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Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is 
opdrachtgever voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en 
naleving van regelgeving. Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over 
mechanismen die ten grondslag liggen aan naleving of overtreding van regelgeving en 
de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden. De centrale vraag is hoe het 
nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden verklaard vanuit 
de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder de 
handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.
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Inleiding

1.  Verder kijken dan je 
speurneus lang is

‘Meer inspecties, hogere boetes, vaker sluiten’, onder deze kop deed het Financieele 
Dagblad op 2 oktober 2013 verslag van de presentatie van een nieuw handhavingsbeleid 
bij chemiebedrijven door de Staatssecretaris van milieu. En op tal van andere terreinen 
– van voedselhygiëne tot verkeersveiligheid – is dit de gebruikelijke reactie van 
bewindvoerders op nalevingstekorten. Dit mag dan noodzakelijk zijn in de politieke 
realiteit, in werkelijkheid zoeken handhavende instanties verbeteringen niet zo 
zeer in ‘meer’ handhaving, als wel in ‘ slimmere’ handhaving. Daarvoor zijn allerlei 
theoretische modellen geïntroduceerd. Maar deze modellen zijn niet altijd gebaseerd op 
gedegen inzichten in achtergronden van regelnaleving en -overtreding en effecten van 
handhavend optreden. Het verkrijgen van die inzichten vergt veel inspanning en een 
lange adem.

Het is daarom te prijzen dat handhavende instanties in Nederland zich hebben verenigd 
om verder te kijken dan hun speurdersneus lang is. Om niet (alleen) te denken vanuit 
bedrijfskundige modellen voor efficiëntere inzet van handhavingscapaciteit, maar ook 
te zoeken naar de oorzaken van regelovertreding en -naleving en naar de perceptie 
van handhavende activiteiten bij burgers en bedrijven. Het programma Handhaving en 
Gedrag is gericht op het vergaren van empirische wetenschappelijke kennis met een 
gedragswetenschappelijk karakter. Met het programma willen de deelnemende diensten 
bestaande wetenschappelijke kennis over regelnaleving meer toegankelijk maken en 
de ontwikkeling van nieuwe kennis veilig stellen. Centraal staat de vraag of en in welke 
mate het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen wordt beïnvloed door 
individuele motieven en kenmerken, door de wijze van toezicht en handhaving en door 
andere (sociale) omgevingsfactoren. Uiteraard is er een bijzondere belangstelling voor 
die factoren die met behulp van toezicht- en handhavingactiviteiten kunnen worden 
beïnvloed.

Binnen het programma is de afgelopen jaren reeds een serie wetenschappelijke 
studies verricht. Bij de bespreking van de eerste drie rapporten destilleerde Van Erp 
(2006) een aantal algemene bevindingen. Wil regelgeving of handhaving effectief 
zijn, dan moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de factoren die aan 
de naleving of overtreding ten grondslag liggen. Het is volgens Van Erp cruciaal om 

Door Wim Huisman
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een grondige analyse te verrichten op de determinanten van specifiek naleving- en 
overtredingsgedrag, en de wijze waarop een beoogde interventie in zou kunnen spelen 
op dat gedrag én zal interacteren met andere factoren. Er zal kortom een aanzienlijke 
investering in wetenschappelijk onderzoek gepleegd moeten worden om tot meer 
‘evidence based’ rechtshandhaving te kunnen komen. Met dit oogmerk zijn binnen het 
programma Handhaving & Gedrag verschillende studies verricht, waarvan de vier meest 
recente in deze publicatie wordt gepresenteerd. In het vervolg van deze inleiding zullen 
de belangrijkste resultaten van deze studies besproken worden en zal tenslotte de vraag 
worden gesteld of deze resultaten kunnen bijdragen aan een betere handhaving.
Om mensen of bedrijven te bewegen tot naleving kan op verschillende manieren 
worden ingegrepen/gecommuniceerd worden om regelnaleving te bevorderen. De 
handhavende instanties leggen van oudsher de focus op het vergroten van de pakkans 
en het opleggen van zwaardere sancties om mensen, bedrijven en organisaties te 
dwingen tot regelnaleving. Inmiddels is bekend dat deze aanpak niet zondermeer leidt 
tot betere naleving. Inmiddels is de boodschap van de overheid of handhavende diensten 
ook veranderd. Uit onderstaande onderzoeken blijkt dat het motiveren tot naleving op 
verschillende manieren gecommuniceerd kan worden.

Zaal en Ellemers (2013) hebben in hun rapport Overtreding vermijden of naleving bevorderen? 
Hoe mensen aan te zetten tot regelnaleving hangt af van het gedrag van groepsgenoten drie 
studies beschreven die onderzoeken via welke strategie regelgevende en controlerende 
autoriteiten naleving van regels door individuen het beste kunnen bevorderen. Hierbij 
is in het bijzonder gekeken naar de rol die sociale normen spelen in individuele 
regelnaleving. Sociale normen hebben betrekking op anderen in de omgeving. 
Voorgeschreven of prescriptieve normen beschrijven wat mensen denken dat de normen 
en overtuigingen zijn van anderen om hen heen. Waargenomen of descriptieve normen 
beschrijven wat mensen denken of zien dat anderen om hen heen doen. Beide soorten 
sociale normen hebben een sterk effect op het gedrag van individuen; mensen zijn 
geneigd zich aan te passen aan de mensen om zich heen. 

Aan de hand van de regulatiefocus theorie (Higgins, 1998) hebben Zaal en Ellemers 
gekeken hoe een promotiefocus (het streven naar positieve resultaten) dan wel een 
preventiefocus (het vermijden van negatieve resultaten) de individuele bereidheid 
tot regelnaleving beïnvloedt in situaties waarin de personen uit de omgeving van 
het individu de regel overtreden dan wel naleven. De achterliggende gedachte is 
dat mensen zich niet graag op een negatieve manier onderscheiden van anderen. 
Daarom is het nalevinggedrag van anderen (binnen dezelfde groep) van invloed op het 
nalevinggedrag van de individu. De resultaten van de drie studies laten het volgende 
zien: wanneer de norm van de groep het overtreden van de regels is, blijken mensen 
met een promotiefocus meer bereid te zijn tot het naleven van regels dan mensen met 
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een preventiefocus. Wanneer regelnaleving de norm is, zijn er geen verschillen tussen 
mensen met een preventie- en promotiefocus. De laatste studie toont tevens aan dat 
het mogelijk is om de individuele regulatiefocus van mensen te beïnvloeden, door het 
belang/ prijzenswaardige van regelnaleving te benadrukken, zodat alsnog de regels 
worden nageleefd, ondanks dat andere groepsleden de regels overtraden. Echter, een 
belangrijke voorwaarde is dat men zich niet te sterk identificeert met de anderen in de 
groep, want dan prevaleert alsnog de sociale norm boven de individuele norm.

De studie van Zaal en Ellemers richtte zich op individuele regelnaleving. Veel regels 
richten zich op bedrijven. Regelnaleving van bedrijven wordt bepaald door vele 
factoren op verschillende niveaus. Het zijn mensen die de beslissingen nemen op basis 
van hun eigen normen en waarden en motieven. Maar het is waarschijnlijk dat zij 
worden beïnvloed door de normen in hun omgeving, in dit geval het bedrijf. Bedrijven 
beïnvloeden elkaar ook onderling, zeker bedrijven die met elkaar concurreren en veel 
gemeenschappelijk hebben. Daarom kan verwacht worden dat de waarden en normen 
die in een branche heersen ook van invloed zijn op de normen en waarden van een 
onderneming en het uiteindelijke nalevingsgedrag. Denkers, Peeters en Huisman 
(2013) onderzochten in Waarom bedrijven de regels naleven. Over individuele motieven, de 
ethische bedrijfscultuur en de mores in de branche de relatie tussen de motieven op deze drie 
verschillende niveaus en de naleving van regels van bedrijven. Op microniveau spelen 
persoonlijk motieven van het individu een rol, op mesoniveau de bedrijfscultuur en op 
macroniveau de normen die heersen binnen de branche.

Aan de hand van drie studies is gekeken naar de relatie tussen motieven van 
ondernemers en werknemers, de bedrijfscultuur en de branchecultuur op de intenties 
tot regelnaleving. De resultaten laten zien dat op individueel niveau sterke persoonlijke 
normen de intentie tot naleven van de regels het meeste bevorderden. Ook sociale 
normen en ervaren mogelijkheden tot naleving dragen bij aan de intentie tot naleving 
van regels. Wanneer gekeken wordt naar bedrijfscultuur blijken mensen die meer 
ondersteuning van het bedrijf ervaren minder geneigd zijn om de regels te overtreden. 
Meer transparantie zorgt er, opvallend genoeg, juist voor dat mensen minder geneigd 
zijn tot regelnaleving. De branchecultuur blijkt vooral een negatieve invloed te hebben 
op regelnaleving bij directieleden van bedrijven.

De overheid tracht door middel van boodschappen burgers, bedrijven en instellingen te 
motiveren om de wet na te leven. In hun onderzoek Het motiverende effect van normatieve 
en afschrikwekkende boodschappen maken De Graaf, Van den Putte, Van der Werff (2013) 
inzichtelijk welk effect afschrikwekkende boodschappen, normatieve boodschappen 
of een combinatie van beide boodschappen hebben om mensen te motiveren om zich 
aan de regels te houden. Burgers en bedrijven zijn over een drietal kleine overtredingen 
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ondervraagd. De respondenten kregen verschillende boodschappen voorgelegd en 
aan hen is gevraagd welke van de boodschappen hen het meest motiveerde om de 
overtreding niet te begaan. De boodschappen konden ondermeer bestaan uit twee 
afschrikwekkende elementen (sanctiekans/controlekans en hoogte van de boete) en 
drie normatieve elementen (informatie over het gedrag van anderen, de mening van 
anderen over het gewenst gedrag en zijn of haar persoonlijke norm). Uit de resultaten 
blijkt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen bedrijven en burgers wat 
betreft motiverende boodschappen. De belangrijkste conclusies zijn dat een mix van 
boodschappen juist versterkend dan wel ondermijnend kan werken op regelnaleving. 
Ook hier blijken de effecten afhankelijk te zijn van de doelgroep en de mate waarin een 
individu of ondernemer zich identificeert met die doelgroep. Zowel burgers als bedrijven 
zijn gevoelig voor verschillende boodschappen. Deze resultaten komen opvallend 
overeen met de recent verschenen, allereerste overzichtstudie (‘systematic review’) naar 
corporate crime deterrence van Simpson et al. (2013) Op basis van de vergelijking van 118 
studies naar de effecten van handhavingsacties tegen bedrijven komen ook Simpson 
et al. tot de vaststelling dat vooral een mix van boodschappen een effect heeft op de 
regelnaleving door bedrijven. 
De sociale norm kan ook zelf onderwerp zijn van een normatieve boodschap door de 
handhaver. Het onderzoek Communicatie van nalevingniveau als gedragsbeïnvloeding van 
Van Baaren, Van Leeuwen, Siebelt en De Lange (2012) richt zich op het effect van het 
verstrekken van sociale norminformatie, informatie over hoe bepaalde leden van een 
groep zich gedragen in bepaalde situaties, op regelnaleving. Sociale norminformatie 
wordt steeds vaker gebruikt om burgers te bewegen om naleving van de regels te 
bevorderen. Als een persoon zich in een bepaalde mate identificeert of een gelijkenis 
heeft met de doelgroep dan is deze persoon sterk geneigd zich te houden aan het 
normgedrag. 

Er is echter minder bekend over hoe deze norminformatie het beste in de praktijk 
ingezet kan worden. In dit onderzoek zijn vier studies beschreven die elk varieerden in 
de communicatie van het nalevingsniveau. Dit om vast te stellen welk nalevingniveau 
nodig is om mensen het gewenste gedrag te laten vertonen. De resultaten tonen aan dat 
het communiceren van een nalevingsniveau tot meer naleving leidt van het gewenste 
gedrag dan wanneer er helemaal niets gecommuniceerd wordt. Daarnaast blijkt ook dat 
wanneer er gecommuniceerd wordt dat er meer mensen zich aan een bepaalde norm 
houden mensen sterker geneigd zijn om het gewenste gedrag na te leven. Ook blijkt een 
boodschap waarin de positieve gevolgen van het gewenste gedrag benadrukt worden een 
positief effect te hebben op regelnaleving. Tot slot lijken lichte sancties het meeste effect 
op intentie tot naleving te sorteren bij mensen die gevoelig zijn voor boodschappen waar 
of een zeer hoog nalevingsniveau (‘bijna iedereen’) of een zeer laag normniveau (‘bijna 
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niemand’) gecommuniceerd wordt. Zware sancties hebben het meeste effect op intenties 
tot naleving bij mensen die gevoelig zijn voor een gemiddeld normniveau.

Naast het normniveau spelen ook andere factoren een rol bij de effectiviteit van een 
sanctie. In de studie Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties, uitgevoerd door 
Mulder, van der Vegt en Ponsioen is gekeken naar sancties in een vertrouwensrelatie. 
Dit onderzoek is ingegeven door het feit dat toezichthouders steeds vaker werken 
met arrangementen waarin vertrouwen tussen toezichthouder en bedrijven die onder 
toezicht staan, een rol speelt. In die context is de vraag hoe het beste kan worden 
omgegaan met regelovertreding. Moeten toezichthouders sanctioneren of juiste een 
waarschuwing geven als het bedrijf een regel overtreedt?
Welke aspecten van een sanctie in een vertrouwensrelatie dragen dan bij aan het 
voorkomen van toekomstige regelovertreding? Het onderzoek laat zien dat een 
interventie alleen zinvol is voor toekomstig gedrag als er ook een rationale – een goede 
toelichting – wordt gegeven. Een toelichting gericht op het voorkomen van toekomstig 
gedrag (en niet op het afrekenen van de overtreding zelf ) is dan het meest effectief.  

Of mensen naleven heeft ook te maken met het vertrouwen van burgers en bedrijven 
in die overheid en de intrinsieke motivatie na te leven. Naast normatieve motieven 
spelen er echter ook economische en hedonistische motieven een rol bij de naleving. 
Het onderzoek Diversiteit van willen, uitgevoerd door Van Wijk en Six gaat in op de 
vraag waarom mensen overtreden vanuit het perspectief van de Goal framing theorie. 
In het onderzoek wordt gekeken naar de vraag welke motieven onder verschillende 
omstandigheden domineren en hoe deze zogenaamde ‘frame-wissel’ tot stand komt. Het 
onderzoek geeft ons inzicht in de sterke dynamiek en interactie van motivaties en ook 
hoe de omgeving, maar ook het toezicht (vaak onbedoeld) doelen activeert. 

De binnen het programma Handhaving en Gedrag uitgevoerde studies bevestigen de idee 
dat regelnaleving niet in simpele kosten/batenframes kan worden gegoten en dat sociale 
normen een belangrijke invloed kunnen hebben op de regelnaleving van burgers en 
bedrijven. Beïnvloeding van de sociale normen binnen branches, bedrijven, instellingen 
of groepen in de samenleving biedt daarom interessante kansen en aanknopingspunten 
voor rechtshandhaving. Tegelijkertijd laten de studies zien dat hier een gedifferentieerde 
en op specifieke doelgroepen toegesneden aanpak aangewezen is. Bij de ene doelgroep 
is bijvoorbeeld een handhavingsboodschap die inspeelt op de negatieve prescriptieve 
norm het meest effectief, terwijl dat bij de andere doelgroep het bevestigen van de 
positieve descriptieve sociale norm is. Het programma Handhaving en Gedrag biedt 
een vruchtbaar kader voor nader onderzoek naar de handhaving als gerichte sociale 
communicatie.
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Waarom bedrijven de regels naleven

Inleiding

In het afgelopen decennium is er veel aandacht geweest voor fraude gepleegd door 
en binnen ondernemingen. Handhavende instanties zijn op zoek naar efficiënte en 
effectieve manieren om regelovertreding bij bedrijven terug te dringen. Daarvoor is 
kennis nodig over de motieven die bedrijven hebben om regels te overtreden. 
Regelovertreding, of -naleving van bedrijven wordt bepaald door vele factoren op 
verschillende niveaus. Het zijn mensen die de beslissingen nemen op basis van hun 
eigen normen en waarden en motieven. Maar het is waarschijnlijk dat zij worden 
beïnvloed door de normen in hun omgeving, in dit geval het bedrijf. Bedrijven 
beïnvloeden elkaar ook onderling, zeker bedrijven die met elkaar concurreren en veel 
gemeenschappelijk hebben. Daarom kan verwacht worden dat de waarden en normen 
die in een branche heersen ook van invloed zijn op de normen en waarden van een 
onderneming en het uiteindelijke nalevingsgedrag.
Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen de motieven op deze drie verschillende 
niveaus en de naleving van regels van bedrijven. Op microniveau spelen persoonlijk 
motieven van het individu een rol, op mesoniveau de bedrijfscultuur en op macroniveau 
de normen die heersen binnen de branche.

Theorie en context

Microniveau: het individu
Over de drijfveren voor regelnaleving, dan wel -overtreding, zijn vele theorieën. Lang 
werd er vanuit gegaan dat mensen op basis van rationele afwegingen een weloverwogen 
keuze maken om zich aan de regels te houden of niet. De rationele keuze theorie van 
Becker (1968)1 had, en heeft nog steeds, veel invloed, zowel binnen het wetenschappelijk 
denken als binnen de handhavingswereld. Volgens dit economische model wegen 
mensen de baten van regelovertreding af tegen de kosten. Als de verwachte opbrengst 

2. Waarom bedrijven de  
 regels naleven
 Over individuele motieven, de ethische bedrijfscultuur  
 en de mores in de branche

1  Becker G.S. (1968) ‘Crime and punishment: an economic approach’, Journal of Political Economy, 76(2), 169-217
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van regelovertreding groot is en/of de verwachte consequenties beperkt zijn (lage 
pakkans en straf) wordt het opportuun om regels te overtreden.
Een belangrijke factor binnen dit model is afschrikking. Door de kosten van 
regelovertreding hoog te maken (hoge pakkans en hoge boete) wordt regelnaleving 
aantrekkelijker gemaakt. Dit is een middel dat handhavende instanties veel inzetten. Uit 
onderzoek is echter niet duidelijk in hoeverre afschrikking daadwerkelijk het gewenste 
effect heeft op regelnaleving. Motieven voor regelnaleving blijken door meer factoren te 
worden beïnvloed dan alleen economische.

