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Voorwoord	
	
Vanuit	 onze	 opleiding	 in	 de	 TEW	 ontstond	 bij	 ons	 beiden	 een	 liefde	 voor	 Marketing	 en	
Ondernemerschap.	Vanuit	eigen	overwegingen	was	er	een	 interesse	voor	 Innovatie	en	het	
innerlijke	 van	 de	mens.	 Deze	 elementen	 konden	 allemaal	 dankzij	 de	 door	 de	 Universiteit	
aangeleerde	 capaciteiten	 zoals	 analytisch	denken,	 informatie	 verwerven	en	 verwerken,	 en	
academische	 problemen	 oplossen,	 gecombineerd	 worden	 in	 een	 masterthesis	 ter	
beëindiging	 van	 onze	 studies.	 Wij	 hebben	 getracht	 aan	 te	 tonen	 in	 hoeverre	
persoonlijkheidskenmerken	 innovatief	 gedrag	 kunnen	beïnvloeden,	met	 als	 hoofddoel	 een	
meerwaarde	te	kunnen	brengen	in	de	huidige	literatuur.	Deze	thesis	is	bestemd	voor	al	wie	
geïnteresseerd	is	in	persoonlijkheidskenmerken,	ondernemers	en	innovatie,	maar	vooral	ook	
voor	diegene	die	 graag	 verder	onderzoek	wil	 voeren	naar	de	elementen	aanwezig	 in	deze	
thesis.		
	
Deze	 thesis	 is	 in	 volledige	 samenwerking	 geschreven	 door	 ons	 beiden,	waarbij	wij	 beiden	
steeds	verder	gezocht,	geanalyseerd	en	geredeneerd	hebben.	Wij	hebben	beiden	onze	taken	
steeds	met	de	volle	overtuigingen	en	met	de	nodige	zorg	uitgevoerd.	Hiervoor	bedanken	wij	
elkaar	voor	de	fijne	en	succesvolle	samenwerking.	Verder	willen	wij	ook	onze	dank	betuigen	
aan	mevrouw	Charlotte	Reypens	voor	al	haar	onmisbare	adviezen	die	ons	steeds	de	nodige	
helderheden	hebben	gebracht.		
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Abstract		
	
In	deze	masterthesis	werd	er	een	experimenteel	onderzoek	gevoerd	naar	hoe	ondernemers	
verschillen	van	andere	individuen	op	basis	van	enkele	persoonlijkheidskenmerken,	en	of	dat	
deze	 persoonlijkheidskenmerken	 mee	 het	 innovatieve	 gedrag	 van	 individuen	 kunnen	
bepalen.	 Innovatief	 gedrag	 wordt	 in	 deze	 studie	 gedefinieerd	 als	 de	 trade-off	 tussen	
exploratie	en	exploitatie.	De	persoonlijkheidskenmerken	onderzocht	 in	deze	studie	zijn;	de	
nood	 voor	 affiliatie,	 extraversie,	 locus	 of	 control	 en	 de	 temporele	 focus.	 De	
meetinstrumenten	 die	 werden	 gebruikt	 zijn;	 de	 Bomb	 Risk	 Elicitation	 Task	 voor	 de	
exploratie/exploitatie	level,	de	Liking	People	Scale	en	the	Volunteer’s	Dilemma	voor	de	nood	
voor	 affiliatie,	 de	 Big	 Five	 Inventory	 voor	 Extraversie,	 de	 Rotter’s	 schaal	 voor	 de	 Locus	 of	
control,	en	een	experiment	op	basis	van	imaginatieve	verhalen	voor	de	temporele	focus.	Er	
deden	100	participanten	mee	aan	het	onderzoek,	waarvan	er	10	ondernemers	waren	en	de	
rest	 voor	 de	 meerderheid	 bestond	 uit	 studenten	 van	 de	 Universiteit	 Antwerpen.	 Uit	 de	
resultaten	kan	er	geconcludeerd	worden	dat	ondernemers	significant	niet	verschillen	van	de	
andere	 individuen	 op	 alle	 gebruikte	 persoonlijkheidskenmerken,	 en	 op	 de	 level	 van	
exploratie/exploitatie.	 Hierdoor	 worden	 de	 ondernemers	 samen	 met	 de	 overige	
participanten	 samengenomen	 als	 één	 groep	 voor	 de	 verdere	 analyse.	 Verder	 wordt	 er	
geconcludeerd	dat	geen	enkele	persoonlijkheidskenmerk	een	invloed	heeft	op	het	innovatief	
gedrag	(exploratie/exploitatie)	van	individuen.		
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Executive	Summary	
	
	
In	this	master’s	thesis	experimental	research	is	conducted	on	how	entrepreneurs	differ	from	
other	individuals	concerning	their	personality	traits,	and	how	these	personality	traits	might	
influence	their	innovative	behaviour.		
	
Innovative	behaviour	is	defined	as	the	consideration	of	a	trade-off	between	exploration	and	
exploitation.	 Exploration	 is	 the	 search	of	 new	opportunities	 and	 knowledge	with	hopes	of	
generating	 higher	 future	 gains,	 but	 bearing	 higher	 risks.	 Exploitation	 on	 the	 other	 hand	
concerns	 the	 further	 exploiting	 of	 current	 choices,	 and	 thus	 dealing	with	 less	 risks,	 hence	
missing	 out	 on	 new	 potentially	 profitable	 opportunities.	 Research	 explains	 that	 some	
personality	 traits	 present	 in	 humans	 might	 influence	 these	 innovative	 behaviours.	 The	
personality	 traits	 discussed	 and	 studied	 in	 this	 research	 are	 the	 ‘Need	 for	 Affiliation’,	
‘Extraversion,	‘Locus	of	Control’	and	the	‘Temporal	Focus’.		
	
In	this	study,	the	trade-off	between	exploration	and	exploitation	was	measured	by	the	Bomb	
Risk	Elicitation	Task.	‘The	Need	for	Affiliation’	is	the	need	of	individuals	to	engage	in	positive	
relations	 with	 other	 humans	 and	 the	 desire	 for	 acceptance	 and	 emotional	 support	 from	
other	 individuals.	 In	 this	 study	 it	 is	 proposed	 that	 entrepreneurs	 with	 a	 high	 need	 for	
affiliation	tend	to	engage	in	explorative	innovative	behaviour.	In	this	study	two	instruments,	
the	 Liking	 People	 scale	 and	 the	 Volunteer’s	 Dilemma	 measure	 this	 personality	 trait.	
‘Extraversion’	 describes	 an	 individual’s	 tendency	 to	 be	 sociable,	 optimistic,	 energetic	 and	
communicative.	 In	 this	 paper	 a	 research	 question	 asks	 if	 there	 is	 any	 relation	 of	 this	
personality	 trait	 to	 the	 individual’s	 exploration/exploitation	 level.	 The	 Big	 Five	 Inventory	
measured	 this	 personality	 trait.	 ‘Locus	 of	 control’	 explains	 the	 amount	 of	 control	 an	
individual	places	upon	his	own/environments	actions	concerning	the	events	taking	place	in	
his	 life.	 A	 research	 questions	 asks	 if	 there	 is	 a	 relation	 of	 this	 personality	 trait	 to	 the	
exploration/exploitation	level	of	entrepreneurs.	The	instrument	used	to	measure	this	trait	is	
the	Rotter’s	Scale.	The	‘Temporal	Focus’	is	the	amount	of	focus	an	individual	puts	in	his	past	
or	 future	when	decision-making.	 In	 this	 study	 it	 is	 proposed	 that	 individuals	with	 a	 future	
temporal	focus	engage	in	explorative	behaviour,	and	individuals	with	a	past	temporal	focus	
in	exploitative	behaviour.	This	trait	was	measured	by	an	experiment	containing	6	imaginative	
stories.		
	
The	 research	 was	 conducted	 through	 Qualtrics	 containing	 the	 BRET	 games,	 the	 different	
surveys	 and	 experiments.	 100	 individuals	 participated	 on	 the	 research,	 with	 10	 of	 them	
being	entrepreneurs.	The	majority	of	the	other	participants	were	students	of	the	University	
of	 Antwerp.	 The	 participants	were	 divided	 into	 three	 groups;	 ‘entrepreneurs’,	 ‘individuals	
interested	 in	 entrepreneurship’,	 and	 ‘individuals	 not	 interested	 in	 entrepreneurship’.		
	
