zeer goed presterende collega, komt dit positieve zelfbeeld waarschijnlijk in gevaar. Een 

manier om dit toch nog te redden is door de realiteit te vervormen en jezelf te overtuigen van 

je eigen kunnen en prestaties. Dat de respondenten, die het motief verheffen gebruikt hebben, 

een grotere tevredenheid met hun eigen functioneren laten noteren, kan hier dus heel goed 

door verklaard worden. Respondenten die het motief verbeteren gebruikten zullen een stuk 

minder de drang hebben om, bewust dan wel onbewust, de realiteit te verdraaien, want dit is 

niet in het belang van hun motivatie om zichzelf te verbeteren.  

 

Binnen dit onderzoek is eveneens de sociale vergelijkingsoriëntatie (SVO) van de 

respondenten gemeten. Hierbij was de verwachting dat een hoge score op SVO, in combinatie 

met het haalbaar zijn van de capaciteiten van de persoon waarmee vergeleken wordt, zal 

zorgen voor meer positief affect bij opwaarts vergelijken. Uit de resultaten blijkt dat bij het 

gebruik van het motief verbeteren, een hogere score op SVO zorgt voor meer positief affect 

bij opwaarts vergelijken. Dit blijkt ook het geval te zijn bij het gebruik van het motief 
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evalueren. Uit eerdere onderzoek kwam het beeld naar voren dat personen die hoog op SVO 

scoren, een sterkere emotionele reactie tentoonspreiden wanneer ze zich vergelijken. Dit leek 

vooral bij neerwaarts vergelijken het geval te zijn, waarbij er dan voornamelijk negatief affect 

optrad (Buunk, Ybema, Gibbons, & Ipenburg, 2001; Van der Zee, Oldersma, Buunk, & Bos, 

1998). Een mogelijke reden hiervoor is dat men door de vergelijking een potentiële toekomst 

voor henzelf ziet. In recenter onderzoek vond Buunk (2006) echter dat personen die hoog op 

SVO scoren, zich juist erg oriënteren richting positieve voorbeelden, mits deze realiseerbaar 

zijn. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat de respondenten zich meer identificeren en 

als gelijk zien met de zeer goed functionerende collega en dat dit positief affect tot gevolg 

heeft. Deze bevindingen komen overeen met die van Buunk (2006) 

 

Al met al kan er gezegd worden dat het huidige onderzoek een duidelijke aanvulling is 

op de eerdere onderzoeken. In het correlationele deel en het experimentele deel zijn 

overeenkomstige resultaten gevonden. De gevonden effecten lijken dus consistent te zijn. Het 

motief verbeteren blijkt het meeste gebruikt te worden, niet alleen in opwaartse vergelijkingen. 

Daarna wordt het motief evalueren het meest gebruikt en ten slotte het motief verheffen. Het 

motief verbeteren hangt het sterkst samen met positief affect bij opwaarts vergelijken en het 

motief verheffen hangt het sterkst samen met positief affect bij neerwaarts vergelijken. Naar 

voren komt dat het motief dat voor sociale vergelijkingen gebruikt wordt, vaak uiteindelijk 

zorgt voor het behoud van positieve gevoelens. Het motief dat gebruikt wordt is dus zeer 

belangrijk en bepaalt voor een belangrijk deel wat je voelt. Dit heeft dan weer tot gevolg dat 

door te sturen welk motief gebruikt wordt, de reacties van mensen kan worden beïnvloeden.  

Het kan ook verklaren waarom personen bepaalde vergelijkingen prefereren boven andere. 

Een optimistische kijk kan dan voordelig en motiverend werken. En het blijkt dus dat een 

positief zelfbeeld voor positieve gevolgen voor de desbetreffende persoon kan zorgen. 

Op het gebied van SVO biedt het huidige onderzoek ondersteuning aan het onderzoek van 

Buunk (2006), welke een ander inzicht lijkt te geven dan voorgaande onderzoeken. De 

resultaten laten zien dat de respondenten die hoog scoren op SVO zich meer oriënteren 

richting positieve voorbeelden, mits deze realiseerbaar zijn. Wanneer ze dit doen, dan is de 

kans dus groot dat ze zich aan deze persoon/situatie optrekken en zelf ook beter gaan 

presteren of zich beter gaan voelen, wat dus positieve gevolgen zijn. Deze bevinding zal 

gebruikt kunnen worden om, door middel van het aanzetten van mensen om zich meer sociaal 

te vergelijken, positieve gevolgen tot stand te brengen. 