Uit onderzoek van de bijzondere opsporingsdiensten bleek dat naast afschrikking ook 
interne normen, sociale normen en mogelijkheden een rol spelen bij regelnaleving (het 
ISMA model, Platform Bijzondere Opsporingsdiensten, 20072). De interne of persoonlijke 
norm is de interne overtuiging dat regels nageleefd moeten worden of overtreden 
mogen worden. Sociale normen hebben betrekking op anderen in de omgeving. 
Voorgeschreven of prescriptieve normen beschrijven wat mensen denken dat de normen 
en overtuigingen zijn van anderen om hen heen. Waargenomen of descriptieve normen 
beschrijven wat mensen denken of zien dat anderen om hen heen doen. Beide soorten 
sociale normen hebben een sterk effect op het gedrag van individuen; mensen zijn 
geneigd zich aan te passen aan de mensen om zich heen. Naast persoonlijke normen en 
de normen van mensen in de omgeving spelen ook de mogelijkheden die iemand ziet 
om regels na te leven en om regels te overtreden een belangrijke rol in regelnaleving. 
Een laatste factor die een rol speelt is de binding die een persoon voelt met zijn sociale 
omgeving. Mensen met een zwakke binding laten zich minder gelegen liggen aan 
anderen en zullen eerder reageren vanuit eigenbelang.

Mesoniveau: het bedrijf
De normen en morele opvattingen en overtuigingen van een bedrijf vormen samen 
de ethische bedrijfscultuur. Leidinggevenden hebben hierin een voorbeeldfunctie; zij 
dragen de normen en opvattingen binnen het bedrijf uit. Uit onderzoek blijkt dat deze 
tone at the top veel invloed heeft op het gedrag van medewerkers. Niet alle bedrijven 
kennen echter een even sterke cultuur. Voor sommige bedrijven is de overeenstemming 
tussen de normen en waarden van de directie en de medewerkers en de medewerkers 
onderling groter dan voor anderen.

2  Platform Bijzondere Opsporingsdiensten (2007) ‘Fraude in beeld’,  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3  Victor B. and Cullen J.B. (1988) ‘The organizational bases of ethical work climates’,  

Administrative Science Quarterly, 33(1), 101-125

4  Fritzsche D.J. (2000) ‘Ethical climates and the ethical dimension of decision making’,  

Journal of Business Ethics, 24(2), 125-140
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Er zijn verschillende modellen ontwikkeld om de ethische bedrijfscultuur en het 
nauw verwante begrip ethisch bedrijfsklimaat te meten. De Ethical climate questioinaire 
van Victor en Cullen (1988)3 en Fritzsche4 (2000) meet ethisch bedrijfsklimaat op zes 
verschillende dimensies: 
• de betrokkenheid binnen het bedrijf
• het belang van wetten en codes
• efficiëntie van het werk
• het belang van werken volgens de regels
• het belang van onafhankelijkheid en 
• de bedrijfsgerichtheid
Het Corporate ethical virtues model van Kaptein (2008a, 2008b, 2009)5 meet de ethische 
bedrijfscultuur met behulp van zeven waarden: 
• helderheid van normen en waarden van het bedrijf, 
• congruentie van het gedrag van de leiding van het bedrijf met de ethische 

verwachtingen,
• uitvoerbaarheid van verantwoordelijkheden, 
• ondersteuning en stimulering van ethisch gedrag, 
• transparantie van (on)ethisch gedrag en de consequenties daarvan, 
• bespreekbaarheid van ethische kwesties en 
• bestraffing van onethisch gedrag. 
Uit onderzoek blijkt dat hoewel het perspectief van ethisch bedrijfsklimaat en ethische 
bedrijfscultuur anders is, de verschillen tussen de twee concepten gering zijn.

Macroniveau: de branche
Bedrijven opereren niet in een vacuüm. Zij hebben te maken met verschillende partijen 
en factoren die hun gedrag beïnvloeden. Bedrijven die meer op elkaar lijken en in 
dezelfde branche actief zijn, worden waarschijnlijk voor een belangrijk deel door 
dezelfde factoren beïnvloed. Bovendien beïnvloeden bedrijven die veel met elkaar te 
maken hebben (zoals binnen een branche) elkaar onderling. Daardoor kunnen bedrijven 
binnen een bepaalde branche een gezamenlijke cultuur ontwikkelen die afwijkt van de 
cultuur van bedrijven in een andere branche. Uit onderzoek zijn er aanwijzingen voor 
regelovertreding gerelateerd aan specifieke branches.

5  Kaptein S.P. (2008a) ‘Developing a measure of unethical behavior in the workplace: a stakeholder perspective’ 

Journal of Management, 34(5), 978-1008

 Kaptein S.P. (2008b) ‘Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: the corporate 

ethical virtues model’ Journal of Organizational Behavior, 29(7), 923-947

 Kaptein S.P. (2009) ‘The living business code: improving corporate integrity and reducing corruption from the 

inside’, Global Corruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88) Cambridge: Cambridge University 

Press
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Vraagstelling

Deze studie onderzoekt wat de relatie is tussen de persoonlijke motieven van 
ondernemers en werknemers, de bedrijfscultuur en branchecultuur en de mate van 
naleving of overtreding van regels. De vragen die in dit onderzoek gesteld worden zijn:
1  Hoe verhouden motieven voor naleving, bedrijfscultuur en branchecultuur zich tot 

elkaar binnen bedrijven?
2  Hoe verhouden motieven voor naleving, bedrijfscultuur en branchecultuur zich tot 

naleving van regels door ondernemingen?

Figuur 1 laat zien hoe de kenmerken van verschillende niveaus aan elkaar gerelateerd 
zouden kunnen zijn. Kenmerken van een bepaald niveau zijn van invloed op lager 
gelegen niveaus en hebben ook rechtstreeks invloed op het nalevingsgedrag.

Figuur 2.1  Relatie tussen motieven voor regelnaleving en regelovertreding

Onderzoeksopzet

Om te toetsen wat de relatie is tussen motieven voor regelnaleving en regelovertreding 
op individueel, bedrijfs- en brancheniveau is vragenlijstonderzoek uitgevoerd. De 
onderzoeken bouwen op in omgekeerde volgorde van figuur 1. In het eerste onderzoek 

Branchekenmerken

Individuele motieven

Nalevingsgedrag

Bedrijfscultuur
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wordt gekeken naar de invloed van individuele motieven op intenties tot regelnaleving. 
In het tweede onderzoek staat de bedrijfscultuur centraal en in het derde onderzoek 
de invloed van de branche. In elk onderzoek wordt de invloed van kenmerken van één 
niveau bekeken, los en in samenhang met de kenmerken van de lagere niveaus.

Resultaten

Microniveau: het individu
In het eerste onderzoek is gekeken in hoeverre individuele motieven de intentie tot 
regelnaleving verklaren. Dit is gedaan op basis van een vragenlijst van de Belastingdienst 
onder ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). In deze vragenlijst 
wordt gevraagd naar de houding en opvattingen van de belastingplichtigen en hun 
nalevingsmotieven en –intenties. Uit de lijst zijn vragen geselecteerd die de intenties 
tot naleving van belastingregels, de persoonlijke normen, de sociale normen, de 
mogelijkheden tot naleving, afschrikking en binding meten.

Sterke persoonlijke normen en veel afschrikking blijken de intentie tot het naleven van 
belastingregels het meest te bevorderen, maar ook sociale normen en mogelijkheden 
dragen bij aan nalevingsintenties. Andere factoren, zoals kenmerken van de 
onderneming, de economische situatie van de onderneming en of er recent een controle 
of bezoek van de Belastingdienst is geweest blijken niet of nauwelijks van invloed. 
Binding blijkt in dit onderzoek niet gerelateerd aan fiscale regelnaleving.

Mesoniveau: het bedrijf
Het tweede onderzoek kijkt naar zowel individuele motieven als de normen van het 
bedrijf. In de literatuur worden de normen van het bedrijf gerelateerd aan zowel 
bedrijfsklimaat als bedrijfscultuur. Deze concepten zijn beiden sterk gerelateerd aan 
ethisch gedrag van bedrijven. In dit onderzoek wordt van beiden nagegaan in hoeverre 
ze nalevingsintenties kunnen verklaren. Door middel van een vragenlijst is de intentie 
tot ethisch gedrag binnen de academische wereld gerelateerd aan individuele motieven 
en bedrijfsklimaat/-cultuur zoals gemeten door de Ethical culture questionaire van Victor en 
Cullen (1988)6 en het Corporate ethical virtues model van Kaptein (2008a, 2008b)7.

6  Victor B. and Cullen J.B. (1988) ‘The organizational bases of ethical work climates’,  

Administrative Science Quarterly, 33(1), 101-125

7  Kaptein S.P. (2008a) ‘Developing a measure of unethical behavior in the workplace:  

a stakeholder perspective’ Journal of Management, 34(5), 978-1008

 Kaptein S.P. (2008b) ‘Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations:  

the corporate ethical virtues model’ Journal of Organizational Behavior, 29(7), 923-947
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Het Corporate ethical virtues model blijkt intenties tot regelnaleving beter te verklaren dan 
de Ethical culture questionaire. Daarom wordt dit model in de rest van deze studie gebruikt 
om ethische bedrijfscultuur te meten. De waardenondersteuning en transparantie 
dragen bij aan nalevingsintenties. Als mensen meer ondersteuning ervaren van het 
bedrijf zijn ze minder geneigd regels te overtreden. Opvallend genoeg zorgt meer 
transparantie in dit onderzoek juist voor minder regelnaleving. Net zoals in het eerste 
onderzoek dragen ook de individuele motieven, persoonlijke normen en afschrikking bij 
aan nalevingsintenties.

Macroniveau: de branche
Tot slot worden de motieven van alle drie de niveaus samen onderzocht: individuele 
motieven, ethische bedrijfscultuur en branchecultuur. Op basis van gegevens van de 
Belastingdienst zijn branches geselecteerd waar relatief veel en relatief weinig correcties 
doorgevoerd zijn. Dit is als maat genomen voor de mores in de branche. Een directielid 
en een medewerker van bedrijven binnen het MKB is gevraagd naar hun intentie tot 
overtreding van fiscale, milieutechnische en administratieve regels. Dit is gerelateerd 
aan hun individuele motieven, de bedrijfscultuur, het aantal correcties binnen de 
branche (branchecultuur) en of het bedrijf zelf eerder een correctie heeft gehad.

Of een bedrijf eerder een correctie heeft gehad, blijkt geen invloed te hebben op 
de nalevingsintenties van zowel directieleden als medewerkers. Of er binnen de 
branche waarin het bedrijf werkzaam was veel of weinig correcties waren, heeft wel 
invloed. Directieleden van bedrijven afkomstig uit branches met veel correcties geven 
aan minder geneigd te zijn regels na te leven. Voor medewerkers geldt dit niet. Dit 
suggereert dat directieleden zich in hun gedrag wel laten beïnvloeden door de mores in 
de branche, maar medewerkers niet. De relatie kan ook andersom zijn: dat directieleden 
kiezen voor een branche met een cultuur die overeenstemt met hun eigen normen en 
waarden.

Individuele motieven blijken net als in de vorige onderzoeken bij te dragen aan 
nalevingsintenties. Medewerkers van bedrijven laten zich vooral leiden door hun 
persoonlijke norm en de mogelijkheden om de regels na te leven. Bij directieleden 
hebben alleen de mogelijkheden tot naleving effect op de intentie tot regelnaleving. 
Beiden worden niet beïnvloed door de motieven van de ander.

Ook de ethische bedrijfscultuur is van invloed op de intentie tot regelnaleving. 
Voor medewerkers draagt de mate waarin ethische kwesties bespreekbaar zijn 
bij aan hun nalevingsintenties, voor directieleden de uitvoerbaarheid van hun 
verantwoordelijkheden.
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Coherentie bedrijfscultuur
Over het algemeen blijkt er een zeer zwakke samenhang tussen de antwoorden op de 
vragenlijst naar bedrijfscultuur van de directieleden en de medewerkers. Dat suggereert 
dat gemiddeld binnen de betrokken bedrijven de bedrijfscultuur erg zwak is. Om de rol 
van bedrijfscultuur beter te kunnen onderzoeken is een onderscheid gemaakt tussen 
bedrijven met een incoherente bedrijfscultuur (weinig samenhang tussen de antwoorden 
van directieleden en medewerkers) en een coherente bedrijfscultuur (veel samenhang 
tussen de antwoorden van directieleden en medewerkers).
Voor bedrijven met een incoherente bedrijfscultuur worden nalevingsintenties van 
directieleden niet beïnvloed door de cultuur zoals zij die zelf rapporteren. De cultuur 
zoals gerapporteerd door de medewerker is wel van invloed op de nalevingsintentie 
van directieleden: als de medewerker een betere bedrijfscultuur rapporteert, geeft 
het directielid aan meer geneigd te zijn tot regelovertreding. Medewerkers van deze 
bedrijven worden in hun nalevingsintenties beïnvloed door de bedrijfscultuur zoals zij 
deze zelf ondervinden.
Voor bedrijven met een coherente bedrijfscultuur kunnen de nalevingsintenties van 
directieleden verklaard worden door de mores in de branche en de bedrijfscultuur 
zoals door henzelf gerapporteerd. Medewerkers worden weer beïnvloed door de 
bedrijfscultuur zoals zij deze zelf ondervinden. Daarnaast lijkt de cultuur gerapporteerd 
door het directielid enige invloed te hebben. Dit ondersteunt het belang van the tone at 
the top; medewerkers zijn eerder geneigd zich aan de regels te houden als de directie een 
sterke ethische cultuur rapporteert.

Als de motieven op alle drie de niveaus samen worden bekeken, blijken bij bedrijven 
met een coherente ethische cultuur de individuele motieven sterk samen te hangen 
met de bedrijfscultuur. De intentie tot regelnaleving van medewerkers wordt verklaard 
door de persoonlijke norm en de mogelijkheden tot naleving. De bedrijfscultuur is 
sterk gerelateerd aan hun nalevingsintenties, maar draagt niet bij aan hun individuele 
motieven. Voor hen heeft de branchecultuur geen relatie tot nalevingsintenties. 
De intentie tot regelnaleving van de directieleden wordt verklaard door motieven 
van alle drie de niveaus: de mores in de branche, de uitvoerbaarheid van hun 
verantwoordelijkheden (onderdeel van de bedrijfscultuur) en de mogelijkheden tot 
naleving.



22

Samenvattingenbundel onderzoeken Handhaving en Gedrag

Praktijktoepassing

In een expertmeeting is een aantal medewerkers van handhavende instanties gevraagd 
mee te denken over de implicaties van de resultaten van dit onderzoek voor hun 
praktijk.

Op microniveau blijkt uit alle drie de onderzoeken dat de mogelijkheden die mensen 
zien om de regels na te leven veel invloed te hebben op hun intentie om de regels 
na te leven. Handhavingsinstanties kunnen hier op in spelen met voorlichting. Op 
beleidsniveau zouden de regels vereenvoudigd kunnen worden. 
Naast mogelijkheden zijn persoonlijke en sociale normen gerelateerd aan 
nalevingsintenties. Aangezien normen zich door de jaren heen ontwikkelen onder 
invloed van verschillende factoren lijkt dit geen factor die eenvoudig door handhavers 
is te beïnvloeden. Afschrikking is een factor die handhavende instanties wél kunnen 
beïnvloeden. In deze studie lijkt afschrikking bij te dragen aan de intentie tot 
regelnaleving. Maar uit eerder onderzoek is niet duidelijk of afschrikking daadwerkelijk 
het gewenste effect heeft.

Op mesoniveau lijkt de bedrijfscultuur effect te hebben op het naleefgedrag, maar 
deze resultaten laten een enigszins diffuus beeld zien. Er blijkt niet altijd sprake van 
een coherente bedrijfscultuur. Voor handhavende instanties is het van belang of er al 
dan niet sprake is van een coherente bedrijfscultuur. Indien er geen sprake is van een 
coherente bedrijfscultuur lijkt het onwaarschijnlijk dat handhavingsinstrumenten die 
gebaseerd zijn op vertrouwen, overleg en afspraken met bedrijven, zoals convenanten 
en horizontaal toezicht, kunnen slagen. In dat geval is er geen garantie dat afspraken 
gemaakt met directieleden ook van invloed zijn op de houding en het gedrag van de rest 
van de organisatie.

Op macroniveau blijkt de branchecultuur van invloed te zijn op de nalevingsintenties 
van directieleden van bedrijven, maar niet op die van medewerkers. Dit suggereert dat 
een branchegerichte aanpak succesvol kan zijn voor de handhaving. De relatie tussen 
de branche en nalevingsintenties kan twee oorzaken hebben. Enerzijds kan het zijn 
dat de heersende mores in de branche van invloed zijn op de nalevingsintenties van 
directieleden. In dat geval zou handhaving zich kunnen richten op verbeteren van de 
mores in de branche. Anderzijds kan het zijn dat ondernemers kiezen voor een branche 
die past bij hun eigen normen en waarden. In dat geval zou de handhaving zich kunnen 
richten op startende ondernemers binnen een branche en hun persoonlijke normen 
proberen te verbeteren.
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Inleiding

Toezichthouders hebben behalve met het gedrag van individuen ook te maken 
met de sociale dynamiek binnen een groep, organisatie, sector of branche. Omdat 
alleen een instrumentele aanpak gericht op afschrikken zijn beperkingen kent (het 
is arbeidsintensief, is niet altijd effectief en heeft neveneffecten) is er toenemende 
aandacht voor de vraag hoe individuen in de context van een groep gemotiveerd 
kunnen worden om regels na te leven. Hoe deze dynamiek tussen groep en individu op 
onderdelen werkt en wat je er als toezichthouder mee kan, is onderwerp van deze studie 
(met de titel: Overtreding vermijden of naleving bevorderen).