Results	found	that	the	entrepreneurs	didn’t	differ	significantly	from	the	other	groups	on	the	
level	 of	 their	 personality	 traits,	 and	 on	 how	 they	 scored	 on	 their	 exploration/exploitation	
behaviour.	 Since	 they	 don’t	 differ	 significantly	 on	 the	 latter,	 the	 results	 of	 the	 individuals	
from	the	three	groups	were	combined	and	discussed	further	as	one	group.	The	results	show	
that	 for	 the	 participants	 no	 personality	 trait	 had	 a	 relation	 with	 or	 an	 influence	 on	 the	
exploration/exploitation	 level	 of	 these	 participants.	 Further	 research	 with	 a	 more	 varied	



6	
	

sample	and	with	other	personality	traits	or	factors	should	be	conducted.	This	study	was	the	
first	in	its	kind	to	use	the	BRET	as	a	measurement	for	exploration/exploitation	behaviour	and	
the	Volunteer’s	Dilemma	for	the	Need	for	Affiliation,	so	further	research	should	display	the	
use	of	these	instruments.		
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1 Inleiding	
	
Op	 de	 dag	 van	 vandaag	 in	 een	 veranderende	 wereld,	 waarin	 competitie	 en	 vernieuwing	
heerst,	hebben	organisaties	belang	bij	om	zich	 te	blijven	adapteren	en	vernieuwen	om	de	
concurrenten	 voor	 te	 blijven.	 Zeker	 in	 tijden	 van	 economische	 crisissen,	 is	 adaptatie	 naar	
een	optimaler	evenwicht	een	noodzaak	om	te	kunnen	overleven.	(Brennan	et	al.,	2014)	De	
business	 activiteiten	 en	processen	die	 het	mogelijk	maken	om	 zich	bewust	 te	 vernieuwen	
worden	 innovatie	 genoemd.	 Innovatie	 kan	 gezien	 worden	 als	 elke	 kleine	 vernieuwing	 die	
voor	 meer	 waarde	 en	 voordeel	 zorgt.	 (Tidd	 et	 al.,	 2005;	 Nisula	 &	 Kianto,	 2013).	 Een	
vernieuwend	 idee	 of	 uitvinding	 wordt	 dus	 zo	 enkel	 als	 een	 innovatie	 gezien	 indien	 deze	
daadwerkelijk	wordt	ontwikkeld	met	als	doel	om	voordeel	te	genereren.	Innovatie	maakt	het	
mogelijk	om	buiten	persoonlijke	voordeel	ook	economische	groei	te	realiseren.	Vooral	kleine	
ondernemingen	 brengen	 door	 innovatie	 veel	 voordeel	 in	 de	 samenleving.	 Oprichters	 van	
deze	bedrijven	 zijn	 ondernemers,	waarbij	 sommige	 van	hun	natuur	 uit	 kunnen	 innoveren.	
(De	Jong	et	al.,	2009)	Het	 innoveren	en	het	genereren	van	 ideeën	zijn	grote	componenten	
van	waaruit	ondernemerschap	ontstaat.	Ondernemerschap	zorgt	net	zoals	innovatie	ook	op	
haar	beurt	 voor	economische	groei	en	 tewerkstelling.	 (Zampetakis	et	al.,	 2011)	Het	 is	niet	
juist	om	te	stellen	dat	elke	innovatieve	ondernemer	noodzakelijk	eigenaar	is	van	een	bedrijf,	
aangezien	hij	ook	voor	een	bedrijf	kan	werken	waarin	hij	 innoverend	en	ondernemend	kan	
zijn.	 Een	 individu	 is	 een	 innoverend	 ondernemer	 indien	 hij	 voornamelijk	 ondernemer	 is	
vanuit	 zijn	gedrag	en	niet	enkel	omdat	hij	eigenaar	 is	van	een	eigen	bedrijf,	en	waarbij	hij	
gericht	 is	 op	 het	 ontdekken	 en	 uitbuiten	 van	 nieuwe	 opportuniteiten.	 Een	 ondernemer	
wordt	 dus	 zo	 als	 het	 ware	 een	 ondernemer	 genoemd	 omwille	 van	 zijn	 gedragingen	 en	
persoonlijkheidskenmerken.	(De	Jong	et	al.,	2009)		
	
Uit	vorige	studies	 is	gebleken	dat	vele	succesvolle	ondernemers	niet	noodzakelijk	dezelfde	
karaktereigenschappen	 delen,	 en	 dat	 het	 dus	 moeilijk	 is	 om	 vast	 te	 stellen	 in	 hoeverre	
ondernemers	van	elkaar	verschillen	(Chell,	2008).	In	deze	studie	zal	er	getracht	worden	om	
te	 onderzoeken	 welke	 karaktereigenschappen	 ondernemers	 onderscheiden	 van	 andere	
individuen,	 en	 of	 deze	 kenmerken	 mee	 het	 innovatieve	 gedrag	 van	 deze	 ondernemers	
kunnen	 bepalen.	 Innovatie	 wordt	 daarbij	 in	 deze	 studie	 beschreven	 als	 een	 gedrag	 dat	
bestaat	 uit	 de	 activiteiten	 Exploratie	 en	 Exploitatie.	 Er	 zal	 aan	 de	 hand	 van	 de	 resultaten	
vooreerst	geschetst	worden	in	hoeverre	ondernemers	verschillen	van	andere	individuen	op	
vlak	 van	 karaktereigenschappen.	 De	 andere	 individuen	 onderzocht	 in	 deze	 thesis	 zijn	
deelnemers	die	‘geen	ondernemer	zijn	maar	wel	interesse	hebben	in	ondernemerschap’	en	
deelnemers	die	‘geen	ondernemer	zijn	en	ook	geen	interesse	hebben	in	ondernemerschap’.	
Vervolgens	zullen	verbanden	tussen	innovatieve	gedrag	(als	een	trade-off	tussen	exploratie	
en	 exploitatie)	 en	 enkele	 persoonlijkheidskenmerken	 onderzocht	 worden.	 De	 vraag	 die	
daarbij	 beantwoord	 wordt	 is	 of	 dat	 persoonlijkheidskenmerken	 van	 de	 ondernemers	 de	
mate	 van	 exploratief/exploitatief	 gedrag	 van	 deze	 individuen	 beïnvloeden.	 De	
persoonlijkheidskenmerken	of	karaktereigenschappen	onderzocht	 in	deze	studie	zijn:	Nood	
voor	 affiliatie,	 Extraversie,	 Locus	 of	 Control	 en	 Temporele	 Focus.	 Deze	
karaktereigenschappen	samen	met	de	activiteiten	van	het	 innovatief	gedrag,	exploratie	en	
exploitatie,	worden	in	de	volgende	sectie	uitgelegd.			
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1.1 Exploratie/Exploitatie	
	
Individuen	 en	 organisaties	 evolueren	 doorheen	 de	 tijd	 door	 middel	 van	 het	 zoeken	 naar	
oplossingen	 op	 problemen	 en	 vragen.	 Deze	 oplossingen	 kunnen	 ontstaan	 uit	 bestaande	
gekende	 ideeën,	maar	 ook	 uit	 nieuwe	 innovatieve	 activiteiten.	Om	 te	 overleven	 horen	 zo	
ook	bedrijven	hun	bestaande	middelen	efficiënt	in	te	zetten,	en	tevens	ook	op	zoek	te	gaan	
naar	 nieuwe	mogelijkheden	 voor	 de	 toekomst.	 (Jacoby,	 2005)	 Er	 bestaan	 twee	 types	 van	
innovatieve	 activiteiten	 die	 in	 deze	 studie	 beschreven	 zullen	 worden:	 Exploitatie	 en	
Exploratie.	 Met	 exploitatie	 wordt	 het	 gedrag	 bedoeld	 waarbij	 er	 wordt	 verfijnd,	
geïmplementeerd,	 geëxecuteerd,	 geproduceerd,	 geselecteerd,	 maar	 ook	 waar	 er	 wordt	
gezocht	 naar	 dit	 efficiënt	 te	 laten	 gebeuren	 met	 de	 bestaande	 middelen.	 Exploratie	
daarentegen	houdt	het	ontdekken,	zoeken,	risico’s	nemen,	variatie,	flexibiliteit	en	innovatie	
in.	(March,	1991)	Innovatie	wordt	gezien	als	het	bekomen	van	veranderingen	dat	niet	enkel	
voortkomt	 uit	 nieuwe	 ontdekkingen,	 maar	 ook	 gewoon	 uit	 het	 gebruiken	 van	 bestaande	
middelen	 in	 een	 ander	 context	 of	 applicatie	 (Žižlavský,	 2011;	 Urbancova,	 2013).	 Zo	 kan	
innovatie	betekenen	dat	een	bedrijf	haar	huidige	kennis	uitbuit	om	zo	tot	nieuwe	applicaties	
of	producten	te	komen	(Urbancova,	2013).	Innovatie	houdt	niet	enkel	in	dat	men	producten	
kan	 exploiteren	 of	 exploreren,	 maar	 dat	 er	 ook	 exploitatie/exploratie	 op	
productcomponenten	 of	 technologieën	 kan	 gebeuren.	 Deze	 zullen	 dan	 op	 hun	 beurt	
bijdragen	 tot	 de	 vernieuwing	 van	 een	 product.	 Ook	 kan	 een	 bedrijf	 aan	
exploitatie/exploratie	 doen	 op	 vlak	 van	 zijn	 consument	 en	 markt.	 Zo	 kan	 een	 bedrijf	
exploiteren	door	bijvoorbeeld	meer	informatie	te	halen	uit	haar	huidige	klantenbestand,	en	
exploreren	 door	 nieuwe	 consumenten	 en	 marktsegmenten	 te	 ontdekken.	 (Aspara	 et	 al.,	
2007)		
	
In	 deze	 thesis	 worden	 zowel	 exploitatie	 als	 exploratie	 gezien	 als	 innovatieve	 activiteiten,	
maar	 dat	 ze	 verschillen	 in	 die	 zin	 dat	 exploratie	 betekent	 dat	 een	 bedrijf,	 ondernemer	 of	
individu	 op	 zoek	 gaat	 naar	 nieuwe	 ontdekkingen	 en	 kennissen	 (als	 in:	 Nieuwe	 producten,	
productcomponenten,	technologieën	en	processen,	markten,	consumenten,		…),	zonder	dat	
dit	al	reeds	bestaat	in	het	bedrijf.	Exploiteren	houdt	als	het	ware	in	dat	de	voordelen	van	de	
huidige	 keuzes	 verder	 worden	 achterhaald,	 terwijl	 exploreren	 inhoudt	 dat	 er	 nieuwe	 en	
riskantere	maar	mogelijk	meer	winstgevende	alternatieven	opgespoord	worden	 (Cohen	et	
al.,	 2007).	 Door	 te	 exploreren	 zal	 een	 organisatie	 haar	 activiteiten	meer	 kunnen	 variëren,	
maar	 positieve	 resultaten	 van	 deze	 activiteiten	 zullen	 onzeker	 zijn.	 Bij	 exploitatie	 zullen	
inkomsten	 zekerder	 en	 voorspelbaarder	 zijn,	 maar	 activiteiten	 blijven	 daarbij	 gemiddeld	
hetzelfde	ook	al	groeien	zij	in	aantal.	(March,	1991)	
	