 



 27 

Vervolgonderzoek 

De resultaten binnen dit onderzoek bieden bodem voor vervolgonderzoek. Bij dit 

vervolgonderzoek kunnen de beperkingen binnen dit onderzoek teniet worden gedaan, 

waardoor er een breder fundament voor de bevindingen tot stand gebracht kan worden. Een 

aantal beperkingen zijn al aan bod gekomen, maar zullen hier nogmaals kort aangehaald 

worden. Een belangrijke beperking van het huidige onderzoek is dat deze gebaseerd is op 

vragenlijsten welke door de respondenten zelf zijn ingevuld. Personen zullen waarschijnlijk 

wel proberen zo eerlijk mogelijk alle vragen te beantwoorden, maar de kans is aanwezig dat 

hetgeen ze antwoorden niet volkomen overeen komt met hun werkelijke motivaties en 

gedachten bij sociale vergelijkingen. Helaas is het zeer moeilijk om op een andere manier aan 

deze informatie te komen. Waar echter bij vervolgonderzoek wel extra aandacht naar uit zou 

kunnen gaan is om extra te controleren op sociale wenselijkheid bij het aangeven van het 

gebruik van de verschillende motieven voor sociale vergelijking, en dan met name bij het 

gebruik van het motief verheffen. Het duidelijker overbrengen van complete anonimiteit bij 

het invullen van de vragenlijsten zou dit al voor een deel kunnen wegnemen. Een ander 

belangrijke beperking is dat het in dit onderzoek de vraag is of het motief evalueren wel goed 

gemeten is. De items voor dit motief laadden immers ook hoog op de andere motieven. Het 

gebruik van andere items voor het motief evalueren zal dit probleem kunnen wegnemen. 

Wanneer er dan wederom een zeer grote overlap met de andere motieven aanwezig blijkt te 

zijn, dan kan zelfs de vraag gesteld worden in hoeverre het motief evalueren als zelfstandig 

motief gemeten kan worden. Toekomstig onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Een derde 

beperking is de verdeling van de vier instructies van de teruggestuurde vragenlijsten. Deze 

bleek niet evenredig verdeeld te zijn. Er zal goed op gelet moeten of er bij het uitzetten van de 

vragenlijsten wel sprake is van een evenredige verdeling. Wanneer er dan wederom een 

scheve verdeling bij het invullen en retourneren van de vragenlijsten blijkt te bestaan, dan is 

de mogelijkheid aanwezig dat dieperliggende processen voor dit resultaat zorgen. In het 

huidige onderzoek is dit niet meer te onderzoeken, waardoor er in toekomstig onderzoek extra 

aandacht naar uit zou moeten gaan. Eveneens is het aan te raden om met een grotere N te 

werken. De power zal dan toenemen, waardoor er meer duidelijke resultaten kunnen worden 

gevonden. Zo zullen de resultaten voor het motief verheffen op de variabelen overeenkomst 

en gelijkheid met de zeer goed functionerende collega dan hoogstwaarschijnlijk wel 

significant zijn. Een vierde beperking is de schaal die in het experimentele gedeelte voor het 

meten van ‘negatief affect’ is gebruikt. Door een lage Cronbach’s alfa blijkt deze 

problematisch te zijn. Deze schaal bestond slechts uit 3 items, waardoor het aanbevolen wordt 
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om deze schaal door middel van een groter aantal items te meten. De power zal dan toenemen, 

waardoor er hoogstwaarschijnlijk meer betrouwbare informatie zal worden verzameld.  

Wanneer deze beperkingen kunnen worden weggenomen, zal uitgewezen kunnen worden of 

de bevindingen verder ondersteund zullen worden en als basis kunnen dienen voor latere 

vervolgonderzoeken en bevindingen.  