Individuen die in een groep opereren, bijvoorbeeld in een sector of organisatie, laten 
zich sterk beïnvloeden door het gedrag en de meningen van de leden van die groep. Dat 
geldt ook voor het gedrag ten aanzien van regelnaleving. Houden de groepsleden zich 
aan de regels, dan zal het individu dat meestal ook doen. Overtreden de groepsleden 
de regels, dan doet het individu dat waarschijnlijk ook. Om te komen tot een strategie 
om mensen te motiveren tot regelnaleving is het zinvol te begrijpen hoe deze 
groepsprocessen werken. 

Dit rapport behandelt de vraag hoe en waarom gedragsmatige en voorgeschreven 
groepsnormen in verschillende situaties de naleving beïnvloeden. Er is daarbij onder 
andere gekeken naar de invloed van de voorgschreven regel door de lokale authoriteit 
(bijvoorbeeld de baas) versus de invloed van de gedragsmatige uitgedragen norm door de 
andere groepsleden (bijvoorbeeld de medewerkers). Of te wel, wat is de invloed van de 
prescriptieve (voorgeschreven) versus descriptieve (gedragsmatige) norm?

Veronderstelling voor dit onderzoek is dat individuen binnen een groep ook verschillend 
reageren op de descriptieve en prescriptieve norm. Het idee is dat het naleefgedrag 
samenhangt met een persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren. Op dit punt 
introduceren we de regulatiefocus theorie. De regulatiefocus theorie is een theorie 
uit de sociaal-psychologische van Higgins (1997) over de manier waarop motivatie 
in verschillende omstandigheden tot stand komt. De regulatiefocustheorie maakt 
onderscheid tussen twee soorten motivatie: promotiefocus en preventiefocus. Als 
mensen een promotiefocus hebben, zijn ze voornamelijk gericht op het behalen van 

3.  Overtreding vermijden of 
naleving bevorderen  
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positieve uitkomsten, terwijl bij een preventiefocus mensen zich voornamelijk richten 
op het vermijden van negatieve uitkomsten. De regulatiefocus varieert van persoon 
tot persoon (als een karaktertrek), maar varieert ook als resultaat van de eisen van de 
situatie, waardoor de regulatiefocus van mensen te beïnvloeden is.

Regulatiefocustheorie (Higgens 1997)
Volgens de regulatiefocustheorie kunnen mensen ingedeeld worden aan de hand
van twee motivationele oriëntaties die invloed hebben op keuzegedrag, namelijk
een promotiefocus en een preventiefocus:

1.  Een promotiefocus kenmerkt zich door een gerichtheid op groei en vooruitgang. 
Mensen met een promotiefocus worden gedreven door ambities en persoonlijke 
idealen en zien de uitkomsten in het leven in termen van wat iets oplevert. Zij 
waarderen deze uitkomsten met blijdschap bij succes en teleurstelling bij het 
uitblijven hiervan.

2.  Een preventiefocus daarentegen betreft een motivationele gerichtheid 
op veiligheid. Mensen met een preventiefocus zijn gedreven door 
verantwoordelijkheden en plichten. Zij willen fouten vermijden en definiëren 
de uitkomsten dan eerder in termen van (het voorkomen van) verlies. Als verlies 
wordt afgewend ervaren ze inplaats van blijdschap eerder opluchting. 

De regulatiefocus is zowel afhankelijk van iemands persoonlijkheid als van 
de situatie waarin iemand zich begeeft. Eén regulatiefocus is vaak bij mensen 
dominant, maar de situatie waarin mensen zich begeven kan ook een regulatiefocus 
opwekken. Iemands idealen en ambities kunnen worden geactiveerd door de 
winstmogelijkheid van een situatie te accentueren. Een preventiefocus kan actief 
worden als iemand aan haar verplichtingen of verantwoordelijkheden of aan 
mogelijk verlies wordt herinnerd.

Onderzoek en onderzoeksvraag

De onderliggende gedachte bij dit onderzoek is dat individuen binnen een groep zich 
niet graag op een negatieve manier onderscheiden van anderen. Dit zorgt ervoor dat 
het nalevingsgedrag van andere groepsleden invloed heeft op het nalevingsgedrag 
van het individu. Wanneer een individu de regels overtreedt terwijl anderen dit niet 
doen, zal hij zich negatief onderscheiden van deze anderen. Dit negatieve onderscheid 
weerhoudt mensen er in veel gevallen van om de regels te overtreden. Als veel mensen 
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zich niet aan de regels houden, valt een overtreding van de regels minder op: men loopt 
dan minder risico zich negatief van anderen te onderscheiden wanneer men zelf ook 
de regels overtreedt. Dit verklaart waarom het zo moeilijk is om mensen te overtuigen 
zich aan de regels te houden wanneer hun groepsgenoten dit niet doen. Als ‘niemand’ 
zich aan de regels houdt, is het overtreden van regels ‘niets bijzonders’: iemand die dat 
doet, onderscheidt zich niet in negatieve zin van anderen. Wanneer veel mensen regels 
overtreden, is het voor het individu echter wel mogelijk zich positief te onderscheiden. 
Leeft een individu de regels na terwijl anderen dit niet doen, dan zal hij zich positief 
onderscheiden van deze anderen. Inspelen op het verlangen van het individu om zich 
positief te onderscheiden van de groep zou in deze situatie tot meer regelnaleving 
moeten leiden. Afhankelijk van regulatiefocus zullen mensen binnen de groep 
verschillend reageren op de groepsnormen zo wordt verondersteld.

Centrale onderzoeksvragen
Volgens de regulatiefocus theorie zijn er twee soorten motivatie: 
1.  De promotiefocus, die zich uit in een streven naar positieve resultaten. Deze focus 

wordt actief wanneer mensen denken aan doelen waarnaar ze verlangen, en 
stimuleert tot handelingen om deze doelen te halen. Succes leidt tot een geluksgevoel; 
falen tot teleurstelling.

2.  De preventiefocus, die zich uit in het vermijden van negatieve uitkomsten. Deze 
focus wordt actief wanneer mensen denken aan doelen die ze moéten bereiken of aan 
situaties waarin ze risico’s lopen. Een actieve preventiefocus richt zich op het voldoen 
aan dergelijke verplichtingen en het vermijden van negatieve resultaten. Lukt dat, 
dan zijn deze mensen opgelucht. Mislukt dat streven, dan worden ze geagiteerd en 
angstig. 

Dat leidt tot aantal voorspellingen: 
1. In een situaties waarin het merendeel van de groep zich niet aan de regels houdt, 

zullen promotiegerichte mensen meer bereid zijn zich aan de regels te houden 
dan preventiegerichte mensen. Wanneer anderen zich niet aan de regels houden, 
loopt het individu namelijk geen risico zich negatief te onderscheiden van de 
anderen, waardoor het preventiegerichte motief tot regelnaleving wegvalt. Het is 
in deze situatie voor het individu echter wel mogelijk zich door naleving positief te 
onderscheiden van de anderen. Promotiegerichte mensen (die gemotiveerd zijn zich 
positief van anderen te onderscheiden) zullen wel bereid zijn tot regelnaleving in 
situaties waarin de anderen zich niet aan de regels houden. 

2. In een situaties waarin het merendeel van de groep zich wel aan de regels houdt is er 
geen verschil is tussen promotie- en preventiegerichte mensen in de bereidheid tot 
regelnaleving.
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Onderzoeksopzet

De voorspellingen zijn onderzocht in drie studies. 
Studie 1 betrof een brede, internationale steekproef in de vorm van een online enquête 
onder 215 werknemers uit Nederland en de Verenigde Staten. Onderzocht is of hun 
leidinggevende volgens de deelnemers duidelijke normen hanteert over de naleving van 
regels (prescriptieve norm), de mate waarin de collega’s zich aan deze regels houden 
(descriptieve norm), wat de regulatiefocus van de deelnemers was, en in hoeverre ze hun 
gedrag wat betreft regelnaleving laten beïnvloeden door dat van collega’s. Daarnaast zijn 
de volgende factoren gemeten die regelnaleving beïnvloeden: rechtvaardigheid op het 
werk, ernst van de straf bij overtreding en pakkans. 
Studie 2 en 3 waren experimentele onderzoeken onder studenten van de Universiteit Leiden 
naar naleving van universitaire regelgeving met betrekking tot plagiaat. Onderzocht is welke 
oorzaak-gevolgrelaties ten grondslag liggen aan regelnaleving. In studie 3 is ook gekeken 
naar de mogelijkheid nalevingsbereidheid te sturen via een interventie die ingrijpt in de 
individuele regulatiefocus. 
Beide onderzoeken volgden hetzelfde traject. De deelnemers hoorden dat het ging om twee 
onderzoeken: een korte survey en een experiment. In werkelijkheid bestond de survey uit 
een meting van de achtergrondvariabelen en een voormeting van de regulatiefocus. 
Het experiment behelsde een (gemanipuleerde) tekst met de mededeling dat 
Nederlandse universiteiten werd afgeraden een bepaald antiplagiaat softwarepakket 
te gebruiken. Vervolgens werd de deelnemers duidelijk gemaakt dat plagiaat weinig 
voorkomt onder Nederlandse studenten of dat dit juist vaak gebeurde. Een woordvoerder 
van de Universiteit Leiden vertelde dat de universiteit met een campagne ernst ging 
maken met het bestrijden van plagiaat (prescriptieve norm).
In studie 3 zijn bovendien de effecten getest van een van de procedures om de 
regulatiefocus te beïnvloeden: het framen van de perceptie van naleving en 
overtreding. Zo waren er subtiele verschillen in de boodschap van de woordvoerder 
van de Universiteit Leiden. In de preventieconditie legde de woordvoerder de nadruk 
op de verwerpelijkheid van plagiaat en de negatieve gevolgen die het heeft, in de 
preventieconditie werd de nadruk gelegd op de prijzenswaardigheid van eerlijk studeren 
en de positieve gevolgen daarvan voor de student. 

Resultaten 

De resultaten van de drie studies kwamen overeen met de voorspellingen. Over het 
gedrag van het individu in een groep bleek het volgende: 

1. (studie 1) Werknemers zijn eerder geneigd de regels te volgen als ze vinden dat 
er rechtvaardig met hen wordt omgegaan wat betreft procedures, beloningen en 
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behandeling. Bovendien houden ze zich aan regels die bij overtreding een stevige 
straf opleveren, maar alleen als er voldoende controle is. 

2. (studie 1) Is de leidinggevende of autoriteit niet duidelijk over de norm tot naleving, 
dan zijn promotiegerichte mensen eerder bereid de regels na te leven dan 
preventiegerichte mensen.

3. (studie 1 en 2) Als de meeste mensen in de groep de regels overtreden, zijn mensen 
met een promotiefocus (gericht op positieve uitkomsten) meer bereid de regels na te 
leven dan mensen met een preventiefocus (gericht op het vermijden van negatieve 
uitkomsten).

4. (studie 1 en 2) Als de meeste mensen in de groep de regels naleven, zijn promotie- en 
preventiegerichte mensen in dezelfde mate geneigd de regels te volgen. 

5. (studie 2 en 3) De pakkans, de ernst van de straf, en de interactie tussen die twee lijken 
geen noemenswaardige rol te spelen wat betreft de bereidheid tot regelnaleving. 
Kanttekening hierbij is dat hier sprake is van vertekening omdat de studenten binnen 
de onderzoeksopzet zich mogelijk in werkelijkheid niet zo druk maakte over een straf. 

6. (studie 3) Als mensen zich niet sterk identificeren met anderen in de groep, kan men 
hun regulatiefocus zo sturen dat ze de regels naleven, ook als hun groepsleden dat 
niet doen. Daarbij is een promotieframe effectiever als de groepsnorm voorschrijft 
dat men het niet zo nauw neemt met de regels. Een preventieframe werkt beter als de 
meeste groepsleden zich wel aan de regels houden. 

7. Over het algemeen kan geconcludeerd worden - bij een evenredige verdeling van 
mensen met een preventie- en promotiefocus - dat de prescriptieve norm (het 
uitdragen van een sterke morele norm door de leidinggevende) een sterker effect 
heeft dan de descriptieve norm (het groepsgedrag) op de naleving

Figuur 3.1  Sterke morele prescriptieve norm leidinggevende

De effecten van regulatiefocus, en regelnaleving door collega’s op het onderschrijven van regelnaleving door de deelnemers 
met een leidinggevende die een sterke norm tot naleving hanteert (Studie 1).
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Implicaties voor het bevorderen van naleving 

De resultaten hebben implicaties voor de manier waarop we aankijken tegen het 
bevorderen van naleving, hieronder enkele suggesties:

Prescriptieve norm versterken
Het bevorderen van de prescriptieve norm (de mate waarin de autoriteit communiceert 
dat regelnaleving voor hem of haar een morele zaak is) heeft in het algemeen 
een positief effect op de interne norm tot naleving onder de ondergeschikten. De 
gedragmatige groepsnorm had een vergelijkbaar, maar zwakker effect op de interne 
norm tot naleving.

Variëren promotie- of preventiestrategie
Afhankelijk van de gedragsmatige groepsnorm kan de toezichthouder vervolgens bij het 
communiceren van een prescriptieve norm inspelen op de promotiegerichte, dan wel de 
preventiegerichte focus. 
•  In situaties waarin een gedragsmatige norm tot naleving geldt, kunnen regelgevende 

en – controlerende autoriteiten naleving bevorderen door in te spelen op de 
promotiefocus van de ondergeschikten, en hen duidelijk maken dat zij zich door 
naleving positief kunnen onderscheiden van de anderen.

•  In situaties waarin een gedragsmatige norm tot naleving geldt, lijkt het daarentegen 
niet uit te maken of een op een promotiegerichte of preventiegerichte manier over 
naleving wordt gecommuniceerd. Beide strategieën bleken in die situatie succesvol. 

•  In veel situaties hebben leidinggevenden, bedrijven en toezichthouders te maken met 
meerdere regels tegelijkertijd, of worden sommige regels beter nageleefd dan anderen. 
In dat geval is het minder duidelijk hoe de regulatiefocus van ondergeschikten het 
best beïnvloed kan worden om naleving te maximaliseren. Zo kan het bevorderen van 
de promotiefocus in dergelijke situaties positieve effecten hebben op de naleving van 
sommige regels, maar geen positieve effecten (en misschien zelfs negatieve effecten) op 
de naleving van andere regels. Het is echter mogelijk om via framing de naleving van 
specifieke regels te koppelen aan de promotie- of preventiefocus. Zo kan de autoriteit 
de naleving van een specifieke, vaak overtreden regel framen als prijzenswaardig en 
tegelijkertijd de overtreding van een vaak nageleefde regel framen als verwerpelijk. 

Groepsindentificatie meewegen 
Manipulatie van de regulatiefocus heeft echter alleen effect op mensen die zich niet 
sterk met hun groep identificeren. Onder groepsleden die zich sterk met hun groep 
identificeren bleek het gebruik van een promotieframe op zichzelf namelijk geen 
effectief middel om naleving te bevorderen. Wil het gebruik van een promotieframe 
effect hebben op individuele naleving, dan is het dus allereerst zaak om de cohesie 
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van de groep te verlagen. Zo is het echter moeilijk regelnaleving te stimuleren door 
dit louter als prijzenswaardig doel af te schilderen als de groep hecht is en de regels 
slecht worden nageleefd. Het effect van de groepsnorm kan verminderd worden 
door de cohesie van de groep te doorbreken. Dat kan in werksituaties door sommige 
groepsleden over te plaatsen naar afdelingen waar collega’s zich beter houden aan de 
nalevingsnormen. Ook heeft het zin de groepsleden individueel (in plaats van als groep) 
op hun nalevingsgedrag aan te spreken. Daardoor zullen individuen makkelijker te 
bewegen zijn tot regelnaleving, zeker als naleving ook nog als prijzenswaardig wordt 
geframed. 
Als het gaat om het aansturen van grotere groepen mensen, bijvoorbeeld door 
de overheid, loont het de moeite informatie te geven over de verschillen in 
nalevingsgedrag. Mensen die de regels overtreden, kunnen hun eigen gedrag immers 
rechtvaardigen vanuit de gedachte dat niemand zich aan de regels houdt. Het 
corrigeren van die indruk kan helpen de homogeniteit van de groep met betrekking 
tot regelnaleving te doorbreken. Dit leidt ertoe dat de waargenomen gedragsnorm tot 
overtreding wordt verzwakt en individuele naleving wordt bevorderd. 

In onderstaand figuur zijn deze implicaties in een beslisdiagram gezet: 

Figuur 3.2  Beslissingsdiagram

Descriptieve norm
(groepsgedrag)

Promotieframe of
Preventieframe

Gebruik een 
Promotieframe

Probeer groepscohesie 
te verminderen

Identificatie

Naleving

Overtreding

Laag

Hoog

Of naleving het best te bevorderen is met een promotieframe of met een preventieframe hangt af van de descriptieve norm 
onder groepsgenoten en van de mate van groepsidentificatie. 
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Tot slot: openbaarmaking
De resultaten uit de drie studies hebben ook implicaties voor de naleving van regels 
door organisaties. Die hebben ook graag een positief sociaal imago. Zo worden de laatste 
jaren vaker de voordelen van verantwoord ondernemen gepropageerd, zowel voor de 
maatschappij als voor organisaties zelf. Toezichthouders kunnen met verschillende 
strategieën inspelen op dit verlangen naar een positief imago. Ze kunnen bijvoorbeeld 
een zwarte lijst produceren van organisaties die de hand lichten met milieuregels 
(preventiegerichte insteek), of een keurmerk toekennen aan bedrijven die zich 
voorbeeldig gedragen (promotiegerichte insteek). 