Beide	innovatiestrategieën	hebben	middelen	en	investeringen	nodig	om	ze	te	laten	werken,	
waardoor	 exploratie	 en	 exploitatie	 als	 concurrerende	 strategieën	 kunnen	 gezien	 worden.	
Beiden	 zijn	 daarentegen	 essentieel	 voor	 een	 bedrijf,	 waardoor	 de	 keuze	 tussen	 de	 twee	
gebalanceerd	dient	te	worden.	(March,	1991)	Een	organisatie	maakt	zo	een	trade-off	tussen	
de	waarde	 van	 exploitatie	 en	 exploratie.	 De	manier	waarop	 organisaties	 of	 individuen	 de	
trade-off	 tussen	 exploratie	 en	 exploitatie	 reguleren	 kan	 afhangen	 van	 verschillende	
gedragseigenschappen	van	de	individuen	en	van	de	omgeving.	Daarbij	 is	het	reguleren	van	
deze	 balans	 belangrijk	 voor	 het	 adaptief	 gedrag	 van	 individuen,	 waarmee	 zij	 zich	 kunnen	
afstemmen	 op	 de	 veranderende	 omgeving	 waarin	 zij	 zich	 bevinden.	 Dit	 laatste	 wordt	
toegepast	op	individuen,	maar	werd	onderzocht	aan	de	hand	van	experimenten	op	vogels.	
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(Cohen	et	al.,	2007)	Dikwijls	is	het	zo	dat	bij	adaptief	gedrag	er	wordt	gekozen	voor	slechts	
één	activiteit	of	 strategie,	 terwijl	het	beter	kan	zijn	om	 in	beiden	 te	verkeren.	Kiezen	voor	
enkel	te	exploreren	zou	er	potentieel	voor	kunnen	zorgen	dat	er	enkel	experimentele	kosten	
worden	gemaakt	zonder	positieve	resultaten.	Enkel	exploiteren	zou	er	daarentegen	wel	voor	
zorgen	dat	er	positieve	resultaten	zijn,	maar	dat	deze	potentieel	niet	optimaal	zijn	en	er	dus	
veel	meer	 gewonnen	 kon	worden	met	het	 investeren	 in	nieuwe	opportuniteiten.	 (Chen	&	
Katila,	 2008)	 In	 plaats	 van	 te	 opteren	 tussen	 een	 van	 deze	 strategieën,	 kunnen	 deze	 ook	
gelijktijdig	of	sequentieel	uitgevoerd	worden,	en	elkaar	complementeren.	Zo	kunnen	er	door	
middel	van	exploratie	opportuniteiten	ontdekt	worden	die	later	exploiteert	kunnen	worden,	
en	op	zijn	beurt	zal	het	exploiteren	zorgen	voor	zekere	 inkomsten	die	kunnen	dienen	voor	
verder	te	exploreren.	(Lavie	et	al.,	2010)		
	

1.2 De	Ondernemer	
	
Niet	 enkel	 organisaties	 of	 individuen	 in	 het	 bedrijfsleven	 worden	 geconfronteerd	met	 de	
trade-off	tussen	exploratie	en	exploitatie.	Ook	individuen	in	hun	dagdagelijkse	leven	voeren	
deze	strategieën	uit	bij	het	maken	van	beslissingen.	Dit	kan	gaan	van	de	kleinste	beslissingen	
zoals	welke	ijsje	te	kiezen	om	te	bestellen,	tot	welke	carrière	pad	in	te	gaan	en	met	wie	te	
trouwen.	 (Cohen	 et	 al.,	 2007)	 Verder	 zijn	 deze	 strategieën	 ook	 belangrijke	 dimensies	 van	
ondernemerschap	(Goel	&	Jones,	2016).	Zo	zullen	ondernemers	zowel	in	hun	persoonlijke	als	
in	hun	professionele	 leven	afwegingen	maken	 tussen	beide	 strategieën.	Ondernemers	 zijn	
individuen	die	opportuniteiten	kunnen	ontdekken,	evalueren	en	vervolgens	ook	exploiteren	
(Shane	 &	 Venkataraman,	 2000).	 Bij	 het	 oprichten	 van	 een	 onderneming	 bestaat	 de	
ondernemingsproces	dan	ook	uit	de	activiteiten;	het	ontdekken	van	een	opportuniteit,	het	
opstellen	van	een	team	en	de	selectie	van	de	middelen	om	het	idee	te	kunnen	exploiteren	
(Timmons,	 1977;	 Trimi	&	 Berbegal-Mirabent,	 2012).	 Daarom	 is	 het	 dan	 interessant	 om	 te	
onderzoeken	 in	 hoeverre	 ondernemers	 (en	 jonge	 individuen	 sterk	 geïnteresseerd	 in	
ondernemerschap)	 verschillen	 van	 andere	 individuen	 bij	 het	 balanceren	 van	 de	 trade-off	
tussen	exploratie	en	exploitatie.		
	
Er	 bestaan	 verder	 ook	 nog	 verschillende	 andere	 inzichten	 rond	 de	 term	 ‘ondernemer’.	
Volgens	 Schumpeter	 (1911)	 is	 er	 vooral	 nadruk	 op	 het	 innovatieve	 aspect	 nodig	 om	 een	
individu	 een	 ondernemer	 te	 noemen.	 De	 entrepreneur	 probeert	 nieuwe	 producten	 uit	 te	
brengen,	nieuwe	productiemethoden	en	nieuwe	markten	te	ontdekken.	Deze	individu	hoeft	
zelf	geen	eigenaar	van	het	bedrijf	 te	zijn	waardoor	deze	zelf	niet	steeds	winsten	ontvangt.	
Daardoor	 draagt	 de	 ondernemer	 zelf	 niet	 veel	 risico	 en	wordt	 het	 risico	 eerder	 gedragen	
door	diegene	van	wie	het	geld	ontleend	wordt.	Hij	beschreef	ook	eerder	hoge	niveaus	van	
ondernemerschap,	 waarbij	 oude	 industrieën	 vernield	 werden	 door	 creatieve	 destructie	
waarbij	nieuwe	industrieën	ontstaan	door	innovators.	Zijn	aandacht	was	dan	eerder	gericht	
op	bijvoorbeeld	de	 creatie	 van	 spoorwegen,	de	opkomst	 van	multinationals	 en	 chemische	
bedrijven.	Hij	focuste	minder	op	ondernemerschap	van	kleine	bedrijven.	Hij	maakte	ook	een	
onderscheid	 tussen	 een	 uitvinder	 en	 een	 innovator.	 De	 uitvinder	 creëert	 ideeën,	
technologische	 opportuniteiten,	 terwijl	 de	 innovator	 deze	 opportuniteiten	 identificeert	 en	
exploiteert.	 (Schumpeter,	 1911)	 Dit	 laatste	 werd	 tegengesproken	 in	 de	 paper	 van	
Schmookler	(1966),	waarbij	er	aan	de	hand	van	casestudies	de	ondernemers	eerder	zelf	aan	
onderzoek	en	ontwikkeling	doen,	dan	opportuniteiten	ontdekken	waarbij	iemand	anders	het	
onderzoek	en	ontwikkeling	heeft	uitgevoerd	(Schmookler,	1966).	Verder	definiëren	Timmons	
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&	 Spinelli	 (2009)	 ondernemerschap	 als	 een	 manier	 van	 denken,	 redeneren	 en	 handelen.	
Volgens	 Knight	 (1921)	 spelen	 onzekerheid	 en	 risico	 grote	 rollen	 in	 ondernemerschap.	 Een	
ondernemer	zet	zijn	financiële	zekerheid	op	het	spel	om	risico’s	te	nemen	voor	een	idee.	Hij	
maakte	ook	een	onderscheid	tussen	risico	en	onzekerheid,	waarbij	met	risico	bedoeld	wordt	
dat	een	risico	berekenbaar	is	en	waarbij	onzekerheid	onbekende	uitkomsten	geeft.	Ook	zijn	
ondernemers	 in	tegenstelling	tot	het	 inzicht	van	Schumpeter	wél	eigenaars	van	het	bedrijf	
waarbij	zij	dus	zelf	de	winst	ontvangen.	(Knight,	1921)		
	
Een	andere	econoom,	Kirzner	 (1973),	benadrukte	dat	ondernemerschap	vooral	 inhield	dat	
een	 individu	alert	 is	 voor	opportuniteiten.	Ondernemers	onderscheiden	zich	dus	omdat	 ze	
kansen	herkennen	die	andere	mensen	niet	herkennen.	Zij	kunnen	producten	verkopen	voor	
een	hogere	prijs	dan	deze	aangekocht	wordt	omdat	ze	snel	reageren	op	imperfecties	in	de	
markt.	 De	 ondernemer	 exploiteert	 bestaande	 producten	 en	 kan	 beter	 gebruik	maken	 van	
bestaande	 resources.	 Tegenover	 Schumpeter	 beschreef	 hij	 innovatie	 niet	 als	 noodzakelijk	
voor	een	ondernemer	en	is	ook	eerder	incrementeel	tegenover	Schumpeter.	(Kirzner,	1973)	
Volgens	 Schumpeter	 (1942)	 revolutioneren	 ondernemers	 het	 productieproces	 van	
producten	 of	 diensten	 door	 een	 innovatie	 te	 exploiteren,	 of	 door	 een	 nieuw	 product	 te	
produceren,	 of	 een	 gekend	 product	 te	 produceren	 op	 een	 beter	 manier	 door	 gebruik	 te	
maken	van	nieuwe	bronnen	en	middelen.		
	