 

Samenvatting 

Onderzoek naar motieven voor sociale vergelijkingen en daaropvolgende affectieve 

gevolgen, kunnen nog steeds belangrijke (nieuwe) bevindingen opleveren. Duidelijk is 

geworden dat het motief verbeteren het meest gebruikte motief is over alle richtingen van 

sociaal vergelijken en het motief verheffen het minst. Bij opwaarts vergelijken wordt bij het 

motief verbeteren het meeste positieve affect gevonden en bij neerwaarts vergelijken laat het 

gebruik van het motief verheffen het meeste positieve affect zien. Dit is een logische 

bevinding wanneer gekeken wordt naar de redenen waarom deze motieven gebruikt worden 

en het komt overeen met eerdere onderzoeken. Van belang is dat naar voren is gekomen dat 

het gebruikte motief voor sociale vergelijking vaak zorgt voor het behoud of het tot stand 

brengen van een positief zelfbeeld. Daarnaast is uit de resultaten gebleken dat het motief 

verbeteren een hogere mate van gelijkheid en identificatie met de zeer goed functionerende 

collega tot gevolg heeft en het motief verheffen laat eenzelfde beeld zien. Bij het gebruik van 

dit motief is er ook een grotere mate van tevredenheid met het eigen functioneren zichtbaar. 

Naast de aanvullingen en onderbouwingen van dit onderzoek op de huidige kennis van het 

gebruik van motieven voor sociale vergelijkingen en daarop volgende affectieve gevolgen is 

er ook nog steeds ruimte voor verbeteringen en vervolgonderzoek. 
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Bijlagen 

Bijlage 1a; specifieke factorladingen; affectieve reacties bij opwaarts en neerwaarts 

vergelijken (Van der Zee, Buunk, Sanderman, Botke, & Van den Bergh 2000) 

 positief 

affect 

opwaarts 

Positief 

affect 

neerwaarts 

Negatief 

affect 

opwaarts 

Negatief 

affect 

neerwaarts 

Als ik collega’s tegenkom die beter presteren dan ik, dan 

maakt het me blij te bedenken dat ik ook nog beter kan 

worden. 

.92 .11 .14 .12 

Als ik collega’s zie die beter functioneren dan ik, dan 

bedenk ik me verheugd dat ik ook vooruit kan gaan. 

.91 .03 -.11 .07 

Als ik aan collega’s denk die beter presteren dan ik, dan 

heb ik goede hoop dat mijn prestaties zullen verbeteren. 

.87 .25 .20 .01 

Als ik collega’s zie die slechter functioneren dan ik, dan 

ben ik blij dat ik nog zo goed presteer. 

.06 .84 .30 .06 

Als ik aan collega’s denk die slechter functioneren dan ik, 

dan voel ik me opgelucht over mijn eigen functioneren. 

.13 .81 .36 .14 

Als ik collega’s tegenkom die slechter presteren dan ik, 

dan realiseer ik me dat ik het zelf toch wel goed doe. 

.20 .80 .09 .19 

Als ik collega’s tegenkom die beter functioneren dan ik, 

dan voel ik me gefrustreerd over mijn eigen functioneren. 

.16 .20 .89 .04 

Als ik collega’s zie die het beter doen dan ik, dan vind ik 

het bedreigend te merken dat ik niet zo goed ben. 

.05 .29 .78 .29 

Als ik collega’s zie die het beter doen dan ik, dan voel ik 

me soms depressief doordat ik me realiseer dat ik het zelf 

toch niet zo heel goed doe. 

-.02 .35 .69 .41 

Als ik collega’s tegenkom die slechter presteren dan ik, 

dan denk ik er wel eens aan dat mijn toekomst er ook zo 

uit kan zien. 

-.01 

 

.26 .16 .81 

Als ik aan collega’s denk die het slechter doen dan ik, dan 

heb ik wel eens angst dat het met mij ook zo kan gaan. 

-.03 .18 .29 .79 

Als ik collega’s zie die het slechter doen dan ik, dan ben 

ik best bang dat mijn functioneren ook achteruit zal gaan. 