Dergelijke strategieën worden in de praktijk al gebruikt. Ze kunnen echter meer 
gericht ingezet worden, afhankelijk van de omstandigheden. Een ‘keurmerk voor 
voorbeeldige regelnaleving’ beloven, heeft geen zin als de meeste organisaties daarvoor 
in aanmerking komen. Dan is het wellicht effectiever uitzonderingen als negatief te 
etaleren. Omgekeerd kunnen positieve voorbeelden in het zonnetje worden gezet als de 
meeste organisaties de regels overtreden. 

Beïnvloeding van de regulatiefocus in de praktijk
De kennis uit sociaal-psychologische onderzoeken over beïnvloeding van de 
regulatiefocus is tot nu toe vrij abstract. Wij proberen die te vertalen naar 
praktische methoden. Daarbij richten we ons op doelen, manier van werken, 
afhankelijkheidsrelaties en groepsmotto’s.

Doelen Als werknemers doelen zien als verplichtingen, zullen ze preventiegericht 
werken. Lijken de doelen op idealen, dan werken ze promotiegericht. Vaak is niet 
duidelijk of doelen idealen of verplichtingen zijn. Leidinggevenden kunnen daar 
duidelijkheid over geven en daarmee de regulatiefocus beïnvloeden. Ze kunnen 
over werkdoelen communiceren als idealen, bijvoorbeeld winst maken, als ze 
willen dat hun werknemers van uit een promotiefocus handelen. Willen ze juist 
een preventiegerichte werkhouding stimuleren, dan kunnen ze werkdoelen beter 
als een verplichting benoemen, bijvoorbeeld verlies voorkomen. Het is daarbij 
belangrijk het sturen van promotie- en preventiegerichte percepties te verbinden 
aan specifieke taken of gedragingen. 
Manier van werken Als leidinggevenden weten hoe mensen doelen behalen, kunnen 
ze bovendien de regulatiefocus van deze mensen beïnvloeden door hen bewust 
te maken van de manier waarop ze hun doelen het beste kunnen bereiken. Zo 
kan een preventiefocus gerealiseerd worden door werknemers aan te sporen tot 
een voorzichtige strategie waarbij fouten worden vermeden. De promotiefocus 
kan gestimuleerd worden door werknemers aan te sporen kansen te grijpen. Dus, 
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leidinggevenden kunnen de preventie- en promotiefocus van hun werknemers 
bevorderen door hen aan te sporen respectievelijk voorzichtig, dan wel gretig te 
werk te gaan.
Afhankelijkheidsrelaties Ook de manier waarop mensen in een bepaalde situatie 
van elkaar afhankelijk zijn, kan de individuele regulatiefocus beïnvloeden. Twee 
soorten afhankelijkheid zijn te onderscheiden: disjunctieve afhankelijkheid, 
waarbij de teamprestatie wordt bepaald door de beste individuele prestatie 
onder de teamleden; en injunctieve afhankelijkheid, waarbij alle teamleden 
erop worden aangesproken als een persoon slecht presteert. De teamleden van 
disjunctieve teams nemen een promotiefocus aan en die van injunctieve teams een 
preventiefocus. De regulatiefocus kan in dergelijke situaties beïnvloed worden door 
de afhankelijkheidsrelaties aan te passen en daarover duidelijk te communiceren. 
Zo kunnen leidinggevenden de afhankelijkheidsrelaties tussen mensen 
(bijvoorbeeld in werkteams, buurten, of gemeenten) op een bepaalde manier 
vorm geven, en aan individuen duidelijk maken welke gevolgen hun prestaties of 
gedragingen hebben voor het geheel. 
Groepsmotto’s De regulatiefocus van individuele groepsleden wordt bovendien 
beïnvloed door het motto van de groep: promotiegericht (‘waar een wil is, is een 
weg’) of preventiegericht (‘voorkomen is beter dan genezen’). Groepsmotto’s 
beïnvloeden vooral de promotie- en preventiefocus van de groepsleden die zich 
sterk met een groep identificeren. Leidinggevenden kunnen hierop inspelen door 
duidelijk te maken hoe hun ondergeschikten zich, vanwege hun gedeelde sociale 
identiteit, onderscheiden van anderen.
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Inleiding 

Sociale normen beschrijven hoe mensen zich gedragen in bepaalde situaties. 
Wetenschappelijke inzichten in hoe sociale normen gedrag beïnvloeden hebben recent 
veel aan populariteit gewonnen en toepassingen ervan in de praktijk nemen een grote 
vlucht. Het lijkt goed mogelijk om via sociale norminformatie naleving of compliantie 
van burgers op verschillende overheidsgebieden te verbeteren. Maar over hoe deze 
normen het beste kunnen worden gebruikt om gedrag in de praktijk te beïnvloeden, is 
nog niet zoveel bekend. Dit onderzoek richt zich daarom op de volgende vraag: Wanneer 
en hoe kan het nalevingsniveau het beste gecommuniceerd worden om gewenst gedrag teweeg te 
brengen? 

Sociale normen

Sociale normen kunnen menselijke gedrag beïnvloeden. Er zijn voorgeschreven en 
waargenomen sociale normen (Cialdini, Kallgren & Reno, 1991). Voorgeschreven 
sociale normen beschrijven wat het ‘goede’ gedrag is in een bepaalde situatie. Het 
gaat dus over wat mensen horen te doen. Een goed voorbeeld hiervan is de wet. 
Maar ook ongeschreven sociale regels, zoals “niet boeren aan tafel” vallen hieronder. 
Waargenomen normen beschrijven hoe mensen zich daadwerkelijk gedragen in een 
bepaalde situatie. Mensen willen meestal veilige en goede keuzes maken en imiteren 
daarom vaak gedrag van anderen. Ze gebruiken hierbij de vuistregel: “als iedereen het 
doet, zal het wel goed zijn” (zie ook Bandura, 1986). In de meeste gevallen is dit ook juist, 
dus werkt deze vuistregel goed.

Sociale normcommunicatie in de praktijk

De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale normen 
bij maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek van Goldstein en collega’s (2008) 
laat bijvoorbeeld zien dat hotelgasten hun handdoeken vaker hergebruiken als 
ze norminformatie ontvangen over het handdoekhergebruik, dan wanneer ze 
die informatie niet ontvangen. In het onderzoek hebben de onderzoekers het 

4. Communicatie van nalevings-   
 niveau als gedragsbeïnvloeding
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oorspronkelijke kaartje met het verzoek tot handdoekenhergebruik aangepast. Simpel 
het toevoegen van de norm: “75% van de hotelgasten hergebruikt hun handdoek,” 
zorgde voor een toename van 26% in handdoekhergebruik onder gasten. 

Daarnaast zorgt gelijkenis tussen persoon en normgroep tot sterkere naleving van 
het normgedrag. De behoefte aan affiliatie – de behoefte om ‘erbij te horen’ – is een 
van de belangrijke onderliggende drijfveren voor de invloed van sociale normen. 
Deze drijfveren zijn sterker wanneer de persoon en de normgroep gelijk zijn. Deze 
gelijkenis kan liggen in de persoon, zoals leeftijd, geslacht, attitudes en voorkeuren. 
Maar de gelijkenis kan ook meer situationeel van aard zijn, zoals bij mensen die in 
dezelfde situatie verkeren. Goldstein en collega’s toonden dit ook aan in hun studie naar 
handdoekhergebruik. Simpel het toevoegen van een gelijkenis: ‘75% van de hotelgasten 
in deze hotelkamer hergebruikt hun handdoek’ leidde tot een nog grotere toename in 
handdoekhergebruik onder gasten in die kamer. 

Ander onderzoek (Schultz et al., 2007) laat zien dat het verstrekken van norminformatie 
het energieverbruik van mensen kan beïnvloeden. De onderzoekers gaven huishoudens, 
naast hun energieverbruik in het verleden, informatie over het gemiddelde verbruik 
van huishoudens in hun wijk (waargenomen norm). Voor de huishoudens die meer 
dan gemiddeld verbruikten, zorgde de waargenomen norminformatie tot een daling in 
energieverbruik. Voor de huishoudens die minder energie verbruikten dan gemiddeld, 
had de waargenomen norminformatie echter een ongewenst negatief effect: deze 
huishoudens gingen meer energie verbruiken (en kwamen dus dichter bij de norm). 
De onderzoekers wisten dit negatieve effect op te heffen door naast de waargenomen 
norm, ook de voorgeschreven norm te communiceren. Wanneer beide normen werden 
gecommuniceerd, hielden huishoudens met een lager energieverbruik dan gemiddeld 
hetzelfde lage verbruik als voorheen.

De hierboven besproken bevindingen tonen aan dat normen een sterk effect op gedrag 
kunnen hebben, maar dat simpelweg het communiceren van het waargenomen 
nalevingsniveau niet altijd tot het gewenste resultaat leidt.

Huidig onderzoek

Sociale normen vormen potentieel een effectief middel om gewenst gedrag teweeg 
te brengen. Het communiceren van het nalevingsniveau is eigenlijk een vorm van 
norminformatie verstrekken, bijvoorbeeld: “75% van de mensen houdt zich op 
deze snelweg aan de maximaal toegestane snelheid”. Voldoende kennis over hoe en 
wanneer het nalevingsniveau gecommuniceerd moet worden ontbreekt echter nog. Dit 
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onderzoek bekijkt meerdere factoren die invloed kunnen hebben op de relatie tussen 
het communiceren van het normniveau (of nalevingsniveau) en het gewenste gedrag. 
Hieronder volgt een opsomming van deze factoren.

Hoogte van het normniveau
In dit onderzoek varieert het niveau van de sociale norm. Hoe hoog moet deze 
gecommuniceerde norm zijn om effect te hebben op het gedrag van mensen? Is 
bijvoorbeeld “60% van de mensen” hoog genoeg om normgedrag te stimuleren? Of 
heeft “90% van de mensen” meer effect? Wordt de invloed van de norminformatie 
groter naarmate het normniveau stijgt? Zijn er normniveaus die ongewenst gedrag 
teweegbrengen? Zo ja, waar ligt de grens? Verwacht wordt dat het communiceren van 
een hoger normniveau leidt tot meer naleving van het normgedrag. De veronderstelling 
is namelijk dat hoe meer anderen hetzelfde gedrag vertonen, des te effectiever bepaald 
gedrag lijkt.

Formulering: objectief versus subjectief
Dit onderzoek varieert ook met de formulering van de norminformatie. Norminformatie 
kan op een objectieve (bv. “96% van de mensen”) of subjectieve (bv. “bijna iedereen”) 
manier geformuleerd zijn. Objectieve getallen, zoals percentages, zijn cognitief 
betekenisloos. Om onderdeel te worden van de beïnvloedende gedragsdeterminanten zal 
een percentage “vertaald” moeten worden naar een goed/slecht dimensie. In die stap zit 
per definitie een subjectief element. We onderzoeken welke formulering meer invloed 
heeft op het gedrag van mensen. 

Framing: winst- versus verliesframe
We onderzoeken het effect van framing op het nalevingsgedrag. Een boodschap kan 
in een verliesframe (draag je geen gordel, dan loop je kans op een boete) of in een 
winstframe (draag je een gordel, dan loop je geen kans op boete) worden geformuleerd. 
Ondanks dat de boodschappen feitelijk hetzelfde betekenen, reageren mensen er 
vaak anders op (Tversky & Kahneman, 1981). In het algemeen leiden boodschappen 
geformuleerd in een winstframe tot een toename in gewenst gedrag. 

Zwaarte van de sanctie
Onderzoek naar het effect van de sanctiezwaarte op regel overtredend gedrag laat 
tegengestelde resultaten zien. Sommige onderzoeken tonen aan dat mensen minder 
vaak de regels overtreden als de sanctie zwaarder wordt. Andere onderzoeken vinden 
echter geen effecten (zie voor een overzicht Paternoster, 2006). In dit onderzoek variëren 
we de sanctiezwaarte. Aangezien de wetenschappelijke bevindingen niet op één lijn 
liggen, hebben wij geen specifieke verwachtingen voor het effect van sanctiezwaarte.
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Positionering van de norminformatie
Tot slot variëren we de positie van de norminformatie. Is het verstandig om eerst het 
normniveau te communiceren en vervolgens de doelgroep aan te sporen het gewenste 
gedrag te vertonen? Of is het verstandiger om eerst het verzoek tot gewenst gedrag te 
doen en vervolgens het normniveau te communiceren?

Hypothesen

In een serie van vier studies zullen bovenstaande factoren herhaaldelijk worden 
onderzocht. We hebben hierbij de volgende hypothesen geformuleerd:
• Het communiceren van het normniveau leidt tot meer naleving (of intentie tot 

naleving) van het gewenst gedrag dan het niet communiceren van het normniveau. 
• We verwachten een positief verband tussen normniveau en gewenst gedrag. Hoe 

hoger het normniveau, des te groter de naleving (of intentie tot naleving) van het 
gewenst gedrag. 

• Een boodschap in een winstframe leidt tot meer naleving dan een boodschap in en 
verliesframe. 

Zowel de formulering en de positionering van de norminformatie is exploratief van aard. 

Onderzoeksopzet

De dataverzameling van de vier studies heeft plaatsgevonden via het Behavioural 
Science Institute laboratorium van de Radboud Universiteit Nijmegen. Studie 1, 2 en 3 
betroffen online vragenlijsten onder respectievelijk 119, 88 en 59 studenten. Studie 4 
betrof een experimentele studie waaraan 164 studenten deelnamen. In alle studies is 
normniveau gevarieerd. Daarnaast zijn in studie 1 de formulering van de boodschap 
en sanctiezwaarte gevarieerd. In studie 2 zijn naast normniveau de formulering van de 
boodschap en de positie van de norminformatie gevarieerd en in studie 3 de framing 
van de boodschap. In studie 4 is normniveau gevarieerd en vergeleken met een conditie 
waarin geen norminformatie werd verstrekt. In studie 1, 2 en 3 is onderzocht welke 
effecten de factoren hebben op intenties van studenten tot naleving van het gewenste 
gedrag. In studie 4 zijn de effecten gemeten op echt gedrag. 
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Resultaten

De resultaten van de vier studies bevestigen de hypothesen:
• (Studie 4) Het communiceren van het normniveau leidt tot meer naleving van het 

gewenst gedrag dan het niet communiceren van het normniveau. 
• (Studie 1 en 2) Er is een positief verband tussen de hoogte van het normniveau en 

de intentie tot naleving van het gewenst gedrag: hoe hoger het normniveau, des te 
sterker is de intentie tot naleving van het gewenst gedrag. Overigens geldt dit niet  
voor het normniveau van 66%. Het is onduidelijk waarom dit percentage afwijkt. 
Hier moet dus voorzichtig mee worden om gegaan. Het positieve verband tussen 
normniveau en (intentie tot) naleving van het gewenst gedrag wordt in studie 3 en 4 
niet gevonden. 

Figuur 4.1  De intentie tot naleving van het normgedrag voor de  

verschillende normniveaus
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• (Studie 3) Een boodschap in een winstframe leidt tot meer naleving dan een 
boodschap in een verliesframe. 

Daarnaast blijkt:
• (Studie 1) De invloed van de sanctiezwaarte op de intentie tot naleving hangt af van 

het normniveau. Bij hele hoge (bijvoorbeeld 96% of ‘bijna iedereen’) of hele lage 
normniveaus (bijvoorbeeld 4% of ‘bijna niemand’) hebben lichte sancties het meeste 
effect op intenties tot naleving. Bij normniveaus die daar tussen liggen hebben zware 
sancties het meeste effect op intenties tot naleving.

Figuur 4.2  De intentie tot naleving voor de verschillende normniveaus, apart voor de 
lichte en zware sancties 

• (Studie 2) Objectief geformuleerde norminformatie leidt tot een sterkere intentie 
tot naleving dan subjectief geformuleerde norminformatie. Dit is vooral zo bij hoge 
normniveaus.

• (Studie 2) Positionering van de norm heeft geen effect op de intentie tot naleving.
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Figuur 4.3  De intentie tot naleving voor de verschillende normniveaus per objectief en 
subjectief verwoorde norminformatie 

Praktische implicaties

Normniveau en normformulering
Verschillen in het niveau van de norm leiden tot verschillen in het vertonen van het 
betreffende gedrag. Hoe hoger de norm die u kunt communiceren, des te groter is 
de verwachte naleving van de norm. Ook geldt dat het formuleren van de boodschap 
in objectieve termen leidt tot een sterkere intentie tot naleving dan in subjectieve 
termen. Zeker bij hoge normniveaus (vanaf 81%) is dit het geval. In de praktijk ontbreekt 
objectieve norminformatie echter vaak. In dat geval kunt u subjectieve norminformatie 
gebruiken. Deze kan namelijk vrijer worden gebruikt, aangezien het begrip ‘de 
meerderheid’ bijvoorbeeld zeer breed te interpreteren is (in feite van 51% tot 100%).