In	deze	thesis	wordt	er	gesteld	dat	ondernemers	zowel	kunnen	exploreren	als	exploiteren,	
en	wordt	er	gezocht	of	persoonlijkheidskenmerken	mee	deze	trade-off	kunnen	bepalen.	Ook	
wordt	 er	 onderzocht	 in	 hoeverre	 deze	 ondernemers	 verschillen	 van	 individuen	 die	 niet	
geïnteresseerd	 zijn	 in	 ondernemerschap.	 In	 deze	 thesis	 worden	 er	 tevens	 verschillende	
soorten	ondernemers	onderzocht	die	werden	beschreven	door	de	voorafgaande	economen	
om	 de	 resultaten	 beter	 te	 kunnen	 veralgemenen.	 Er	 wordt	 zo	 ook	 vermeden	 dat	 er	
misschien	 alleen	 één	 groep	 ondernemers	 onderzocht	 wordt	 die	 eerder	 neigen	 naar	
exploratief	of	exploitatief	gedrag.	 In	het	experiment	worden	zo	dus	oprichters	van	startup	
bedrijven	onderzocht.	Deze	bedrijven	zijn	nog	in	de	beginfase	en	zijn	innovatief	aangezien	ze	
een	nieuw	product	of	dienst	op	de	markt	brengen.	Dit	komt	overeen	met	opportuniteiten	
die	Schumpeter	beschreef.	Deze	bedrijven	worden	geheel	of	gedeeltelijk	gefinancierd	door	
andere	mensen	dan	de	oprichter	(Investopedia,	z.d.).	Naast	oprichters	van	startup	bedrijven	
zijn	er	ook	 zelfstandigen	die	niet	 zozeer	 innovatief	 zijn.	Deze	hebben	geen	werknemers	 in	
dienst	 en	 houden	 zich	 bezig	 met	 de	 dagelijkse	 bedrijfsuitvoering.	 Deze	 zijn	 zelf	 eigenaar	
waardoor	 er	 een	 onzekerheid	 is	 over	 de	 economische	 haalbaarheid	 (overleven	 op	 lange	
termijn	 en	 winst	 maken)	 in	 het	 privébedrijf.	 	 (Low,	 2009;	 Investopedia,	 z.d.)	 Deze	
onzekerheid	werd	eerder	door	Knight	(1921)	beschreven	als	de	belangrijkste	eigenschap	van	
ondernemerschap.	 De	 perspectief	 van	 Kirzner	 (1973)	 op	 ondernemerschap	 wordt	 hier	
achterwege	 gelaten	 aangezien	 het	 meer	 tijd	 vergt	 om	 te	 beoordelen	 welke	 individuen	
ondernemer	zijn	door	alert	te	zijn	voor	opportuniteiten.		
	
In	 deze	 studie	 worden	 niet	 alleen	 ondernemers	 onderzocht,	 maar	 ook	 studenten	 met	
interesse	 in	 ondernemerschap.	 Ondernemersinteresse	 is	 de	 bereidheid	 om	
ondernemersgedrag	 te	willen	 vertonen,	 zelfstandig	 te	worden	 of	 een	 nieuw	 bedrijf	 op	 te	
starten	(Akram,	Ghani	&	Zain,	2010).	Individuen	zouden	bijvoorbeeld	graag	zelfstandig	willen	
worden	 wanneer	 ze	 denken	 dat	 ondernemerschap	 iets	 voor	 hen	 is	 (Davidsson,	 1995).	
Verschillende	studies	hebben	aangetoond	dat	ondernemersinteresse	een	goede	voorspeller	



14	
	

is	voor	het	ondernemersgedrag	(Davidsson,	1995;	Liñán,	2004;	Dell,	2008).		De	participanten	
in	 deze	 thesis	 zullen	 ofwel	 ondernemers	 zijn,	 ofwel	 studenten	 geïnteresseerd	 in	
ondernemerschap,	oftewel	individuen	die	geen	ondernemer	zijn	en	ook	niet	geïnteresseerd	
zijn	om	dit	te	worden.	
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2 Karaktereigenschappen	van	ondernemers	
	
	
In	 deze	 studie	 wordt	 er	 gezocht	 naar	 de	 onderliggende	 redenen	 die	 bepalen	 hoe	
ondernemers	 verschillen	 van	 andere	 individuen,	 en	 hoe	 hun	 innovatieve	 gedrag	 bepaald	
wordt	door	deze	redenen.	Deze	onderliggende	redenen	worden	gezocht	in	de	verschillende	
dimensies	van	de	persoonlijkheid	van	individuen,	aangezien	persoonlijkheidskenmerken	het	
gedrag	 van	 individuen	 veroorzaken.	 Vanuit	 de	 persoonlijkheidstheorie	 uit	 de	 psychologie	
wordt	 er	 daarbij	 verondersteld	 dat	 door	 het	 bezitten	 van	 bepaalde	
persoonlijkheidseigenschappen	een	ondernemer	kan	gekarakteriseerd	worden.	(Chell,	2008)	
Een	 ondernemer	 zou	 dus	 zo	 vanuit	 deze	 theorie	 opgebouwd	 zijn	 uit	 een	 aantal	
psychologische	 karaktertrekken	 (Xie,	 2014).	 Een	 persoonlijkheidskenmerk	 of	 karaktertrek	
bestaat	 uit	 verschillende	 componenten,	 gedragingen	 en	 kennissen.	 De	 kenmerk	
neuroticisme	 is	 zo	 bijvoorbeeld	 opgebouwd	 uit	 het	 voelen	 van	 schuld,	 depressies	 en	
onzelfzekerheid.	 Tegenover	 de	 pure	 persoonlijkheidstheorie	 wordt	 in	 de	 gedragstheorie	
ondernemerschap	gezien	 als	 een	 gedrag	en	niet	 zozeer	 als	 een	 ‘zijn’,	waarbij	 het	dus	niet	
belangrijk	 zou	 zijn	 om	 de	 ondernemer	 zelf	 en	 de	 componenten	 waaruit	 hij	 bestaat	 te	
onderzoeken.	Er	kan	daartegenover	verondersteld	worden	dat	gedrag	en	persoonlijkheid	in	
feite	 onlosmakelijk	 verbonden	 zijn	 aan	 elkaar,	 waarbij	 dat	 gedrag	 in	 functie	 staat	 van	 de	
persoonlijkheid.	 (Chell,	 2008)	 Uit	 verschillende	 studies	 blijkt	 dat	 verschillende	 deelnemers	
niet	 allemaal	 dezelfde	 karaktereigenschappen	 delen,	maar	 dat	 de	 interactie	 van	 sommige	
karakteristieken	 zoals	 inbeeldvermogen,	 flexibiliteit	 en	 risico	 nemend	 gedrag	
ondernemerschap	wel	kunnen	beïnvloeden	(Amiri	&	Marimaei,	2012).	In	deze	studie	worden	
een	aantal	psychologische	karaktereigenschappen	bestudeerd	die	in	vorig	onderzoek	gelinkt	
werden	aan	ondernemerschap.	Er	zal	dan	onderzocht	worden	of	deze	anders	van	toepassing	
zijn	 bij	 ondernemers,	 en	 wanneer	 deze	 verschillen	 op	 basis	 van	 hun	 invloed	 op	
exploratie/exploitatie.	Ook	wordt	er	bestudeerd	hoe	dat	andere	 individuen	verschillen	van	
ondernemers	op	basis	van	deze	persoonlijkheidskenmerken.		

	

2.1 Nood	voor	affiliatie	
	
Uit	de	literatuur	zijn	er	voor	de	nood	van	affiliatie	verschillende	bevindingen	gevonden	door	
verschillende	 wetenschappers.	 Sommige	 individuen	 hebben	 nood	 aan	 het	 bouwen	 van	
harmonieuze,	 positieve	 relaties	 met	 andere	 mensen,	 en	 verlangen	 naar	 acceptatie	 en	
aansluiting	bij	deze	mensen	(Kamis	&	Jusoh,	2006).	Deze	individuen	vereisen	vriendschap	en	
verkiezen	een	coöperatieve	werk	omgeving	 (Sutanto	&	Eliyana,	2014).	Zij	 zijn	ertoe	bereid	
om	 succes	 op	 het	 werk	 op	 te	 geven	 om	 deze	 relaties	 te	 beschermen.	 Hierdoor	 kan	 er	
verondersteld	 worden	 dat	 er	 een	 negatieve	 relatie	 zou	 ontstaan	 tussen	 de	 nood	 voor	
affiliatie	 en	 ondernemerschap.	 (Kamis	 &	 Jusoh,	 2006)	 Echter,	 in	 de	 studies	 van	 Cummin	
(1967)	 en	 Cornelius	 &	 Lane	 (1984)	 werd	 er	 een	 positieve	 relatie	 tussen	 een	 nood	 voor	
affiliatie	en	prestaties	bij	het	ondernemerschap	gevonden	(Winter,	1991).	Er	wordt	verwacht	
dat	 ondernemers	 een	 lage	 nood	 voor	 affiliatie	 hebben	 omdat	 ze	 gezien	 worden	 als	
onafhankelijk,	 innovatief	 en	 zelfzuchtig,	 en	 dat	 ze	 werken	 om	 zichzelf	 te	 plezieren.	
Ondernemers	kunnen	echter	wel	een	hoog	nood	voor	affiliatie	hebben	aangezien	individuen	
ondernemer	kunnen	worden	met	als	doel	hun	familie	en	geliefden	te	kunnen	onderhouden.	
Zij	kunnen	ook	gemotiveerd	worden	door	een	wil	om	tradities	en	familiebedrijven	voort	te	
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zetten.	(Sethi	&	Saxena,	2006)	Daarbij	neigen	individuen	met	een	hoge	nood	voor	affiliatie	te	
kiezen	 voor	 een	 baan	 in	 de	 klantendienst	 of	 het	 werken	 in	 omgevingen	 waarbij	 er	 een	
aanbod	 is	aan	persoonlijke	 interactie	 (Abahe,	n.d.).	Verder	kan	de	nood	voor	affiliatie	ook	
beschreven	worden	als	een	verlangen	naar	het	zich	associëren	met	andere	mensen	en	een	
nood	aan	goedkeuring	en	steun	van	anderen.	Deze	nood	kan	de	hoeveelheid	van	gevestigde	
vriendschappen	aangeven,	en	daarbij	tonen	studies	aan	dat	werknemers	met	een	lage	nood	
voor	 affiliatie	 het	 gemakkelijker	 hebben	 om	moeilijke	 beslissingen	 te	 nemen	 (Pitsis	 et	 al.,	
2012).		
	