.22 -.05 .04 .69 
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Bijlage 1b; Eigenwaardes; affectieve reacties bij opwaarts en neerwaarts vergelijken 

Com-

ponent 

Initiële eigenwaardes   Extraction sums of 

squared loadings 

  Rotation sums of 

squared loadings 

  

 totaal % 

variantie 

Cumula- 

tief % 

totaal % 

variantie 

Cumula-

tief % 

totaal % 

variantie 

Cumula

-tief % 

1 4.84 40.35 40.35 4.84 40.35 40.35 2.56 21.29 21.29 

2 2.24 18.70 59.05 2.24 18.70 59.05 2.41 20.04 41.34 

3 1.36 11.34 70.38 1.36 11.34 70.38 2.28 19.00 60.33 

4 .89 7.40 77.78 .89 7.40 77.78 2.09 17.45 77.78 

5 .82 6.82 84.60       

6 .46 3.79 88.29       

7 .34 2.84 91.24       

8 .33 2.73 93.97       

9 .25 2.12 96.08       

10 .19 1.57 97.65       

11 .17 1.42 99.08       

12 .11 .92 100.00       
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Bijlage 2a; factorladingen verschillende motieven 

 verbeteren verheffen evalueren 

Ik vergelijk mij met collega’s om ideeën te krijgen hoe ik 

mijn eigen functioneren kan verbeteren. 

.89 .18 .18 

Ik vergelijk mij met collega’s om een taak beter te kunnen 

uitvoeren. 

.86 .22 .32 

Ik vergelijk mij met collega’s om te leren hoe ik mijzelf kan 

verbeteren. 

.83 .22 .34 

Ik vergelijk mij met collega’s om mij goed te voelen over 

mijzelf. 

.13 .89 .25 

Ik vergelijk mij met collega’s om een tevreden gevoel te 

krijgen over mij eigen prestaties. 

.19 .88 .31 

Ik vergelijk mij met collega’s om een positief beeld te krijgen 

over mijn eigen prestaties. 

.38 .83 .26 

Ik vergelijk mij met collega’s om een nauwkeurig beeld te 

krijgen van mijn eigen functioneren. 

.42 .34 .79 

Ik vergelijk mij met collega’s om te kunnen bepalen hoe 

goed ik functioneer. 

.32 .50 .71 

Ik vergelijk mij met collega’s om mijn eigen prestaties goed 

te kunnen beoordelen. 

.51 .44 .59 

 

 

Bijlage 2b: Eigenwaardes verschillende motieven 

Com-

ponent 

Initiële eigenwaardes   Extraction sums of 

squared loadings 

  Rotation sums of 

squared loadings 

  

 totaal % 

variantie 

Cumula- 

tief % 

totaal % 

variantie 

Cumula-

tief % 

totaal % 

variantie 

Cumula

-tief % 

1 6.11 67.88 67.88 6.11 67.88 67.88 2.95 32.76 32.76 

2 1.29 14.35 82.23 1.29 14.35 82.23 2.94 32.70 65.47 

3 .45 5.01 87.24 .45 5.01 87.24 1.96 21.77 87.24 

4 .30 3.38 90.58       

5 .26 2.91 93.48       

6 .19 2.12 95.60       

7 .15 1.64 97.25       

8 .14 1.50 98.75       

9 .11 1.25 100.00       
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Bijlage 3; instructie en scenario 

6. (evaluatie)Hieronder volgt een verhaal over een buitengewoon goed functionerende 

vakgenoot. Wilt u dit verhaal aandachtig doorlezen en hierbij letten op zaken waardoor u een 

nauwkeuriger beeld krijgt over uw eigen functioneren? Met andere woorden: wilt u letten op 

zaken die het inzicht in uw eigen functioneren kunnen vergroten? Na het lezen wordt er een 

aantal vragen gesteld.  

 

6. (verheffen) Hieronder volgt een verhaal over een buitengewoon goed functionerende 

vakgenoot. Wilt u dit verhaal aandachtig doorlezen en hierbij letten op zaken waardoor u een 

beter gevoel krijgt over uw eigen functioneren. Met andere woorden: wilt u letten op zaken 

waardoor u uw eigen functioneren positiever ervaart? Na het lezen wordt er een aantal 

vragen gesteld.  
 

6. (leren) Hieronder volgt een verhaal over een buitengewoon goed functionerende vakgenoot. 
Wilt u dit verhaal aandachtig doorlezen en hierbij letten op zaken waardoor u uw eigen 

prestaties verder zou kunnen verbeteren? Met andere woorden: wilt u op zaken letten 

waarvan u zou kunnen leren om uw eigen functioneren te verbeteren? Na het lezen wordt er 

een aantal vragen gesteld.  

 

6. (neutraal). Hieronder volgt een verhaal over een buitengewoon goed functionerende 

vakgenoot. Wilt u dit verhaal aandachtig doorlezen Na het lezen wordt er een aantal vragen 

gesteld. 
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