Framing van de boodschap
In de huidige maatschappij wordt vooral getracht gedrag te sturen door middel van 
regels, wetten en bijbehorende sancties. Veel communicatie vanuit de overheid heeft 
dan ook een sterke focus op de negatieve gevolgen van het overtreden van de regels. 
Mogelijk met de gedachte dat mensen zich netje aan de regels zullen houden wanneer 
zij schrikken van de mogelijke gevolgen. Dit heet verliesframing. Het is echter ook 
mogelijk om in communicatie de focus te leggen op de positieve gevolgen van bepaald 
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gedrag. Dit heet winstframing. Dit onderzoek laat zien dat het verwoorden van een 
boodschap in een winstframe leidt tot een sterkere intentie tot naleving dan een 
boodschap in een verliesframe. 

Voorbeeld
U werkt bij een overheidsinstantie waar de klanten voor een bepaalde datum 
een formulier moeten invullen en opsturen. Voor de betreffende datum kan 
het formulier nog kosteloos verwerkt worden, na de datum zullen de klanten 
zelf de bijkomende administratiekosten moeten betalen. Vaak wordt dit in een 
verliesframe gecommuniceerd: ‘Wanneer u het formulier niet voor deze datum 
inlevert, zijn de bijkomende administratiekosten voor uw eigen rekening’. Het kan 
echter ook in een winstframe worden gecommuniceerd: ‘Wanneer u het formulier 
voor deze datum inlevert, zijn er geen administratiekosten aan verbonden’. 
Verwacht wordt dat deze winstframing leidt tot een hoger aantal en meer tijdige 
inzending van formuleren dan verliesframing.

Gelijkenis tussen normcommunicatie en de doelgroep
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de waargenomen gelijkheid tussen een 
persoon en de normgroep een sterk effect heeft op zijn of haar naleving van het 
normgedrag. Deze behoeften zijn sterker ten aanzien van mensen die vergelijkbaar zijn 
met de persoon zelf. Bij het communiceren van norminformatie kan het dus voordelen 
hebben om een gelijkenis tussen de normgroep en de ontvangers te vermelden. 

Voorbeeld
U werkt bij de Belastingdienst in Rotterdam-Rijnmond en u wilt dat de MKB’ers 
daar op tijd hun IB-aangifte doen. Als u beschikt over correcte nalevinggegevens, 
zou u dat als volgt kunnen communiceren: ‘89% van uw collega-MKB’ers in 
Rotterdam-Rijnmond doet op tijd hun IB-aangifte.’ Indien u niet beschikt over de 
correcte nalevinggegevens kunt u kiezen voor de subjectieve verwoording. Probeer 
bijvoorbeeld: ‘Het overgrote deel van uw collega-MKB’ers in Rotterdam-Rijnmond 
doet op tijd hun IB-aangifte.’ Verwacht wordt dat de toevoeging van deze gelijkenis 
tussen normgedrag en doelgroep (MKB’ers) leidt tot een sterkere vertoning van 
het gewenste gedrag (op tijd aangifte doen). Hoe groter de gelijkheid tussen de 
doelgroep en de normgroep, hoe sterker de norminformatie invloed zal uitoefenen.
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Conclusie

Het communiceren van norminformatie is een makkelijke en veelbelovende manier om 
compliantie te verhogen. Wel is het belangrijk dit niet ‘blind’ als een magisch middel in 
te zetten. Aandacht voor de vraag waarom iemand wel of niet naleeft blijft noodzakelijk. 
Ga na of er effectievere beïnvloedingstechnieken bestaan voor dat specifieke geval. 
Een goede analyse van het gedrag dat bereikt dient te worden en de obstakels die dat 
bemoeilijken, zijn een absolute must.
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5. De diversiteit van willen
Of burgers en bedrijven vrijwillig regels naleven, hangt vaak samen met de vraag of 
mensen daartoe in staat zijn (kunnen) en of ze daarvoor gemotiveerd zijn (willen). 
Motivatie is daarbij een veel omvattend begrip dat nauw samenhangt met de doelen die 
men nastreeft. 
In dit onderzoek introduceren van Wijk en Six (Vrije Universiteit Amsterdam) de 
doelframe-theorie in het domein van het toezicht. Ze onderzochten onder meer wat 33 
kleine horecaondernemers motiveerde om de regels (waaronder het rookverbod en de 
hygiënische basiseisen) al dan niet te volgen, hoe motivaties op elkaar inwerken en hoe  
de interactie met de omgeving – dus ook de toezichthouder - hun motivaties 
beïnvloedde.

Lindenbergs doelframetheorie

Basis van het onderzoek van Van Wijk en Six is de doelframetheorie van de socioloog 
S.M. Lindenberg (Goal Framing Theory). In zijn theorie gaat hij ervan uit dat mensen 
handelen op basis van een veelheid aan doelen. Het aantal doelen is in principe 
eindeloos, maar Lindenberg onderscheidt drie overkoepelende:
1.  Het hedonistische doel: genieten, vermijden van negatieve gedachten en 

gebeurtenissen zonder daar te veel moeite voor te hoeven doen. De focus ligt op het 
‘nu’. 

2.  Het economisch of winstdoel: gericht op verbetering van financiële en/of materiële 
middelen. De focus ligt op de (nabije) toekomst. 

3.  Het normatieve doel: handelen volgens de eigen professionele opvatting en de sociale 
normen en verwachtingen van de groep waarmee men zich identificeert. De focus 
ligt op het verkrijgen van goedkeuring voor eigen gedrag en keuzes vanuit de sociale 
omgeving. 

Deze doelen strijden als het ware met elkaar. Afhankelijk van de situatie is één doel 
dominant. De andere doelen ondersteunen of ondermijnen het dominante doel. Zo 
ontstaat er een specifieke constellatie van doelen: het doelframe. Dit frame bepaalt de 
manier waarop mensen een situatie interpreteren en die interpretatie is de basis voor 
hun handelen. 
Onder invloed van buitenaf is het mogelijk dat een van de minder belangrijke doelen 
geactiveerd en dominant wordt. Dan is er sprake van een framewisseling. Zo kan 
het ene moment het normatieve doel dominant zijn en het andere moment, onder 
veranderde omstandigheden, het hedonistische doel. Of er een framewisseling optreedt, 
is onder andere afhankelijk van de stabiliteit van de constellatie van doelen. Als de 
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niet-dominante doelen complementair zijn aan het dominante doel, versterken ze de 
stabiliteit van het frame. Dan vindt er minder snel een framewisseling plaats. Als niet-
dominante doelen conflicteren met het dominante doel, verzwakken ze het frame 
en vindt er onder invloed van buitenaf sneller een framewisseling plaats. Volgens 
Lindenberg heeft het hedonistische doel de grootste intrinsieke ‘sterkte’ en het 
normatieve het ‘zwakste’. 

Onderzoeksvragen

Van Wijk en Six gebruiken in plaats van Lindenbergs begrip ‘doelen’, het begrip 
‘motivaties’ omdat dit binnen toezicht een gangbaar begrip is. ‘Doelframes’ heten bij 
hen ‘beslisframes’. 
Ze onderzochten:
• of Lindenbergs doelframetheorie te gebruiken is in toezichtsituaties, 
•   wat ondernemers motiveert de wettelijke regels al dan niet na te leven,
•   hoe de omgeving – dus ook het toezicht – inwerkt op de motivatie van het moment, 
•  hoe beslisframes worden geconsolideerd of ondermijnd,
•  hoe beslisframes veranderen onder de omstandigheden. 
Bij de normatieve motivatie onderscheidden ze de persoonlijke, de professionele en de 
informele normatieve motivatie. 

Invloed van buitenaf

Als invloeden van buitenaf onderscheidden de onderzoekers (1) de formele autoriteit, 
(2) netwerken en (3) economische omstandigheden. De formele autoriteit heeft met zijn 
regels en sancties veel invloed. De manier waarop hij die oplegt, bijvoorbeeld via een 
bestraffende of een responsieve benadering, maakt veel uit voor hoe de ondernemers 
reageren. Datzelfde geldt voor de manier waarop de formele autoriteit, in de persoon 
van de toezichthouder, met de ondertoezichtstaande communiceert. 
Onder netwerken vallen het zakelijke netwerk - collega’s, concurrenten, 
brancheverenigingen, klanten – en het persoonlijke netwerk – familie en vrienden.
Wat betreft de economische omstandigheden gaat het om financiële krapte of juist 
financiële ruimte. 
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Conceptueel model

In een conceptueel model ziet de invloed van buitenaf op de beslisframes er als volgt uit:

Het model laat zien hoe op een bepaald moment (t=1) contextuele factoren de 
beslisframes beïnvloeden en vervolgens leiden tot een (mogelijk ander) beslisframe (t=2). 
De contextuele factoren zijn altijd acties of gebeurtenissen en ze kunnen alle typen 
motivaties beïnvloeden. Zo kan het sanctionerende optreden van een toezichthouder de 
economische motivatie versterken (boete voorkomen), maar het kan ook de normatief 
professionele motivatie versterken (angst voor reputatieschade). 

Wat motiveert de onderzochte ondernemers: 
normen, geld of gemak?

Lindenbergs theorie biedt een belangrijk inzicht, namelijk dat de ondernemers handelen 
volgens de drie hoofdmotivaties en dat die motivaties naast elkaar (kunnen) bestaan. 
Soms zijn ze in lijn met de wet- en regelgeving, soms zijn ze daaraan tegenstrijdig.
Opvallend resultaat van het onderzoek is dat veel ondernemers zich prima kunnen 
vinden in de wet- en regelgeving als het om inhoudelijke regels gaat. Zo zijn ze bijna 
allemaal intrinsiek gemotiveerd om te voldoen aan bepaalde hygiënische basiseisen. Bij 
een groot aantal ondernemers domineert dan ook de persoonlijke normatieve motivatie. 

Beslisframe
- Hedonistisch
- Economisch
- Normatief

Beslisframe
- Hedonistisch
- Economisch
- Normatief

Formele autoriteit
- Regels
- Bejegening
- Sancties

Sociale inbedding
- Zakelijk netwerk

Economische situaties
- Financiële positie

Interactie tussen 
beslisframes en 

contextuele factoren

Economische situaties
- Privénetwerk

t=1 t=2
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Professionele en informele normatieve motieven spelen vooral op de achtergrond 
mee. Van een informele sociale motivatie – het willen voldoen aan verwachtingen van 
vrienden en familie – is maar één keer duidelijk sprake. In dit specifieke geval zijn 
economische en professionele motieven zeker zo belangrijk waardoor het moeilijk is te 
achterhalen welke motivatie de doorslag heeft gegeven.
Zoals te verwachten heeft in een groot aantal gevallen de economische motivatie de 
overhand bij het al dan niet naleven van de regels. Ondernemers overtreden de regels, 
omdat ze daarmee verwachten een financieel voordeel te behalen. Economische 
motieven spelen ook op de achtergrond mee. Een kleine groep met een andere dan een 
dominante economische motivatie geeft bijvoorbeeld aan dat de dreiging van een boete 
heeft bijgedragen aan naleving van een regel. 
Belangrijker dan tot nu toe gedacht zijn de hedonistische motieven. Die spelen in 
alle gevallen op de achtergrond mee bij de beslissing de regels al dan niet na te 
volgen. In één geval is ze dominant. Bij een vrouw die niet van schoonmaken hield, 
destabiliseerden zelfs hoge boetes haar hedonistische beslisframe niet. Ondanks boetes 
ging ze niet beter aan de hygiënische basiseisen voldoen. 

[Zie tabel 5.1: Operationalisatie begrippen.]

Inzichten over motivaties

Het onderzoek leverde meer inzichten op over motivaties.
•   Een en dezelfde hoofdmotivatie kan zowel leiden tot regelnaleving als tot niet-

naleving. Zo schonk een snackbarhouder met een dominante economische motivatie 
illegaal alcohol om zijn hoofd boven water te kunnen houden. Pas toen de boetes zo 
hoog werden dat het illegaal schenken hem geen winst meer opleverde, ging hij de 
regels naleven.

• De ondernemers blijken voor verschillende typen regels verschillende beslisframes 
te hanteren. Zo gelden er normatieve motivaties voor hygiënische basiseisen, maar 
is er voor de daaraan gekoppelde administratieve eisen veel minder begrip. Een 
enkeling lapt die regels vanwege de rompslomp dan ook aan zijn laars (economisch 
of hedonistisch beslisframe). Ook wat betreft het rookbeleid wordt soms zo’n 
onderscheid gemaakt. Dan houdt men zich wel uit volle overtuiging aan de regels 
voor veilig en hygiënisch werken (normatief), maar vindt men het tegelijkertijd goed 
dat de klanten roken (economisch). 

•   De persoonlijke eigen norm hangt vaak samen met de sociale (externe) norm. 
Onderscheid tussen die twee is lastig te maken. Bij de hygiënische basiseisen 
bijvoorbeeld, kan het net zo goed om een persoonlijke als om een geïnternaliseerde 
externe norm gaan.
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Hoe de omgeving inwerkt op de beslisframes: stabiel versus instabiel

In dit onderzoek is ook gekeken naar hoe de omgeving heeft bijgedragen aan de 
(in)stabiliteit van frames of heeft geleid tot een framewisseling. De onderzoekers 
constateerden in een aantal voorbeelden dat:
•   de invloed van de informele omgeving - het professionele en persoonlijke 

netwerk, sancties, het gedrag van inspecteurs, veranderende regels en eisen, en de 
economische situatie - het beslisframe kunnen verzwakken, maar dat dit lang niet 
altijd tot een framewisseling leidt;

•   een stabiele dominante economische motivatie lastig is te destabiliseren door 
economische sancties (boetes);

•   bij kleinere bedrijven met veel concurrentie de financiële ruimte de doorslag geeft bij 
het al dan niet voldoen aan de regels;

•   een frame instabiel kan worden als twee of meer verantwoordelijken in een 
onderneming conflicterende beslisframes hebben;

•   de aanstelling van een nieuwe, dagelijks verantwoordelijke manager tot een omslag 
in de naleving kan leiden;

•   door het (als negatief ervaren) optreden van de toezichthouder framewisseling plaats 
kan vinden. Hedonistische en economische motieven vervangen dan de normatieve 
motivaties;

•   het erop lijkt dat mensen met een sterker persoonlijk normatief frame gevoelig zijn 
voor procedurele onrechtvaardigheid;

•   procedurele rechtvaardigheid een positieve invloed lijkt te hebben op mensen die de 
legitimiteit van wet- en regelgeving in eerste instantie niet onderkennen.

[Zie tabel 5.2: Samenvattende analyse casussen.]

Waar de toezichthouder de doorslag kan geven

Het optreden van de toezichthouder blijkt doorslaggevend te zijn geweest voor het 
uiteindelijke nalevingsgedrag van een aantal ondernemers. Sommigen beschouwen het 
optreden van de toezichthouder als gewenst, motiverend of zelfs noodzakelijk. Vooral 
kleine sancties vinden ondernemers regelmatig noodzakelijk om ‘scherp te blijven’ en 
‘een schop onder de kont’ te krijgen. Sancties kunnen dus een positief effect hebben op 
naleving via economische, persoonlijke en professionele motivaties. Bij ondernemers 
met een instabiel frame zijn dan wel regelmatig inspecties nodig. 
Sancties in de vorm van boetes blijken maar zelden te werken, ongeacht het beslisframe. 
Voor de hedonist is het bedrag vaak te laag om echt pijn te doen; de economisch 
gedrevene calculeert de sancties vaak in. Wie een sterk normatief frame heeft om de 
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regels na te leven, kan een boete ervaren als procedureel onrechtvaardig. Dit leidt 
vrijwel altijd tot een verzwakking of vervanging van het normatieve frame. Deze 
ondernemers vinden dat er ‘geen rekening werd gehouden met hun inspanningen’,  
dat ze ‘denigrerend’ behandeld worden, en ze voelen zich ‘afgebrand’ door inspecteurs. 
De toezichthouder heeft minder invloed op de sociale inbedding – het zakelijke en 
het privé-netwerk – en de economische omstandigheden van de ondernemers die hij 
inspecteert. Die sociale en economische omstandigheden spelen vaak wel een cruciale 
rol bij regelnaleving. Startende ondernemers met weinig geld en een moeizame start 
bijvoorbeeld, kunnen veel moeite hebben om aan alle regels te voldoen, ondanks hun 
goede wil. Klanten die de ondernemer aanspreken op goed gedrag, geven dan veel eerder 
de doorslag. 

Suggesties voor de praktijk

Het theoretisch kader van Lindenberg en deze studie helpen beleidsmakers als 
toezichthouders beter te begrijpen hoe motivatie werkt. Belangrijke constatering is 
dat veel ondernemers best een regel willen naleven, maar dat andere motieven dit 
streven kunnen ondermijnen. Dit inzicht kan helpen bij het bepalen van het eventuele 
effect van overheidshandelen. De effectiviteit daarvan wordt dan mede bepaald door de 
dominante motivatie en de stabiliteit van een frame: de mate waarin andere motieven al 
dan niet complementair zijn aan de dominante motivatie.

Kijk als toezichthouder naar welke motivatie dominant is:
•   Een dominante motivatie kan zowel leiden tot regelnaleving als tot niet-naleving.  

Bij economische motivatie ligt de focus op winst en verlies, bij hedonistische 
motivatie ligt de focus meer op ongemak versus gemak en kortetermijneffecten.

•   Een economische motivatie is de enige motivatie waar geldelijke sancties soms wel 
lijken te werken. Als de kosten van boetes daadwerkelijk de baten overtreffen, kan 
naleving (tijdelijk) worden bevorderd. Dat vraagt wel om intensief toezicht. Voor 
(kleine) ondernemers die – door economische omstandigheden – in het nauw zijn 
gedreven, is de werking beperkt. De economische omstandigheden en het gedrag van 
(potentiële) klanten spelen en belangrijkere rol.

•   Bij een dominante hedonistische motivatie zijn geldelijke sancties weinig effectief. 
Dan is het veel belangrijker dat regelnaleving gemakkelijk wordt gemaakt 
(bijvoorbeeld met regelhulpen) en dat voor ongewenst gedrag barrières worden 
opgeworpen.