Volgens	 Hill	 (1987)	 is	 de	 nood	 voor	 affiliatie	 opgebouwd	 uit	 4	 subtypes:		
-	Positieve	invloed:	Dit	stelt	de	positieve	emoties	voor	dat	een	individu	kan	meemaken	(Hill,	
1987).	Individuen	kunnen	hierdoor	een	gelukkiger	en	een	meer	sociaal	geïntegreerd	persoon	
worden	 (Pitsis	 et	 al.,	 2012).	Men	kan	dit	ook	positieve	 stimulatie	noemen	en	hiermee	het	
gevoel	beschrijven	dat	een	persoon	verkrijgt	wanneer	hij	ervan	geniet	bij	anderen	te	zijn,	en	
in	 hoeverre	 hij	 hechte	 vriendschappen	 heeft.	 (Decker	 et	 al.,	 2011)	
-	 Aandacht	 en	 Lof:	 De	 hoeveelheid	 aandacht	 en	 lof	 werknemers	 voor	 elkaar	 hebben.	 Dit	
geeft	voldoening	aan	een	persoon	met	een	hoge	nood	aan	affiliatie.	(Pitsis	et	al.,	2012)	
-	Reductie	van	Angst	en	Stress,	of	de	Emotionele	Steun:	Dit	is	de	mate	waarin	een	persoon	
voldoening	haalt	vanuit	het	gebeuren	dat	een	ander	individu,	waarmee	hij	in	sociaal	contact	
staat,	 zijn	 angst	of	 stress	 kan	 verlagen	door	het	bieden	 van	 sociale	 steun	 (Hill,	 1987).	 Een	
persoon	 met	 een	 hoge	 nood	 voor	 affiliatie	 zal	 zo	 ook	 meer	 nood	 hebben	 aan	 steun,	 en	
waarbij	dat	 steun	emotioneel,	 instrumenteel	of	 informationeel	kan	zijn,	maar	ook	gewoon	
gezelschap	kan	beteken	(Pitsis	et	al.,	2012).	
	-	Sociale	Vergelijking:	Een	persoon	met	een	hoge	nood	voor	affiliatie	zal	een	nood	hebben	
aan	 het	 zich	 willen	 vergelijken	 met	 anderen,	 en	 deze	 verlangen	 voor	 zelf-evaluatie,	
zelfbescherming	en	 zelfverbetering	 zal	 een	nood	aan	 interactie	en	associatie	met	anderen	
kweken	(Pitsis	et	al.,	2012).	
		
Een	 studie	 uitgevoerd	 door	 Decker	 et	 al.	 (2011)	 dat	 de	 relatie	 tussen	 interesses	 voor	
ondernemerschap	 en	 de	 bovengenoemde	 4	 subtypes	 onderzocht,	 toont	 aan	 dat	 de	 nood	
voor	 sociale	 vergelijking	 en	 de	 nood	 voor	 aandacht	 (en	 lof)	 niet	 in	 verband	 staan	 met	
interesses	voor	ondernemerschap.	In	tegenstelling	tot	dit	was	de	interesse	voor	een	carrière	
als	 ondernemer	 wel	 positief	 gerelateerd	 aan	 positieve	 invloed,	 maar	 had	 een	 negatief	
verband	met	het	subtype	emotionele	steun.	Dit	wil	zeggen	dat	ondernemers	ervan	genieten	
zich	te	omgeven	door	mensen,	maar	dat	zij	niet	echt	afhankelijk	zijn	van	hen	op	emotioneel	
vlak.	 Ondernemers	 hebben	 niet	 zozeer	 een	 lage	 nood	 voor	 affiliatie,	 maar	 hebben	 een	
verlangen	naar	sociale	contacten	om	verschillende	redenen	dan	andere	mensen.	(Decker	et	
al.,	 2011)	 Volgens	 Amabile	 (1997)	 kan	 het	 creatief	 denken	 van	 werknemers	 beïnvloed	
worden	door	hun	sociale	omgeving.	Ook	hangt	de	mate	van	het	creatief	denken	af	van	het	al	
dan	niet	ontbreken	van	een	belang	voor	sociale	goedkeuring.		
	
Volgens	 de	 studie	 van	 Söderqvist	 (2011)	 hebben	de	 sociale	 relaties	 van	 ondernemers	 een	
enorme	positieve	invloed	op	de	ondernemers	zelf.	Zo	bieden	deze	relaties	emotionele	steun	
bij	ondernemers	wanneer	zij	nieuwe	opportuniteiten	exploreren.	Het	is	vooral	de	interesse	
en	het	geloof	dat	anderen	hebben	 in	de	 ideeën	van	de	ondernemer	en	 in	de	ondernemer	
zelf	 dat	 emotionele	 steun	 biedt.	 Andere	 voordelen	 dat	 de	 ondernemer	 verkrijgt	 is	 meer	
zelfzekerheid,	 versterkte	 competenties	 en	 mogelijkheden	 om	 bij	 te	 leren.	 Indien	 een	
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ondernemer	wilt	exploreren,	zal	hij	dit	dus	gemakkelijker	kunnen	indien	hij	emotionele	steun	
krijgt	van	zijn	sociale	kring.	Ook	bij	ondernemers	die	exploiteren	bieden	hun	sociale	relaties	
emotionele	 steun	 bij	 bepaalde	 activiteiten	 van	 de	 exploitatie	 traject.	 (Söderqvist,	 2011)	
Andere	 studies	 daarentegen	 zoals	 die	 van	 Hills	 et	 al.	 (1997)	 vonden	 dat	 sociale	 relaties	
belangrijk	 waren	 voor	 ondernemers,	 maar	 dat	 vooral	 ondernemers	 met	 grote	 sociale	
netwerken	 bestaande	 uit	 zwakke	 banden	 opportuniteiten	 konden	 ontdekken,	 en	 dat	
persoonlijke	netwerken	met	sterke	banden	inefficiënt	zijn	voor	ondernemers.	Verder	is	het	
ook	zo	dat	ondernemers	nieuwe	kennis	kunnen	opdoen	vanuit	hun	sociale	netwerk	en	dat	ze	
zo	 in	staat	zijn	sneller	opportuniteiten	te	ontdekken	(Söderqvist,	2011).	Ook	kunnen	zij	via	
interactie	met	hun	sociale	kring	door	het	delen	van	ideeën	innovatieve	ideeën	ontwikkelen	
(Ingram	&	Zou,	2008).	Exploreren	wordt	ook	weleens	gedefinieerd	als	het	ontwikkelen	van	
nieuwe	kennis,	terwijl	exploiteren	wordt	gezien	als	het	verder	werken	met	bestaande	kennis	
(Lavie	et	al.,	2010).		
	
Vanuit	het	voorgaande	kan	er	verondersteld	worden	dat	 indien	een	ondernemer	een	hoge	
nood	voor	affiliatie	heeft	en	de	gewilde	emotionele	steun	krijgt	van	zijn	sociale	netwerk,	hij	
gemakkelijker	 zal	 kunnen	exploreren	 en	 zo	dus	 nieuwe	opportuniteiten	ontdekken.	Hij	 zal	
zijn	 sociale	 kring	heel	 belangrijk	 achten	en	daarbij	 zal	 hij	 nieuwe	 kennis	 ontwikkelen	door	
interactie.	Zo	kan	de	volgende	hypothese	gesteld	worden:	
		
H1:	 Een	 ondernemer	 met	 een	 hoge	 nood	 voor	 affiliatie	 wijst	 erop	 dat	 deze	 ondernemer	
exploratief	gedrag	vertoont.		
	

2.2 Extraversie	
	

Mensen	 die	 eerder	 extravert	 zijn,	 scoren	 hoger	 op	 assertiviteit,	 zijn	 communicatief,	
energetisch,	optimistisch,	sociaal	en	ze	houden	van	een	uitdaging.	Ze	hebben	het	vermogen	
om	snel	beslissingen	te	maken,	voelen	zich	comfortabel	rond	andere	mensen	en	ze	zijn	zich	
bewust	 wat	 er	 rond	 hen	 gebeurt.	 	 Aan	 de	 andere	 kant	 zijn	 er	 ook	 mensen	 die	 eerder	
introvert	zijn.	Deze	zijn	eerder	gereserveerd,	verlegen,	hebben	moeilijkheden	om	sociaal	te	
zijn	en	zijn	liever	alleen.	(Jung,	1921)	Introversie	en	extraversie	kunnen	genetisch	en	door	de	
omgeving	bepaald	zijn	(Cherry,	2016)		

Het	verschil	tussen	exploratie	en	exploitatie	is	gelijkaardig	aan	het	verschil	tussen	innovators	
en	adapters.	In	het	algemeen	kan	men	stellen	dat	exploratie	gelinkt	is	met	radicale	innovatie	
en	het	nemen	van	 risico’s.	Exploitatie	 is	eerder	 (kleine)	aanpassingen	aanbrengen	aan	een	
bestaand	 product.	 (Lavie	 et	 al.,	 2010)	 Volgens	 Kirton	 (1994)	 werken	 de	 innovators	 liever	
alleen	 en	maken	 ze	 radicale	 veranderingen	 en	 denken	 ze	 ‘outside	 of	 the	 box’.	 Anderzijds	
verkiezen	de	adapters	voor	kleine	veranderingen	en	werken	ze	goed	met	andere	mensen	en	
verkiezen	 ze	 praktische	 ideeën.	 Betekent	 dit	 dat	 innovators	 eerder	 introvert	 zijn?	 Feist	
(1998)	concludeert	 in	zijn	studie	dat	 introversie	positief	gerelateerd	 is	met	 innovatie,	maar	
dat	de	studies	gebaseerd	zijn	op	karaktereigenschappen	van	artiesten	en	wetenschappers.	
‘Outside	 of	 the	 box	 thinking’	 wordt	 geassocieerd	 met	 divergent	 thinking	 (Hankle,	 2015).	
Divergent	thinking	is	een	factor	bij	radicale	innovatie	(Meadow	et	al,	1959).	In	de	studie	van	
Furnham	 (2008)	 correleert	 extraversie	 tot	 divergent	 thinking,	maar	 dit	 was	 onderzocht	 in	
een	groepsverband	wat	meer	voordelig	kan	uitkomen	voor	extraverten.	Een	andere	studie	
toonde	geen	verband	aan	tussen	kenmerken	van	extraversie	en	innoverend	gedrag,	maar	er	
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werd	ook	maar	een	kleine	steekproef	uitgevoerd	(Yesil	&	Sozbilir,	2012).	

Op	 vlak	 van	 het	 nemen	 van	 risico’s,	 een	 kenmerk	 van	 exploratie,	 bestaat	 er	 ook	 geen	
eenduidige	 verband	 tussen	 exploratie-exploitatie	 en	 introversie-extraversie	 aangezien	
verschillende	onderzoeken	andere	resultaten	weergeven.	Bij	een	onderzoek	van	Anic	(2007)	
werd	 er	 onderzocht	 of	 extraversie	 positief	 geassocieerd	 kan	 worden	met	 het	 nemen	 van	
risico’s.	 De	 NEO-FFI	 schaal	 werd	 gebruikt	 om	 de	 persoonlijkheid,	 zoals	 onder	 andere	
extraversie,	 te	 meten.	 Om	 het	 nemen	 van	 risico’s	 te	 meten	 werd	 aan	 de	 deelnemers	
gevraagd	 om	 een	 statement	 aan	 te	 duiden	 die	 hun	 attitude	 tegenover	 risico	 het	 best	
beschrijft.	Bij	de	resultaten	blijkt	dat	extraversie	significant	positief	gecorreleerd	is	met	het	
nemen	 van	 risico’s,	 maar	 dat	 er	 geen	 significantie	 is	 in	 de	 regressieanalyse.	 (Anic,	 2007)	
Volgens	 Cain	 (2013)	 nemen	 introverten	 en	 extraverten	 allebei	 risico’s,	maar	 is	 afhankelijk	
van	het	soort	risico.	Introverten	nemen	eerder	gecalculeerde	risico’s	waarbij	ze	de	voordelen	
en	 nadelen	 kunnen	 afwegen	 van	 een	 beslissing.	 Ze	 hebben	 ook	 niet	 meteen	 nood	 aan	
resultaat.	In	de	zakenwereld	zijn	de	meeste	risico’s	ook	gecalculeerde	risico’s	(Cain,	2013).	

Er	is	geen	duidelijke	relatie	tussen	introversie-extraversie	en	exploratie-exploitatie.	Daarom	
wordt	een	onderzoeksvraag	opgesteld	om	dit	verband	na	te	gaan:	

OV1:	Bestaat	er	een	verband	tussen	introversie-extraversie	en	exploratie-exploitatie?		

	

2.3 Locus	of	control		
	
Locus	 of	 control	 is	 de	 mate	 waarin	 iemand	 voelt	 dat	 die	 controle	 heeft	 over	 de	
gebeurtenissen	die	zijn	leven	beïnvloeden.	Een	persoon	met	een	interne	controle	schrijft	de	
gebeurtenissen	 in	 zijn	 leven	 toe	 aan	 zijn	 eigen	 gedrag	 en	 karaktereigenschappen,	 terwijl	
iemand	met	 een	 externe	 controle	 eerder	 gelooft	 dat	 geluk,	 het	 lot	 en	 andere	mensen	 de	
resultaten	in	zijn	 leven	bepalen.	(Rotter,	1954)	 Individuen	met	een	interne	locus	of	control	
kunnen	geloven	dat	ze	zelf	in	staat	zijn	om	bepaalde	zaken	te	beïnvloeden.	Dit	kan	hen	meer	
zelfvertrouwen	geven	en	ze	zoeken	actief	naar	informatie	om	deze	zaken	te	beïnvloeden.	Ze	
zijn	ook	meer	gemotiveerd	en	succes	georiënteerd.	Daartegenover	geloven	de	mensen	die	
externe	locus	of	control	hebben	dat	al	zijn	handelingen	al	op	voorhand	vastliggen.	Er	is	ook	
zekere	 mate	 van	 bereidheid	 van	 aanvaarding	 dat	 ze	 dit	 niet	 zelf	 kunnen	 beïnvloeden	 en	
stellen	zich	eerder	passief	op.		(Rotter,	1990)		
	
In	de	 literatuur	 zijn	er	 al	 studies	 geweest	om	de	 interne	 locus	of	 control	ook	 rechtstreeks	
met	 ondernemerschap	 te	 verbinden.	 Deze	 studies	 tonen	meestal	 aan	 dat	 er	 een	 positief	
verband	 is	 tussen	 deze	 twee	 variabelen.	 Een	 voorbeeld	 daarvan	 is	 een	 studie	 uitgevoerd	
door	 Shapero	 (1975)	 waarbij	 de	 verschillende	 persoonlijkheden	 besproken	 worden	 van	
mensen	die	ondernemers	zijn	in	tegenstelling	tot	deze	die	geen	ondernemers	zijn	geworden	
die	 dezelfde	 scholing	 en	 kansen	 hebben	 gekregen.	 Een	 van	 de	 verschillen	 in	 de	
persoonlijkheden	was	de	locus	of	control,	waarbij	ondernemers	eerder	neigen	naar	interne	
controle	 dan	 niet-ondernemers.	 (Shapero,	 1975)	 De	 auteur	 Brockhaus	 (1975)	 heeft	 het	
verband	nagegaan	tussen	de	intenties	om	ondernemer	te	worden,	de	waargenomen	locus	of	
control	en	een	cursus	in	ondernemerschap.	De	conclusie	was	dat	de	waargenomen	locus	of	
control	 de	 intenties	 om	 ondernemer	 te	 worden	 kan	 voorspellen	 (Brockhaus,	 1975).	 Deze	
bevindingen	geven	aan	dat	er	een	redelijk	positief	verband	bestaat	tussen	 interne	 locus	of	
control	en	ondernemerschap.		
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Er	 is	 geen	 literatuur	 gevonden	 waarvan	 er	 een	 direct	 verband	 kan	 aangetoond	 worden	
tussen	locus	of	control	en	exploratie/exploitatie.	De	paper	van	Mehlhorn	et	al.	(2015)	bevat	
de	 synthese	 van	 de	 literatuur	 over	 exploratie/exploitatie.	 Daarin	worden	 er	 onder	 andere	
individuele	 factoren	 uiteengezet	 die	 een	 invloed	 kunnen	 hebben	 of	 iemand	 eerder	 zou	
exploreren	of	exploiteren.		
	