•   Een dominante normatieve motivatie kan worden versterkt door het toezicht. 
Maar geldelijke sanctietoepassing heeft al snel een negatief effect op de 
rechtvaardigheidsbeleving en kan een framewisseling en minder naleving tot gevolg 
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hebben. Het lijkt erop dat mensen met een sterk persoonlijk normatief frame 
gevoelig zijn voor procedurele onrechtvaardigheid. Procedurele rechtvaardigheid 
heeft wel weer een grote positieve invloed op mensen die de legitimiteit van wet- 
en regelgeving in eerste instantie niet onderkennen. Ook invloeden uit de sociale 
omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Beleidsmakers kunnen onderzoeken 
hoe ze het zakelijke en het privé-netwerk kunnen beïnvloeden in de richting 
van regelnaleving. Een mogelijkheid is door marktpartijen, fora op sociale media 
en brancheverenigingen (dat gebeurt soms al) hierbij te betrekken. Steeds vaker 
bemoeien burgers, actiegroepen en marktpartijen zich met toezicht. Het zou kunnen 
dat deze partijen de normatieve motivaties tot naleving beter stimuleren dan de 
formele autoriteit voor elkaar kan krijgen. 

Kijk als toezichthouder naar de stabiliteit van een beslisframe: 
•   Een stabiele dominante economische motivatie bijvoorbeeld, is lastig te destabiliseren 

met economische sancties (boetes). Bij een instabiel frame – waarbij onderliggende 
motieven niet-complementair zijn aan de dominante motivatie – kan het zinvol zijn 
een framewisseling te ‘forceren’. 

•   De ondernemers blijken voor verschillende typen regels verschillende beslisframes 
te hanteren. Zo gelden er normatieve motivaties voor hygiënische basiseisen, maar is 
er voor de daaraan gekoppelde administratieve eisen veel minder begrip. Niet iedere 
regel leent zich voor framewisseling. 

•   De invloed van de informele omgeving – het professionele en persoonlijke netwerk – 
kan groot zijn. 

•   De invloed van sancties, het gedrag van inspecteurs, veranderende regels en eisen, 
en de economische situatie – lijkt beperkt. Deze invloeden kunnen het beslisframe 
verzwakken, maar dit leidt lang niet altijd tot een framewisseling.
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Onderzoekopzet
Voor de beantwoording van hun onderzoeksvragen voerden Van Wijk en Six een 
kwalitatief, empirisch onderzoek uit onder 33 kleine ondernemers in Nederland uit de 
regio’s West en Midden. Ze verwachtten in deze sector de hele variatie en dynamiek van 
naleving en beslisframes te vinden. 
De ondernemingen vielen onder het toezicht voor voedselveiligheid van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een selectie uit een veel langere lijst is gemaakt op 
basis van de boetehistorie van de bedrijven, waarbij de bedrijven in drie verschillende 
categorieën zijn onderverdeeld die om theoretische redenen relevant zouden kunnen 
zijn voor het onderzoek:
•  bedrijven waarvan op basis van hun boetehistorie een framewisseling waarschijnlijk is, 
•  bedrijven met wisselend nalevingsgedrag, 
•  bedrijven waarbij in de laatste vijf jaar geen enkele sanctie is opgelegd. 
Om anonimiteit te garanderen is de NVWA niet op de hoogte gebracht van de namen 
van de geïnterviewden. 
Een aantal benaderde ondernemers was niet bereid mee te werken. Belangrijkste reden: 
het ontbreken van tijd. Het kan zijn dat enkelen dit als excuus gebruikten om een 
andere reden te maskeren, bijvoorbeeld dat ze niet hielden van bemoeienis van buitenaf. 
En dat zou weer kunnen betekenen dat deze ondernemers in een normatief frame 
opereren dat de regels niet ondersteunt. 

Dataverzameling
Een semi-gestructureerd interview van 45 tot 90 minuten, waarbij ook expliciet is 
gevraagd naar andere regelgeving dan die rondom voedselveiligheid en de daarbij 
behorende toezichthouders.
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Tabel 5.1  Samenvattende analyse casussen

Concepten Operationalisatie 

Motivatie hedonistisch (to feel good) (Lindenberg&Steg 2007)

Vermijden van vervelende inspanning - Bepaalde taken als vervelend ervaren?

Vermijden van negatieve gedachten 
en gebeurtenissen 

- Het uitstellen van werkzaamheden

Motivatie economisch (to improve resources) (Kagan en Scholz 1984)

Maximalisering inkomsten -  Regels overtreden levert meer geld  
op dan boetes kosten

Minimalisering kosten - Regels naleven kost geld

Minimaliseren tijd en inspanning - Regels naleven kost te veel tijd

Inschatting economische schade  
door regelovertreding

- Ervaren hoogte sanctie
- Ervaren hoogte pakkans

Motivatie normatief (to act according to social expectations) (Goslinga & Denkers, 2009)

Persoonlijk

Morele overeenstemming  -  Persoonlijk overtuiging over wat juist en niet 
juist is met betrekking tot het verrichten van 
werkzaamheden 

Ervaren ethische verplichting tot 
naleven 

 -  Houding t.o.v. overheid/handhavende instanties  
in het algemeen

Professioneel 

Waardering optreden 
toezichthoudende instantie

- Ervaren gelijk speelveld
- Kennisniveau van inspecteurs 
- Bejegening inspecteurs

Rekent controleurs tot sociale groep  
(Scholz 1984)

-  Waardering contacten handhavende instanties

Overeenstemming normen collega’s  
(Nielsen en Parker 2012)

-  Praat met collega’s over regels en handhaving

Overeenstemming normen mores 
branchevereniging 
(Denkers et al, in druk)

-  Lid van Branchevereniging,  
leest vakliteratuur 

-  Praat met externe collega’s/concurrenten  
over regels en handhaving

- Rol beroepsvereniging 

Vermijden reputatieschade -  Ervaringen omtrent het publiek worden van sancties

Informeel 

Overeenstemming normen vrienden/
familie (Nielsen en Parker 2012)

-  Mate waarin vrienden en familie worden  
aangehaald als moreel kompas, of op de hoogte  
zijn van het professionele handelen
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Tabel 5.2  Samenvattende analyse casussen

Casus Type 
onderneming

Frame dynamiek Externe 
invloeden

Ontwikkeling 
naleving

9 Restaurant Framewisseling normatief 
persoonlijk › economisch 
› normatief- persoonlijk

Sancties, 
bedrijfsresultaat

verslechtering

30 Snackbar/kroeg Stabiel economisch frame Sancties, sociaal verslechtering

3 Bakkerij Stabiel normatief frame Sancties, 
familie invloed, 
bejegening

verbetering na 
verslechtering

7 Supermarkt Framewisseling 
normatief-persoonlijk  
› afstomping

Sancties, 
bejegening

verbetering na 
verslechtering

16 Snackbar Recent wisseling dagelijks 
verantwoordelijke.  
Nu normatief-persoonlijk

Dreiging sanctie verbetering na 
verslechtering

24 Eetcafé Drie compagnons met 
destabiliserende frames  
› instabiel frame

Sancties, 
bejegening

verbetering na 
verslechtering

26 Warenhuis met 
restaurant en 
voedselverkoop

Stabiel normatief-
persoonlijk frame

Sancties, sociaal 
(binnen bedrijf)

verbetering na 
verslechtering

1 Restaurant Framewisseling 
normatief-persoonlijk  
› afstomping

Bedrijfsresultaat, 
sancties, 
bejegening

verbetering

2 Bakkerij Framewisseling 
hedonistisch › 
professioneel

Sancties, eis 
klant

verbetering

4 Supermarkt Framewisseling 
economisch › informeel

Sancties, 
bejegening, 
sociaal (familie, 
tv-programma)

verbetering
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Tabel 5.2  Samenvattende analyse casussen (vervolg)

Casus Type 
onderneming

Frame dynamiek Externe 
invloeden

Ontwikkeling 
naleving

6 Hotel-restaurant Framewisseling 
normatief-persoonlijk › 
afstomping

Sancties, 
bejegening

verbetering

10 Supermarkt Framewisseling op 
bedrijfsniveau, door 
wisseling bedrijfsleider 

Onduidelijk 
waarom 
bedrijfsleider is 
vervangen

verbetering

12 Bakkerij/ 
lunchroom

Stabiel normatief frame Sancties, 
bejegening

verbetering

15 Snackbar Framewisseling 
economisch › normatief-
persoonlijk 

Bedrijfsresultaat verbetering

19 Supermarkt Framewisseling op 
bedrijfsniveau, door 
wisseling bedrijfsleider. 
Nu normatief-persoonlijk 
frame

Sancties, sociaal verbetering

21 Restaurant Framewisseling op 
bedrijfsniveau, door 
wisseling bedrijfsleider. 
Nu normatief-persoonlijk 
frame

Sociaal verbetering

33 Restaurant Stabiel normatief-
persoonlijk frame voor 
voedselveiligheid; 
framewisseling voor 
roken: economisch › 
normatief-persoonlijk

Sociaal (klant), 
sancties

verbetering

5 Restaurant Stabiel economisch frame Sancties, 
sociaal (familie), 
bejegening

wisselend

8 Broodjeszaak Framewisseling 
normatief-persoonlijk  
› afstomping

Sancties, 
bejegening

wisselend
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Tabel 5.2  Samenvattende analyse casussen (vervolg)

Casus Type 
onderneming

Frame dynamiek Externe invloeden Ontwikkeling 
naleving

11 Bakkerij Twee compagnons met 
destabiliserende frames  
› instabiel frame: 
normatief-persoonlijk  
en professioneel  
(anti-overheid)

Sancties, sociaal wisselend

20 Grandcafé Stabiel economisch frame Sancties, sociaal wisselend

25 Horeca en 
voedsel-verkoop

Stabiel normatief-
persoonlijk frame

Sociaal 
(franchisegever), 
sancties

wisselend

27 Restaurant 3 compagnons met 
enigszins destabiliserende 
frames › redelijk stabiel 
normatief-persoonlijk 
frame

Sancties wisselend

29 Restaurant Stabiel normatief-
persoonlijk frame

Bejegening, sociaal wisselend

13 Shoarma-
snackbar

Stabiel normatief frame Sanctie Stabiel

14 Slagerij Stabiel normatief frame Sociaal Stabiel

17 Snackbar Stabiel normatief frame Sancties, sociaal Stabiel

18 Slagerij Stabiel normatief frame Sociaal Stabiel

22 Lunchroom Stabiel normatief frame Sanctie, bejegening Stabiel

23 Restaurant Stabiel economisch frame Sanctie Stabiel

28 Restaurant Stabiel normatief frame Sancties, bejegening, 
sociaal

Stabiel

31 Restaurant Stabiel normatief frame Stabiel

32 Snackbar/ 
restaurant

Stabiel normatief frame Geen noemens-
waardige zaken

Stabiel
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Waarom bedrijven de regels naleven

Omgaan met regelovertreding  
in vertrouwensrelaties
Effecten van dialoog- en sanctiefactoren en de invloed van  
de relatie tussen toezichthouder en ondernemer

dr. Laetitia Mulder, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr., Gerben van der Vegt

dr. Sanne Pensioen
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Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties

Toezichthouders worden vaak geconfronteerd met de vraag hoe ze het beste om 
kunnen gaan met regelovertreding van personen die onder toezicht staan. Moeten 
ze dit sanctioneren of is het beter om (eerst) een waarschuwing te geven? Moeten 
ze hun reactie nog toelichten en, zo ja, hoe dan? En welke aspecten van een sanctie 
of waarschuwing dragen bij aan toekomstige regelnaleving door een persoon die 
onder toezicht staat? De context van een vertrouwensrelatie maakt deze vragen 
extra interessant. Het gebeurt immers steeds vaker dat toezichthouders hun toezicht 
organiseren in arrangementen waarin vertrouwen een rol speelt. Hierin dragen ze de 
boodschap uit dat ze degene die onder toezicht staat vertrouwen, maar dat ze zullen 
overgaan op sancties als dat vertrouwen wordt geschonden. De vraag is echter of het 
gebruik van sancties door toezichthouders op regelovertreders in vertrouwensrelaties 
effectief is. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de sanctietoepassing van 
toezichthouders doet is in een vertrouwensrelaties.  

Vooraf

Sancties, waarschuwingen en vertrouwensrelaties
Volgens onderzoek heeft een sanctie meestal een positief effect op regelnaleving in 
de toekomst. Maar er zijn ook nadelen: 1) een sanctie roept een economische manier 
van denken op, 2) ze ondermijnt het vertrouwen dat andere ondernemers uit zichzelf 
coöperatief zullen zijn, 3) ze kan negatieve reacties – boosheid, weerstand, wraak – 
oproepen.
Een sanctie kan bovendien averechts werken. Dit is vooral het geval als de sanctie te klein 
is, de ondernemer de sanctie onrechtvaardig vindt of als hij weinig vertrouwen heeft in de 
persoon die de sanctie oplegt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een waarschuwing vaak 
effectiever is voor nalevingsintenties dan een sanctie. 
Hoe sancties en waarschuwingen werken in vertrouwensrelaties is nog onduidelijk.  
Een vertrouwensrelatie in toezichtsituaties wordt meestal gekenmerkt door een kwetsbare 
opstelling van de toezichthouder en de verwachting op positieve uitkomsten. De sterkte 
van de vertrouwensrelatie - bepaald door factoren als de duur van de relatie, het affectieve 
niveau en de kwaliteit van de relatie – speelt een rol bij de intentie de regels na te leven.

6.  Omgaan met regelover treding  
in vertrouwensrelaties

  Effecten van dialoog- en sanctiefactoren en de invloed  
van de relatie tussen toezichthouder en ondernemer
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In toezichtsituaties zijn er vier bases voor vertrouwensrelaties:
• De onmogelijkheid naleving van de regels voor 100% te controleren. Zo kunnen 

douaneambtenaren niet alle passagiers controleren. 
• Een bewuste keuze/filosofie. De Belastingdienst bijvoorbeeld, gaat ervan uit dat 

de meeste belastingplichtigen te goeder trouw zijn en dat verkeerde aangiften 
voortkomen uit fouten en niet uit misleiding.

• Ervaring uit het verleden. Zo weet een toezichthouder met welke personen en 
ondernemingen nooit problemen zijn geweest. 

• Expliciete afspraken. Zo sluit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met 
sommige grote bedrijven een convenant, waarin onder meer wordt afgesproken 
dat het bedrijf verantwoordelijk is voor naleving van de regels en het tijdig 
melden van incidenten. Daartegenover staat dan dat de NVWA in een bepaalde 
periode geen bedrijfs- of productcontroles uitvoert. 

Onderzoeksvragen

Mulder, Van der Vegt en Ponsioen onderzochten:
1)  welke factoren het effect van sancties op toekomstige regelnaleving bepalen  

(zie figuur 1),
2)  in hoeverre deze factoren een rol spelen in vertrouwensrelaties.

Figuur 6.1  Conceptueel model

Voorspellende factoren:

* Dialoogfactoren:
-  rationale sanctie 

uitgelegd
-  op moraliteit 

aangesproken (niet, 
toekomst, of verleden)

* Sanctiefactoren:
- waarschuwing of sanctie
- grootte van sanctie
-  waargenomen opbrengst 

voor toezichthouder

Moderator:

Mate van  
vertrouwens- 
relatie Proces:

*  Ervaren  
(on)recht-
vaardigheid

*  Moreel  
bewustzijn  
en/of morele 
bedreiging

Uitkomst:

Toekomstige 
regelnaleving 
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Dialoog, zwaarte en soort sanctie
De onderzoekers verwachtten wat betreft de dialoog dat:
•   de ondernemer de sanctie eerder rechtvaardig zal vinden als het waarom van 

de sanctie wordt uitgelegd: de rationale. Met zo’n uitleg kan de toezichthouder 
misverstanden wegnemen en duidelijk maken wat de consequenties van 
regelovertreding zijn voor de maatschappij en waarom het dus belangrijk is  
de regels te volgen.

•   een moraliserende boodschap over gedrag in het verleden weerstand oproept. 
•   een moraliserende boodschap eerder wordt geaccepteerd als die over de toekomst 

gaat, dus als de toezichthouder de nadruk legt op wat er voortaan beter kan. 
De onderzoekers verwachtten wat betreft de zwaarte van de sanctie dat:
•   een grotere sanctie een positief effect kan hebben op regelnaleving.
•   men een sanctie eerder onrechtvaardig zal vinden als de toezichthouder er een te 

moraliserende boodschap bij geeft. Dat ondermijnt het zelfbeeld van de ondernemer. 
De onderzoekers verwachtten wat betreft de soort sanctie dat:
•   een financiële sanctie die voordelig lijkt voor de toezichthouder, eerder 

onrechtvaardig wordt gevonden. 
•   sancties tot meer onrechtvaardigheidsgevoelens leiden dan waarschuwingen.  

Dit is waarschijnlijk minder het geval als er sprake is van een vertrouwensrelatie. 

Vertrouwensrelatie 
Bij een sterke vertrouwensrelatie verwachtten de onderzoekers dat:
•   een sanctie een minder negatief of zelfs positief effect heeft op regelnaleving in 

vergelijking met een waarschuwing.
•   het moraliserende effect van een sanctie minder negatieve of zelfs positieve effecten 

heeft voor regelnaleving.
•   een waarschuwing als een ‘zwak’ signaal kan worden opgevat. Dit kan 

regelovertreding in de hand werken. Maar een waarschuwing die wordt toegelicht, 
past wel beter binnen een vertrouwensrelatie dan een sanctie. Ze is dan onderdeel van 
de dialoog tussen toezichthouder en onder toezichtstaande. In dit geval voelt de onder 
toezichtstaande zich gerespecteerd, wat kan leiden tot meer regelnaleving. 