Het	 nemen	 van	 risico’s	 is	 een	 belangrijke	 eigenschap	 van	 exploreren	 (Lavie	 et	 al.,	 2010).	
Studies	 hebben	 het	 verband	 tussen	 het	 nemen	 van	 risico’s	 en	 de	 locus	 of	 control	 willen	
verklaren.	 Eén	 daarvan	 is	 een	 studie	 van	 Liverant	&	 Scodel	 (1960).	 De	 resultaten	 van	 het	
onderzoek	tonen	aan	dat	individuen	met	een	interne	locus	of	control	eerder	geneigd	zijn	om	
voor	 een	 gemiddeld	 risico	 en	minder	 voor	 een	 hoog	 risico	 te	 kiezen.	 Individuen	met	 een	
externe	 locus	of	 control	 kiezen	ook	meer	voor	een	gemiddelde	 risico	dan	een	hoge	 risico,	
maar	kiezen	vaker	voor	een	hoog	risico	in	verhouding	tot	mensen	met	een	interne	locus	of	
control.	 Een	 verklaring	 hiervoor	 kan	 zijn	 is	 dat	mensen	met	 interne	 locus	 of	 control	meer	
voorzichtig	willen	zijn	op	vlak	van	risico	nemen	om	zo	te	proberen	een	grip	te	hebben	op	de	
resultaten	 (Liverant	&	 Scodel,	 1960).	 Hoewel	 deze	 verklaring	 logisch	 klinkt,	 is	 er	 toch	 een	
onderzoek	die	het	tegenovergestelde	verklaart.	In	de	paper	van	Strickland	et	al	(1966)	werd	
er	ook	een	verband	gezocht	naar	 locus	of	control	en	het	nemen	van	 financiële	 risico’s.	De	
hypothese	luidde,	in	tegenstelling	tot	de	paper	van	Liverant	en	Scodel	(1960),	dat	individuen	
met	 interne	 locus	of	 control	meer	 risico’s	nemen.	Daarvoor	werden	mannelijke	 studenten	
van	 een	 hogeschool	 onderzocht.	 De	 instructies	 waren	 hetzelfde	 als	 het	 onderzoek	 van	
Liverant	en	Scodel	(1960),	maar	de	participanten	werden	ook	onderworpen	aan	een	van	de	
twee	 condities:	 ofwel	 eerst	 wedden	 en	 dan	 de	 dobbelsteen	 gooien,	 ofwel	 eerst	 de	
dobbelsteen	gooien	en	dan	wedden.	De	participanten	met	interne	locus	of	control,	hebben	
significant	meer	geld	gewed	dan	de	participanten	met	externe	locus	of	control	wanneer	ze	
voor	 het	 gooien	 van	 de	 dobbelstenen	 konden	 wedden,	 dan	 na	 het	 gooien	 van	 de	
dobbelstenen.	Individuen	met	een	interne	locus	of	control	zouden	meer	geld	inzetten	voor	
het	 gooien	 van	de	dobbelsteen	omdat	 ze	 geloven	dat	 ze	de	uitkomst	 van	de	dobbelsteen	
kunnen	beïnvloeden.		(Strickland	et	al,	1966)	
	
Bij	een	van	deze	onderzoeken	werd	er	onderzocht	of	er	een	link	is	tussen	locus	of	control	en	
de	neiging	om	risico’s	te	nemen	en	de	prestaties	in	het	hoger	onderwijs.	Als	sample	werden	
er	eerstejaars	studenten	gebruikt	van	diverse	richtingen.	De	participanten	vulden	de	Choice	
Dilemma	Questionnaire	in,	ontwikkeld	door	Wallach	en	Kogan	(1959)	om	de	neiging	tot	het	
nemen	van	 risico’s	 te	meten.	Daarnaast	werd	de	 schaal	 van	Rotter	 (1966)	gebruikt	om	de	
locus	of	control	te	meten.	Er	werden	geen	significante	verschillen	gevonden	in	de	neiging	om	
risico’s	 te	 nemen	 bij	 de	 scores	 van	 locus	 control.	 (Cassel,	 1992)	 Bij	 een	 ander	 onderzoek	
werd	er	aan	de	hand	van	literatuur	waaruit	blijkt	dat	individuen	met	externe	locus	of	control	
zich	vaker	 in	risicovolle	situaties	bevinden,	zoals	gokken,	roken,	ongeplande	zwangerschap,	
…	een	hypothese	opgesteld	dat	een	 individu	met	externe	 locus	of	 control	 zich	eerder	met	
risico	ondernemend	gedrag	zal	bezighouden	dan	een	individu	met	 interne	locus	of	control.	
Er	 werden	 studenten	 uit	 een	 psychologie	 richting	 onderzocht.	 Aan	 de	 participanten	werd	
gevraagd	om	de	locus	of	control	schaal	van	Rotter	(1966)	in	te	vullen,	alsook	een	vragenlijst	
over	 risk	 assessment	 van	 The	 College	 Student	 Risk	 Behaviour	 Survey	 ontwikkeld	 door	 de	
Centers	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention	 (1997)	 om	 de	 mate	 van	 risico	 ondernemend	
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gedrag	 te	 meten.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	 berekening	 van	 de	 correlatie	 tussen	 de	 twee	
variabelen,	is	er	geen	significant	verband	te	vinden.	(Matricardi,	2006)		
	
Uit	de	bestaande	 literatuur	 is	er	een	verband	tussen	ondernemerschap	en	 interne	 locus	of	
controle.	 Het	 nemen	 van	 risico’s	 is	 voor	 bepaalde	 auteurs	 inherent	 met	 het	
ondernemerschap	(Knight,	1921),	toch	lijkt	er	geen	duidelijk	verband	te	zijn	met	risicogedrag	
als	 persoonlijkheidskenmerk	 van	 een	 individu	 en	 locus	 of	 control.	 Ook	 zijn	 er	 nog	 geen	
bestaande	 studies	 om	 het	 verband	 na	 te	 gaan	 tussen	 locus	 of	 control	 en	 exploratie	 en	
exploitatie.	 Daardoor	wordt	 er	 in	 plaats	 van	 een	 hypothese	 de	 volgende	 onderzoeksvraag	
gevormd:	
	
OV2:	Bestaat	er	een	verband	tussen	locus	of	control	en	exploratie-exploitatie?		
	

2.4 Temporele	Focus				
	
Wij	als	mensen	gelijken	op	mekaar	in	het	feit	dat	wij	allen	het	lopen	van	de	tijd	ervaren.	Zo	
hebben	wij	allen	een	verleden,	maken	het	heden	mee	en	zullen	hopelijk	verder	leven	in	de	
toekomst.	 De	 perceptie	 dat	 wij	 van	 tijd	 hebben	 en	 hoe	 wij	 ertegenover	 staan	 verschilt	
daarentegen	wel	van	individu	tot	individu.	(Shipp	et	al.,	2009)	Een	individu	zal	verschillende	
aspecten	van	het	 leven	anders	bekijken	afhankelijk	 vanuit	welke	 temporele	perspectief	hij	
kijkt	 (Bluedorn	 &	 Standifier,	 2006).	 Zo	 kunnen	 sommige	 mensen	 nog	 heel	 sterk	 in	 het	
verleden	 leven	en	 gebeurtenissen	daarvan	meedragen	 in	hun	huidig	 gedrag.	 Tegengesteld	
kunnen	 andere	 individuen	 erg	 gericht	 zijn	 op	 de	 toekomst,	 waarbij	 hun	 huidig	 gedrag	 in	
teken	staat	van	wat	er	in	de	toekomst	kan	gebeuren.	Anderen	kunnen	dan	weer	een	sterke	
focus	 hebben	 op	 het	 heden,	waarbij	 zij	 in	 hun	 streven	 het	 verleden	 en	 de	 toekomst	 niet	
zozeer	in	acht	nemen.	(Paixao	et	al.,	2014)		
	
De	mate	van	aandacht	en	perceptie	dat	 individuen	hebben	 jegens	het	verleden,	heden	en	
toekomst	wordt	gedefinieerd	als	de	temporele	focus	(Shipp	et	al.,	2009).	Deze	focus	bepaalt	
op	 zijn	 beurt	 hoe	 individuen	 verleden	 gebeurtenissen,	 huidige	 situaties	 en	 toekomstige	
verwachtingen	incorporeren	in	hun	mentale	gedachtegoed,	wat	dan	uiteindelijk	hun	attitude	
en	 gedrag	 zal	 beïnvloeden.	 (Tata	 et	 al.,	 2015)	 De	mate	 van	 temporele	 focus	 geeft	 onder	
meer	aan	in	welke	richting	in	de	tijd	een	individu	kijkt,	maar	niet	zozeer	hoever	of	tot	welke	
tijdstip	 in	 die	 richting.	 Als	 men	 dit	 zou	 vergelijken	 met	 ruimtelijke	 richting	 zou	 men	
bijvoorbeeld	 kunnen	 stellen	 dat	 een	 bedrijf	 wenst	 uit	 te	 breiden	 in	 het	Westen	 of	 in	 het	
Oosten.	Waar	 in	 het	Westen	 precies,	 dit	 kan	 voor	 België	 zowel	 Amerika	 als	 het	 Verenigd	
Koninkrijk	 zijn,	 wordt	 niet	 aangegeven	 door	 de	 ruimtelijke	 focus,	 net	 zoals	 de	 temporele	
focus	niet	aangeeft	wanneer	er	 in	de	tijd	er	wordt	gefocust	maar	eerder	 in	welke	richting;	
namelijk	het	verleden,	heden	of	toekomst.	 (Bluedorn	&	Standifier,	2006)	Het	 is	niet	zo	dat	
individuen	enkel	gefocust	kunnen	zijn	op	één	enkele	periode.	De	temporele	focus	geeft	een	
graad	 van	 focus	 weer	 waarbij	 een	 individu	 bijvoorbeeld	 erg	 gefocust	 kan	 zijn	 op	 de	
toekomst,	 maar	 ook	 even	 veel	 gericht	 kan	 zijn	 op	 het	 heden.	 Anderzijds	 kan	 iemand	
voornamelijk	gefocust	zijn	op	het	heden	maar	ook	 in	kleine	hoeveelheden	 in	het	verleden.	
Zo	verdelen	individuen	hun	aandacht	over	de	verschillende	tijdsperiodes	met	een	variërend	
mate	 van	 focus.	 Een	 individu	 die	 bijvoorbeeld	 zowel	 gefocust	 is	 op	 het	 heden	 als	 in	 de	
toekomst	is	geïnteresseerd	in	de	uitkomsten	van	de	toekomst,	en	bedenkt	dat	hij	nu	in	het	
heden	acties	moet	ondernemen	om	die	resultaten	van	de	toekomst	mogelijk	te	maken.	Een	
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persoon	gefocust	op	de	toekomst	met	een	laag	niveau	van	focus	voor	het	heden	zal	niet	zo	
gauw	 denken	 aan	wat	 voor	 acties	 hij	 nu	moet	 ondernemen	 om	 de	 toekomst	mogelijk	 te	
maken,	en	zich	eerder	richten	op	toekomstige	plannen.	De	temporele	focus	dat	een	individu	
bezit	 wordt	 gevormd	 doorheen	 de	 tijd	 en	 is	 beïnvloed	 door	 de	 sociale	 situatie,	 cultuur,	
opvoeding,	educatie	en	interacties	van	het	individu.	(Shipp	et	al.,	2009)		
	