Conclusies

Effecten van waarschuwing/sanctie op gevoelens
•   Los van de vertrouwensrelatie reageren mensen negatiever op een sanctie dan op 

een waarschuwing. Ze vinden de maatregel minder rechtvaardig, voelen zich minder 
rechtvaardig behandeld en hebben sterkere emoties. 

•   Ook verwachten ze bij een toekomstig incident een minder coöperatieve houding van 
de toezichthouder als ze eerder een sanctie ontvingen.
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•   Binnen een hechte vertrouwensrelatie heeft een sanctie bovendien een negatief effect 
op de ervaren kwaliteit van de relatie.

Figuur 6.2   Het effect van een sanctie versus waarschuwing en de sterkte van 
vertrouwensrelatie op de mate waarin men een waarschuwing een gepaste 
maatregel vond. 
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Figuur 6.3   Het effect van een sanctie versus waarschuwing en de sterkte van 
vertrouwensrelatie op de ervaren kwaliteit van de relatie NA het ontvangen 
van de maatregel.
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Figuur 6.4  Het effect van een sanctie versus waarschuwing en de rol van ondernemer 
versus toezichthouder op het gevoel rechtvaardig te zijn behandeld dan wel 
te hebben gehandeld.
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Effecten van waarschuwing/sanctie op regelnaleving en het melden van misstanden
•   Als de vertrouwensrelatie sterk is, heeft een waarschuwing positievere effecten op 

regelnaleving dan een sanctie.
•   Ook vinden zowel ondernemers als toezichthouders een waarschuwing meer passend 

dan een sanctie. Vooral in een vertrouwensrelatie en al helemaal als de ondernemer 
de regel per ongeluk heeft overtreden.

•   Wel hebben ondernemers na het ontvangen van een sanctie sterker de intentie de 
regels na te leven dan na een waarschuwing. Maar het ontvangen van een sanctie 
(versus waarschuwing) had geen enkel effect op het nalevingsgedrag.

•   Los van de vertrouwensrelatie heeft een sanctie noch een waarschuwing invloed op 
het doen van meldingen over een misstand. 

Effect van eigenbelang van de toezichthouder
Als de sanctie voor de toezichthouder weinig lijkt op te leveren, stimuleert dat 
regelnaleving. Maar lijkt deze uit eigenbelang te handelen, dan kan dit het vertrouwen 
ondermijnen en negatieve gedragseffecten hebben. Naarmate de vertrouwensrelatie 
sterker is, is dit een belangrijk issue. 

Effecten van een rationale en moraliseren 
Het geven van een rationale bij een sanctie of waarschuwing en/of het moraliseren van 
het (on)gewenst gedrag bevordert regelnaleving, maar minder sterk dan verwacht bij een 
vertrouwensrelatie. Toekomstgericht moraliseren bevordert wel regelnaleving. 
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Wat de toezichthouder vindt
Toezichthouders vinden doorgaans dat ze rechtvaardig handelen of ze nu een 
sanctie of een waarschuwing geven. Wellicht komt dit doordat mensen, dus 
ook toezichthouders, hun eigen gedrag bij voorkeur op een positieve manier 
interpreteren. Ze lijken zich niet bewust te zijn van de negatieve gevoelens van 
ondernemers. 
Net als de ondernemers vinden toezichthouders een waarschuwing passender dan 
een sanctie, zeker als er sprake is van een vertrouwensrelatie. Maar ze laten hun 
keuze voor een sanctie of waarschuwing niet afhangen van de vertrouwensrelatie. 
Ze kiezen altijd liever voor een waarschuwing (75%) dan voor een sanctie (25%). 
Toezichthouders schatten het aantal keren dat ondernemers een misstand zullen 
melden lager in dan de ondernemers zelf.

Suggesties voor de praktijk
•   Een waarschuwing werkt beter dan een sanctie, vooral binnen een 

vertrouwensrelatie. In het laatste geval vindt de ondernemer waarschijnlijk dat hij 
met de beste bedoelingen heeft gehandeld en dus geen sanctie verdient. Dat heeft een 
negatief effect op toekomstige regelnaleving. Het is niet zeker of een waarschuwing 
in een vertrouwensrelatie ook leidt tot meer regelnaleving. 

•   Het geven van een rationale, een uitleg, bij een maatregel bevordert meestal 
regelnaleving, zeker als er niet of nauwelijks sprake is van een vertrouwensrelatie. 
Dit kan mogelijk worden verklaard doordat deze ondernemers zich dan pas bewust 
worden van het (morele) belang van regelnaleving. 

•   Binnen een vertrouwensrelatie moet moralisatie niet beschuldigend over komen. 
Gebeurt dat wel, dan krijgen ondernemers het gevoel ‘slecht’ te worden gevonden, 
terwijl ze geen slechte bedoelingen hadden. Moralisatie wordt door deze ondernemers 
eerder geaccepteerd als het accent op de toekomst ligt. 

•   Als een sanctie binnen proporties blijft en aangepast is aan de situatie van de 
onderneming, zal de ondernemer de sanctie eerder ‘redelijk’ vinden. Sancties die in 
de ogen van de ondernemer zwaar zijn, ervaart hij ook als minder rechtvaardig en dat 
kan negatief uitpakken op regelnaleving in de toekomst. 

•   Sancties die de kas van toezichthouder of overheid lijken te spekken, worden vaak 
onrechtvaardig gevonden. Dat geldt vooral voor financiële sancties, zoals bijvoorbeeld 
verkeersboetes. Die dragen geen norm meer over en de beslissing om wel of niet te 
overtreden, wordt daardoor een puur zakelijke. 
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Het onderzoek van Mulder, Van der Vegt en Ponsioen
Laetitia Mulder, Gerben van der Vegt en Sanne Ponsioen, Omgaan met 
regelovertreding in vertrouwensrelaties. Effecten van dialoog- en sanctiefactoren en 
de invloed van de relatie tussen toezichthouder en ondernemer, Rijksuniversiteit 
Groningen, in samenwerking met het Expertisecentrum HRM&OB, 2014

De onderzoekers testten hun model (zie figuur 1: Conceptueel model) met twee 
onderzoeken: een survey-onderzoek en een experiment.

Survey-onderzoek
Dit onderzoek bracht in kaart hoe alle factoren in het bovengenoemde model 
toekomstige regelnaleving voorspellen. Het is uitgevoerd onder bedrijven uit 
branches waarin men met veel toezichthouders te maken heeft: landbouw, 
tuinbouw, bosbouw en visserij; industrie; bouwnijverheid en vastgoed; vervoer en 
opslag; horeca; gezondheids- en welzijnszorg; cultuur, sport en recreatie; handel. 
Daarvoor zijn uit het adressenbestand van de KvK uitsluitend organisaties 
geselecteerd met een contactpersoon, 10 tot 500 medewerkers (inclusief parttimers), 
en economische activiteit. Uit die lijst zijn 4000 personen random geselecteerd. 
Uiteindelijk hebben 265 respondenten de volledige vragenlijst ingevuld 
(responspercentage 7%). Hun werd gevraagd naar een concreet voorbeeld van 
een ontvangen sanctie of waarschuwing (deel 1). Voor respondenten die dat niet 
hadden meegemaakt en voor wie daar nog zin in hadden, was er een klein scenario-
experiment (deel 2). 91 personen hebben de vragenlijst van deel 2 van het eerste 
onderzoek volledig ingevuld.
Dataverzameling
Een lijst met vragen over een ontvangen sanctie of waarschuwing, de relatie 
met de toezichthouder, de dialoog- en sanctiefactoren, de procesvariabelen 
‘rechtvaardigheid’ en ‘moreel bewustzijn’, en het nalevingsgedrag van de 
respondent. 
In deel 2 werd de respondenten driemaal een scenario voorgelegd waarin 
een ondernemer zich niet aan een bepaalde regel houdt en de reactie van de 
toezichthouder daarop. In de scenario’s varieerden de vertrouwensrelatie (zwak 
versus sterk) en de reactie van de toezichthouder (waarschuwing versus sanctie).

Experiment
Het tweede onderzoek betrof een experiment, op basis van de uitkomsten van het 
eerste onderzoek. In dit experiment deed men onderzoek naar de invloed van een 
sanctie versus waarschuwing, de aanwezigheid van een vertrouwensrelatie, en de 
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rol van toezichthouder versus ondernemer. Een deel van de deelnemers leefde zich 
in de rol van ondernemer in, het andere deel in die van toezichthouder.
Aan dit onderzoek deden 128 studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
van de Rijksuniversiteit Groningen mee. Voor deze studenten is gekozen vanuit het 
idee dat hun belevingswereld aansluit bij de context van een bedrijfssituatie.
De deelnemers kregen via de computer verschillende situaties voorgelegd waarin de 
condities varieerden: 
1) geen goede vertrouwensrelatie en waarschuwing ontvangen, 
2) geen goede vertrouwensrelatie en sanctie ontvangen, 
3) goede vertrouwensrelatie en waarschuwing ontvangen, 
4) goede vertrouwensrelatie en sanctie ontvangen.
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Inleiding

De overheid wil middels communicatie de naleving van wet- en regelgeving door burgers 
en bedrijven verder bevorderen. Dat kan ze doen door bijvoorbeeld te communiceren 
over de risico’s die de samenleving of iemand persoonlijk loopt als regels niet worden 
nageleefd. Ook kan de overheid communiceren over bijvoorbeeld de sociale norm, of 
over de pak- en sanctiekans. Communicatie is verworden tot een vast onderdeel van de 
handhavingsstrategie, evenals de vraag welke boodschap nu in welk situatie het beste 
werkt.
In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de effecten van verschillende 
communicatieboodschappen op de naleving. Eerder onderzoek dat is uitgevoerd 
binnen het programma Handhaving en Gedrag, van Van Erp (2007) laat al zien dat 
je communicatieboodschappen op verschillende manieren kunt vormgeven. Ze 
onderscheidt minstens twee vormen: de afschrikwekkende en de normatieve boodschap. 
Afschrikwekkende boodschappen zijn zo gericht op beleving van de pakkans en de 
ernst van de sanctie. Normatieve boodschappen zijn gericht op het versterken van de 
persoonlijke of sociale normen. Dit onderzoek bouwt voort op eerdere studies en tracht 
ook meer inzicht te geven in hoe boodschappen verschillend uitwerken bij o.a. burgers 
versus bedrijven. 

Onderzoeksvraag en onderzoek

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: wat zijn effecten van het gebruik van 
afschrikwekkende boodschappen of normatieve boodschappen, of combinaties daarvan op het 
motiveren tot naleving bij kleine overtredingen? Zijn er dan nog verschillen tussen effecten bij burgers 
en bedrijven?

7.  Het motiverende effect van 
normatieve en afschrikwek -
kende boodschappen



80

Samenvattingenbundel onderzoeken Handhaving en Gedrag

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bevat twee delen: een literatuurstudie en een veldonderzoek. 

Literatuurstudie
Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar wat al bekend is over het effect van de 
verschillende boodschappen op naleving. Op basis van deze literatuurstudie zijn keuzen 
gemaakt in vormgeving van het verdere veldonderzoek en hypothesen geformuleerd 
over verwachte uitkomsten. 

Veldonderzoek
Bij een aansluitend veldonderzoek is gekeken naar de effecten van de verschillende 
boodschappen op de motivatie van zowel burgers en bedrijven. Omdat we zicht 
wilde hebben op potentieel gedrag (en niet enkel intentie) is gekozen voor de stated 
preference- methode. Bij die methode krijgen respondenten een groot aantal concrete 
situaties voorgelegd die ze mogen beoordelen. Er daarbij is bewust gekozen om ‘kleine 
overtredingen’ te onderzoeken, omdat de kans groter was dat een substantieel deel ook 
wel eens een overtreding had begaan.
Onderzochte overtredingen bij burgers:
1. te hard rijden in de bebouwde kom
2. in het donker fietsen zonder goed werkende verlichting
3.  afval op straat gooien
Onderzochte overtredingen bij bedrijven
1. niet altijd tijdig aangifte voor de omzetbelasting doen
2.  niet beschikken over een volledige risico-inventarisatie en –evaluatie die aan alle eisen 

voldoet
3. niet voldoen aan brandveiligheidseisen

Dit onderzoek is uitgevoerd middels een elektronische enquête. Er zijn 1500 burgers 
en 628 leidinggevenden bevraagd. In de enquête werden drie kleine overtredingen 
genoemd met daarbij de vraag of de respondenten deze wel eens begaan. De overtreders 
kregen een aantal boodschappen voorgelegd met informatie over de door hen begane 
overtreding. In de boodschappen stond bijvoorbeeld hoeveel automobilisten te hard 
rijden in de bebouwde kom, of hoe hoog de boete is voor de overtreding. Daarbij 
gaven respondenten aan welk van de boodschappen hen het meest motiveerde de 
overtreding niet te begaan. Elke boodschap bevatte drie elementen, afschrikwekkend of 
normatief van aard. Onderzocht zijn twee afschrikwekkende elementen (sanctiekans/
controlekans en boetehoogte) en drie normatieve elementen (gedrag van anderen, de 
mening van anderen over gewenst gedrag en persoonlijke norm). De elementen in de 
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boodschappen varieerden en daarmee ook de waardering van de respondenten voor die 
boodschappen. Die variatie is gebruikt om de volgens burgers en leidinggevenden meest 
motiverende elementen te achterhalen. Niet-overtreders gaven vervolgens hun oordeel 
over boodschappen met invloedrijke elementen. Twee vormen van afschrikwekkende 
communicatie en drie vormen van normatieve communicatie zijn vergeleken.  
Ook combinaties van normatieve en afschrikwekkende elementen zijn bekeken.

Inzichten uit de literatuur

De literatuurstudie geeft ons een goed overzicht van wat bekend is over de effecten van 
verschillende (elementen van) boodschappen en combinaties daarvan op de naleving in 
het algemeen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de effecten van zowel normatieve 
boodschappen als afschrikwekkende boodschappen. 
Normatieve communicatie is erop gericht om 1) mensen aan te spreken op hun eigen 
morele waarde (persoonlijke norm), 2) in te spelen op de perceptie dat anderen deviant 
gedrag afkeuren of normnaleving juist goedkeuren (prescriptief), 3) in te spelen op 
de perceptie dat anderen zich (ook) gedragsmatig aan de regels houden (descriptief). 
Afschrikkende communicatie is erop gericht om mensen schrik aan te jagen door ze van 
de met de mogelijke consequenties te confronteren. Afschrikwekkende boodschappen 
spelen in op de 1) gepercipieerde pakkans, en 2) de gepercipieerde sanctiehoogte. 
Daarnaast kennen we nog boodschappen die angst op moeten wekken voor de eventuele 
gevolgen van het handelen zelf, bijvoorbeeld “roken is dodelijk”. 
De effectiviteit van de boodschap lijkt in de literatuur – naast de boodschap zelf – ook af 
te hangen van het frame dat wordt gebruikt, het realistische gehalte van de boodschap 
en de combinatie van boodschappen die wordt ingezet. Aan de ontvangerskant spelen 
factoren mee als betrokkenheid bij de norm, identificatie de sociale omgeving en het 
eigen naleefgedrag in hoe de boodschap wordt ontvangen en welke uitwerking dat heeft 
op het naleefgedrag. Hieronder worden de verschillende boodschappen nader uitgewerkt 
en gevonden effecten van verschillende boodschappen nader toegelicht.

Normatieve communicatie
Normatieve communicatie speelt in op geldende sociale normen of persoonlijke 
normen. In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen drie normatieve 
elementen: 

1. Persoonlijke norm
Sommige gedragingen worden sterk bepaald door persoonlijke normen en waarden. 
Voorbeelden zijn vormen van altruïstisch gedrag zoals geld geven aan goede doelen 
of bloeddonatie. Handelen in overeenstemming met de eigen normen geeft mensen 
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een goed gevoel over zichzelf en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Met betrekking 
tot regelgeving is het belangrijk dat burgers en bedrijven de regels als rechtvaardig 
zien. Ook is het van belang dat mensen van mening zijn dat het de samenleving 
ten goede komt als men zich als goede burger in het algemeen aan de regels houdt 
(Mason & Mason, 1992; Van Erp, 2007). Het effect van persoonlijke morele normen op 
gedrag is aangetoond voor een groot aantal gedragsdomeinen (Manstead, 2000). Uit 
onderzoek wordt nog niet duidelijk of het aanspreken op persoonlijke normen in een 
voorlichtingsboodschap effectief is. Op basis van de literatuur mag worden verwacht dat 
het doen van een appèl op een persoonlijke norm geen eenduidig (motiverend) effect 
heeft op regelnaleving. Tot nu toe zijn de diverse normen apart bekeken, maar er zijn 
aanwijzingen dat juist gelijktijdige informatie geven over de normen het meest effectief 
is. Op basis van de literatuur mag worden verwacht dat het geven van informatie over 
meerdere normatieve elementen tegelijkertijd wel een (motiverend) effect heeft op 
regelnaleving. 

2. Descriptieve sociale norm
De descriptieve sociale norm is de inschatting van het aantal mensen dat zich aan een 
bepaalde wetsregel houdt, of andersom, het aantal mensen dat de regel overtreedt. In 
onderzoek is aangetoond dat de descriptieve sociale norm invloed heeft op het gedrag 
van mensen. Informatie over de descriptieve sociale norm (het aantal mensen dat zich 
wel aan de regels houdt) kan zowel een positief of negatief effect hebben op gedrag, 
afhankelijk van de mate waarin mensen zich identificeren met de groep die dat gedrag 
vertoont. Op basis van de literatuur mag worden verwacht dat het geven van informatie 
over gedrag van de doelgroep een motiverend effect heeft op regelnaleving mits mensen 
zich (voldoende) identificeren met deze doelgroep. 

3. Prescriptieve sociale norm
De prescriptieve sociale norm is de inschatting van de mening van andere mensen 
over gewenst gedrag. Wat andere mensen vinden, geeft zowel informatie over wat juist 
is als informatie over welk gedrag tot sociale beloningen leidt. Over de effecten van 
communicatie over de prescriptieve sociale norm is nog weinig bekend. Het schaarse 
onderzoek dat is gedaan, laat positieve effecten zien. Wel hebben mensen minder inzicht 
in de mening van anderen dan in het gedrag van anderen, waardoor communicatie 
over de prescriptieve sociale norm eerder geloofwaardig als dat wordt ondersteund 
door de descriptieve sociale norm. Op basis van de literatuur mag worden verwacht dat 
het geven van informatie over de mening van anderen een motiverend effect heeft op 
regelnaleving.
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Afschrikwekkende communicatie

Afschrikwekkende communicatie gaat in op potentiële nadelen van regelovertreding. 
Deze vorm van communicatie is gebaseerd op de waardeverwachtingstheorie. De 
onderliggende aanname is dat mensen bij het maken van gedragskeuzes een afweging 
maken tussen de potentiële gedragsconsequenties. Elke consequentie krijgt zowel 
een positief of negatief oordeel toegekend (de waarde) als een kleinere of grotere 
waarschijnlijkheid (verwachting). De theorie voorspelt dat mensen middels een 
rationele kosten-batenanalyse de gepercipieerde potentiële nadelen van gedrag zoals te 
hard rijden (bijvoorbeeld een boete of een ongeluk) afwegen tegen de gepercipieerde 
potentiële voordelen (bijvoorbeeld meer rijgenot of eerder thuis). Afschrikwekkende 
communicatie speelt in op het verhogen van de kosten. Bij gelijkblijvende voordelen, zal 
de kosten-baten afweging anders uitvallen. In het onderzoek wordt, in overeenstemming 
met het waardeverwachtingsmodel, een onderscheid gemaakt tussen pakkans (de 
verwachting) en sanctiehoogte (de waarde). 

1. Pakkans
De gepercipieerde pakkans wordt bepaald door drie kansinschattingen (Van Erp, 2007).
a. Controlekans; de kans dat iemand wordt gecontroleerd.
b.  Detectiekans; de kans dat bij controle wordt ontdekt dat iemand een overtreding heeft 

begaan.
c.  Sanctiekans; de kans dat iemand bij detectie een boete krijgt.
Uit eerder onderzoek blijkt dat communicatie over pakkans alleen zinvol kan 
zijn als een grotere gepercipieerde controle-, detectie-, en sanctiekans positief 
samenhangt met wetsnaleving. Dit blijkt meestal het geval. Ook is aangetoond dat 
de gepercipieerde kansen worden beïnvloed door voorlichting, maar alleen als de 
voorlichting geloofwaardig wordt gevonden. Bovendien is een voorwaarde voor het 
effect van communicatie dat er daadwerkelijk controles plaatsvinden, omdat anders de 
gepercipieerde pakkans op zijn best slechts tijdelijk stijgt. Op basis van de literatuur 
mag worden verwacht dat het geven van informatie over de pakkans een motiverend 
effect heeft op regelnaleving. 

2. Sanctiehoogte
Onderzoek naar effect van sanctiehoogte geeft wisselende resultaten. Sommige 
onderzoekers concluderen dat verhogen van de sanctiehoogte geen effect heeft. Bij 
intrinsieke gemotiveerde mensen en ervaren onrechtvaardigheid kan informatie over de 
sanctiehoogte zelfs averechts werken. Andere onderzoekers zijn hierover positiever. De 
waardeverwachtingstheorie voorspelt dat het verhogen van de sanctie meer effect heeft 
naarmate de pakkans hoger is. Ook bij dit veronderstelde verband tussen pakkans en 
sanctiehoogte wisselen de resultaten. Op basis van de literatuur mag worden verwacht 
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dat het (motiverend) effect van informatie over sanctiehoogte op regelnaleving niet 
eenduidig is, en het (motiverende) effect van gecombineerde informatie over pakkans en 
sanctiehoogte niet eenduidig en situationeel afhankelijk is. 

3. Angstopwekkende communicatie
Afschrikwekkende communicatie kan gericht zijn op het afschrikken door middel 
van informeren van mensen of door middel van angst opwekken bij mensen. Hoewel 
angstcommunicatie veel wordt toegepast, wordt geadviseerd om angstopwekkende 
boodschappen niet toe te passen (Lewis, Watson, Tay, & White, 2007). Informatieve 
communicatie over de pakkans en sanctiehoogte werkt meestal net zo goed. 
Angstopwekkende boodschappen leiden vaak tot meer aandacht, maar niet 
noodzakelijkerwijs tot een positievere houding ten opzichte van het aanbevolen 
gedrag. Angstboodschappen worden veelal ontweken en/of genegeerd (angstcontrole). 
Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om informatie over risico’s te combineren 
met informatie over manieren waarop je een risico kunt vermijden (Pelsmacker, 2010). 
Een consequentie voor de vormgeving van het onderzoek is dat boodschappen op 
informatieve wijze ingaan op de risico’s van regelovertreding. 

Combinatie van afschrikwekkende en normatieve communicatie

De effecten van afschrikking en sociale normen hangen wellicht met elkaar samen. Een 
afschrikwekkende boodschap lijkt geen effect te hebben indien burgers en bedrijven 
zich uit eigen morele overtuiging al aan de regels houden. Afschrikwekkende informatie 
kan zelfs averechtse effecten hebben, met ondermijning van de intrinsieke motivatie 
om regels na te leven (crowding out) tot gevolg. Informatie over de mate van naleving van 
een populatie kan ook via een andere weg negatief van invloed zijn op de perceptie van 
de pakkans (bijv. Frey, 2003). Het resultaat van controle op wetsnaleving kan immers 
aangeven dat er een gerede pakkans is, maar kan ook suggereren dat regelovertreding 
veel voorkomt en normaal is. Tot op heden is voor zover bekend niet onderzocht welk 
effect gecombineerde communicatie over sanctiehoogte en sociale normen heeft op 
regelnaleving. Op basis van de literatuur is er geen kennis over het (motiverend) effect 
van gecombineerde afschrikwekkende en normatieve communicatie op regelnaleving. 

Framing en realistisch gehalte van de boodschap

Naast de boodschap is ook de formulering van invloed op de manier waarop mensen 
met de boodschap omgaan. Je kunt een boodschap op verschillende manieren framen: 
formuleren in termen van het gewenste gedrag uitvoeren of niet uitvoeren van het 
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ongewenste gedrag. Een boodschap kan zo zowel positief als negatief geformuleerd. Op 
basis van de literatuur mag worden verwacht dat het toepassen van een positieve frame 
een motiverend effect heeft op de regelnaleving als mensen minder betrokken zijn bij 
de boodschap, en dat het toepassen van een het negatieve frame een motiverend effect 
heeft als mensen meer betrokken zijn bij de boodschap. 
Communicatie is bovendien alleen effectief als realistisch wordt gepercipieerd. Het 
realistische gehalte van een boodschap is vooral onderzocht in de context van de mate 
van discrepantie tussen de mening die de boodschap verkondigt en de mening die de 
ontvanger al heeft. Bij een te grote discrepantie wordt de boodschap afgewezen. In dit 
onderzoek dient de informatie in de boodschappen daarom niet te veel af te wijken van 
de eigen inschatting. Op basis van de literatuur mag worden verwacht dat bij informatie 
die te veel afwijkt van de eigen inschatting er geen motiverend effect is met betrekking 
tot de regelnaleving. 

Samengevat levert dit het volgende overzicht op:
 
Tabel 7.1  Verwachte (oordeel over) motiverende effecten op regelnaleving 

 op basis van literatuur

Elementen Literatuur

Afschrikwekkende elementen

Pakkans +

Sanctiehoogte ?

Normatieve elementen

Descriptieve sociale norm + (mits identificatie anderen)

Prescriptieve sociale norm + (onduidelijk of identificatie nodig is)

Persoonlijke norm ?

Extra effect combinaties

Afschrikwekkende elementen ?

Normatieve elementen +

Afschrikwekkende en normatieve elementen ?

Invulling

Positieve formulering + (als laag betrokken)

Negatieve formulering + (als hoog betrokken)

Niet-realistische invulling

+ positief effect - negatief effect ? effect onbekend/wisselend leeg geen effect
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Resultaat effecten burgers en bedrijven 

In een veldonderzoek is gekeken naar de mogelijke (ingeschatte) effecten van 
boodschappen bij zowel burgers als leidinggevenden van bedrijven op de naleven van 
regels. Aan de hand van het literatuuronderzoek is een voorspelling gedaan voor het 
effect van de verschillende boodschappen bij burgers versus bedrijven. Tabel 6.1 geeft 
een overzicht van het verwachte effect op basis van de literatuur en de uitkomsten van 
dit onderzoek voor burgers en leidinggevenden. 

Verwacht effecten van boodschappen op de naleving van burger  
versus bedrijven
 De onderzoekers formuleren op basis van de literatuurstudie en veldstudie het 
volgende:

1.   Een afschrikwekkend element wordt het meest motiverend gevonden om 
een kleine wetsovertreding niet langer te begaan. Bij burgers gaat het om de 
sanctiekans, bij leidinggevenden van bedrijven om de boetehoogte.

2.   Informatie over alleen de boetehoogte wordt niet motiverend gevonden door 
burgers, informatie over de controlekans niet door leidinggevenden van 
bedrijven. 

3.    Informatie over de boetehoogte vinden leidinggevenden van bedrijven het 
meest motiverend als deze boete relatief hoog is.

4.    Informatie over de sanctiekans vinden burgers alleen motiverend als die 
sanctiekans realistisch is.

5.   Informatie over de prescriptieve sociale norm en inspelen op de persoonlijke 
norm motiveert volgens zowel burgers als leidinggevenden van bedrijven om 
bepaalde regelovertredingen niet meer te begaan. Volgens leidinggevenden 
kan ook informatie over de descriptieve sociale norm motiverend werken. 

6.   Informatie over de descriptieve sociale norm wordt door burgers niet 
motiverend gevonden om de regelovertreding niet meer te begaan. 

7.    Als informatie over de descriptieve sociale norm motiverend wordt gevonden, 
dan alleen als de norm hoog genoeg is. 

8.  De prescriptieve sociale norm kan volgens burgers doorgaans beter positief 
worden geformuleerd (deel dat vindt dat je je altijd aan de regels moet 
houden), volgens leidinggevenden van bedrijven werkt een negatieve 
formulering beter (deel dat vindt dat je nooit de regels moet overtreden). 

9.    Meerdere afschrikwekkende elementen in een boodschap lijken burgers extra 
motiverend te vinden.
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10.  Meer normatieve elementen in een boodschap motiveren meer dan een enkel 
normatief element, zowel volgens burgers als volgens leidinggevenden van 
bedrijven. 

11.   Een boodschap met een combinatie van normatieve én afschrikwekkende 
elementen lijkt in een boodschap voor burgers minder motiverend gevonden 
te worden dan een boodschap met alleen normatieve of afschrikwekkende 
elementen. Bij leidinggevenden lijkt een dergelijk averechts effect van de 
combinatie niet op te treden. 

12.    Volgens het gros van de niet-overtreders zijn er geen ongewenste effecten van 
boodschappen met effectieve elementen op de kans dat ze niet-overtreder 
blijven. Ze blijven van plan zich aan de regels te houden. 

Tabel 7.2  Verwachte effecten op regelnaleving op basis van literatuur en oordeel over 
motiverende effecten op basis van dit onderzoek

Elementen Literatuur Onderzoek Onderzoek
  burgers bedrijven

Afschrikwekkende elementen

Sanctiekans/controlekans + + 

Sanctiehoogte ?  +

Normatieve elementen

Descriptieve sociale norm + (mits identificatie anderen)  +

Prescriptieve sociale norm + (onduidelijk of identificatie nodig is) + +

Persoonlijke norm ? + +

Extra effect combinaties

Afschrikwekkende elementen ? +

Normatieve elementen +

Afschrikwekkende en 

normatieve elementen ? -

Invulling

Positieve formulering + (als laag betrokken) +

Negatieve formulering + (als hoog betrokken)  +

Niet-realistische invulling

+ positief effect - negatief effect ? effect onbekend/wisselend leeg geen effect
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De stellingen uit de literatuur worden in het veldonderzoek grotendeels bevestigd door 
de respondenten als het gaat om lichte regelgeving. Twee derde van de geënquêteerden 
geeft ook aan tenminste een van de onderzochte kleine overtredingen te hebben begaan. 
Burgers en bedrijven lijken op verschillende manieren gevoelig voor de verschillende 
boodschappen. De effecten lijken in ieder geval mede afhankelijk van de identificatie 
van een individuele burger of ondernemer met die doelgroep. Het gebruikte frame 
werkt anders voor bedrijven als voor burgers. Ook lijkt het zo dat gecombineerde 
boodschappen eerder effectief zijn bij bedrijven dan bij burgers. 
De ‘waarom’ vraag is in deze studie niet echt beantwoord. Een verklarende factor zou 
kunnen zijn dat bedrijven op een veel rationelere manier tegen regelgeving aankijken, 
zich op een andere manier betrokken voelen bij de regelgeving, en meer gericht zijn 
op de (economische) consequenties en de reputatie dan burgers. Omdat hier vooral 
naar relatief kleine overtredingen is gekeken kan het zijn dat burgers ook minder 
betekenisvol zijn, dat kan beïnvloeden hoe burgers reageren op boodschappen. 
Bij grotere overtredingen of complexere regelgeving en situaties kunnen allerlei factoren 
de naleving beïnvloeden die in dit onderzoek niet zijn meegenomen. 

Conclusies

Bovenstaande resultaten zijn de uitkomsten van één onderzoek waarin vooral is gekeken 
naar ‘kleine overtredingen’ en intenties (niet gedrag) naar aanleiding van verschillende 
boodschappen. Het onderzoek geeft een aantal voorlopige conclusies en roept ook weer 
nieuwe vragen op. Zo is het interessant om na te gaan hoe de gevonden resultaten verder 
verklaard kunnen worden. En hoe de genoemde intenties verder vertaald worden in 
feitelijk naleefgedrag? Daarnaast is het zinvol om na te gaan of de gevonden resultaten 
ook voor meer complexe regelgeving op zouden gaan. Met die beperkingen kunnen de 
volgende voorlopige conclusies worden getrokken:

Burgers
Normatieve communicatie:
• Speel bij voorlichtingsboodschappen vooral in op de persoonlijke norm en op de 

prescriptieve sociale norm (mening van anderen over het juiste gedrag).
• Gebruik bij voorkeur een positief frame voor de prescriptieve sociale norm. 
• Vermijd informatie over de descriptieve sociale norm bij lage identificatie of bij een 

ongunstige uitkomst (gedrag van anderen).
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Afschrikwekkende communicatie
•   Speel in een korte voorlichtingsboodschap in op de sanctiekans  

(eerder dan op de sanctiehoogte).
• Deze sanctie dient realistisch te zijn.
• Vermijd informatie over boetehoogte, zeker als d pakkans en/of de boete laag is.
Combineren van boodschappen
• Vermijd bij voorlichtingsboodschappen met meer elementen een combinatie van 

normatieve en afschrikwekkende elementen (bijvoorbeeld realistische sanctiekans en 
persoonlijke norm).

Tabel 7.3  Voorbeeld optimale voorlichtingsboodschappen bij burgerovertreding

Te hard rijden in de bebouwde kom

1 element

Wist u dat...

Op sommige dagen een boete wordt gegeven aan 1 op de 100 automobilisten die te hard rijden 

in de bebouwde kom.

Houd u altijd aan de maximumsnelheid!

2 elementen

Wist u dat...

9 van de 10 automobilisten vinden dat je je altijd aan de maximumsnelheid moet houden in de 

bebouwde kom.

Als u uw veiligheid en die van anderen belangrijk vindt...

Houd u altijd aan de maximumsnelheid!
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Leidinggevenden van bedrijven
Normatieve communicatie
• Gebruik een negatief frame voor de prescriptieve sociale norm (wat andere mensen 

vinden). 
• Noem de descriptieve sociale norm alleen als deze hoog is, bijvoorbeeld 70 procent of 

meer.
• Speel in een voorlichting in op de boetehoogte.
Afschrikwekkende communicatie
• Vermijd informatie over controlekans, in ieder geval als deze al als zeer groot wordt 

ingeschat.
• Meld alleen de ‘hoge’ boete. Dat kan bijvoorbeeld middels de formulering ‘een boete 

kan worden opgelegd van.
Combineren van boodschappen
• Combineer bij voorlichtingsboodschappen met meer elementen de boetehoogte 

met een normatief element (descriptieve sociale norm, persoonlijke norm en/of 
prescriptieve sociale norm). 

Tabel 4.5  Voorbeeld optimale boodschappen bij bedrijfsovertreding

Niet tijdig aangifte doen voor omzetbelasting

1 element

Wist u dat...

Een boete van 2.460 euro kan worden opgelegd voor het niet tijdig aangifte doen voor de  

omzetbelasting.

Doe altijd op tijd aangifte voor de omzetbelasting!

2 elementen

Wist u dat...

Een boete van 2.460 euro kan worden opgelegd voor het niet tijdig aangifte doen voor de  

omzetbelasting. 

90% van de bedrijven altijd op tijd aangifte doet voor de omzetbelasting.

Doe altijd op tijd aangifte voor de omzetbelasting!
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Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is 
opdrachtgever voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en 
naleving van regelgeving. Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over 
mechanismen die ten grondslag liggen aan naleving of overtreding van regelgeving en 
de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden. De centrale vraag is hoe het 
nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden verklaard vanuit 
de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder de 
handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.
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