Wanneer	 er	 wordt	 gekeken	 naar	 de	 temporele	 focus	 bij	 ondernemers	 stellen	 Welter	 &	
Gartner	 (2016)	 dat	 ondernemers	 een	 temporele	 focus	 hebben	 dat	 kan	 verschillen	
naargelang	 waar	 ze	 zich	 bevinden	 in	 de	 levensfase	 van	 hun	 onderneming,	 en	 dat	 deze	
belangrijke	 gevolgen	 kan	 hebben	 voor	 de	 effectiviteit	 van	 hun	 ondernemen.	 Zo	 wordt	 er	
verondersteld	dat	 ondernemers	bij	 het	 oprichten	 van	hun	bedrijf	 eerder	 toekomst	 gericht	
zullen	 zijn	 wanneer	 zij	 hun	 toekomstig	 bedrijf	 inbeelden.	 Ervaren	 ondernemers	 worden	
verondersteld	eerder	verleden	georiënteerd	te	zijn	in	die	zin	dat	zij	hun	verleden	ervaringen	
zullen	 gebruiken	 in	 het	 huidig	 handelen.	 Dit	 in	 tegenstelling	 met	 jongere	 nieuwe	
ondernemers	 die	 eerder	 toekomst	 gericht	 zullen	 zijn	 en	 huidige	 gebeurtenissen	misschien	
zelfs	negeren.	(Welter	&	Gartner,	2016)	Verder	kan	de	temporele	focus	gelinkt	worden	aan	
de	 locus	 of	 control	 (Welter	 &	 Gartner,	 2016),	 dat	 ook	 onderzocht	 wordt	 in	 deze	 thesis.	
Studie	 van	 Shipp	 et	 al.	 (2009)	 toont	 aan	 dat	 individuen	met	 een	 interne	 locus	 of	 control	
eerder	een	temporele	focus	zullen	hebben	op	het	heden	en	de	toekomst,	aangezien	zij	van	
mening	zijn	dat	succes	resulteert	van	hun	eigen	gedrag	en	zij	dus	zo	in	het	heden	hun	gedrag	
aanpassen	 met	 winstoogmerk	 voor	 de	 toekomst.	 Individuen	 met	 een	 externe	 locus	 zijn	
daarentegen	eerder	gefocust	op	het	verleden,	waarbij	 zij	dus	denken	dat	externe	 factoren	
voor	hun	omstandigheden	zorgen.	(Shipp	et	al.,	2009)	
	
Volgens	 Yadav	 et	 al.	 (2006)	 zouden	 CEO’s	 van	 innovatieve	 bedrijven	 eerder	 een	 hoge	
temporele	 focus	 hebben	 op	 de	 toekomst.	 CEO’s	 gericht	 op	 de	 toekomst	 zouden	 zo	 ook	
sneller	opportuniteiten	ontdekken	en	zo	sneller	nieuwe	producten	ontwikkelen.	Wanneer	er	
gekeken	 wordt	 naar	 het	 begrip	 exploreren	 kan	 men	 vaststellen	 dat	 een	 individu	 dat	
exploreert	 gericht	 is	 op	 het	 experimenteren	 met	 nieuwe	 ideeën	 en	 het	 ontwikkelen	 van	
nieuwe	producten	 (Cohen	et	al.,	2007).	Verder	 toon	de	studie	van	Shipp	et	al.	 (2009)	met	
een	kleine	correlatie	aan	dat	 individuen	die	bereid	 zijn	 risico’s	 te	nemen	eerder	een	 focus	
zullen	hebben	op	de	toekomst	en	het	heden.	Dit	aangezien	een	individu	een	risico	neemt	in	
het	heden	met	als	doel	om	in	de	toekomst	winst	te	verkrijgen.	Ondernemers	met	een	focus	
op	de	toekomst	zullen	eveneens	geneigd	zijn	hoge	risico’s	te	nemen	en	kijken	positief	naar	
de	 toekomst	 (Welter	 &	 Gartner,	 2016).	 Terzijde	 zullen	 individuen	 die	 geneigd	 zijn	 om	 te	
exploreren	 eveneens	 bereid	 zijn	 risico’s	 te	 nemen	 (Lavie	 et	 al.,	 2010).	 Verder	 wordt	 er	
verondersteld	dat	wanneer	individuen	het	gevoel	hebben	dat	er	nog	veel	tijd	rest	om	in	de	
toekomst	 een	 taak	 uit	 te	 voeren	 en	 te	 kunnen	 genieten	 van	 de	 uitkomsten	 van	 het	
volbrengen	 van	 deze	 taak,	 zullen	 zij	 eerder	 geneigd	 zijn	 om	 te	 exploreren	 (Cohen	 et	 al.,	
2007).	 Ondernemers	 die	 exploreren	 zijn	 erop	 gericht	 om	 hun	 toekomstige	 winsten	 te	
verbeteren	 en	 zijn	 dus	 zo	 gericht	 op	 de	 toekomst.	 Exploratie	 houdt	 bovendien	 in	 dat	 er	
georiënteerd	wordt	naar	de	toekomst,	naar	wat	nog	moet	komen	en	onzeker	is.	(Doganova,	
2009)	Vanuit	het	voorgaande	kan	de	volgende	hypothese	verondersteld	worden:		
	
H2a:	 Een	 ondernemer	 met	 een	 temporele	 focus	 op	 de	 toekomst	 wijst	 erop	 dat	 deze	
ondernemer	exploratief	gedrag	vertoont.	
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Ondernemers	met	een	focus	op	het	verleden	zijn	niet	zozeer	geneigd	om	risico’s	te	nemen.	
Zij	 kijken	 terug	op	het	 verleden	en	 zien	niet	 goed	 in	waarom	ze	hun	gedrag	 van	 voordien	
zouden	 aanpassen.	 (Welter	 &	 Gartner,	 2016)	 Managers	 die	 risk	 avers	 zijn,	 zullen	 eerder	
geneigd	 zijn	 te	 exploiteren	 in	 plaats	 van	 te	 exploreren	 aangezien	 de	 resultaten	 van	 een	
exploitatie	strategie	zekerder	zullen	zijn	(Lavie	et	al.,	2010).	Bovendien	zullen	individuen	die	
risk	 avers	 zijn	 minder	 geneigd	 zijn	 te	 experimenteren	 met	 nieuwe	 ideeën	 om	 nieuwe	
producten	 te	 bedenken	 (Annique,	 2007).	 Aangezien	 individuen	 met	 een	 op	 het	 verleden	
gerichte	temporele	focus	zich	in	hun	handelen	baseren	op	wat	ze	voordien	deden	zullen	zij	
dan	zo	eerder	geneigd	zijn	dezelfde	opportuniteiten	te	blijven	uitbuiten	in	plaats	van	op	zoek	
te	 gaan	 naar	 nieuwe.	 (Welter	 &	 Gartner,	 2016)	 Vanuit	 het	 voorgaande	 kan	 de	 volgende	
hypothese	verondersteld	worden:	
		
H2b:	 Een	 ondernemer	 met	 een	 temporele	 focus	 op	 het	 verleden	 wijst	 erop	 dat	 deze	
ondernemer	exploitatief	gedrag	vertoont.	
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3 Methodologie	
	
In	deze	sectie	wordt	er	vooreerst	besproken	welke	instrumenten	er	worden	gebruikt	om	de	
beoogde	 resultaten	 te	 meten	 van	 de	 persoonlijkheidskenmerken	 en	 het	
exploratief/exploitatief	gedrag.	Vervolgens	wordt	er	besproken	hoe	dat	deze	experimenten	
werden	uitgevoerd	en	hoe	de	participanten	demografisch	opgedeeld	kunnen	worden.	
	

3.1 Meetinstrumenten	
	
Het	 totale	 onderzoeksinstrument	 met	 alle	 vragenlijsten,	 games	 en	 experimenten	 werd	
opgemaakt	op	de	programma	Qualtrics	door	de	auteurs	van	deze	Masterthesis.	
		

3.1.1 Exploratie/Exploitatie	
	
Vorig	onderzoek	mat	exploratieve/exploitatieve	neigingen	bij	 innovatief	 gedrag	 vooral	 aan	
de	 hand	 van	 zelfrapportages	 waarbij	 bepaalde	 dimensies	 van	 het	 innoveren	 werden	
gemeten	 (De	 Jong	&	Den	Hartog,	 2008).	 In	 deze	 studie	 zal	 aan	 de	 hand	 van	 een	 test,	 de	
Bomb	 Risk	 Elicitation	 Task	 (BRET),	 het	 exploratief/exploitatief	 gedrag	 van	 ondernemers	
gemeten	worden.	De	BRET	 test	werd	ontwikkeld	om	het	 risico-zoekend	of	 risico-afwijkend	
gedrag	 van	 individuen	 te	 meten.	 Deelnemers	 krijgen	 een	 aantal	 dozen	 voorgeschoteld	
waarbij	 er	 in	 één	 doos	 een	 bom	 schuilt	 en	 waarbij	 de	 andere	 dozen	 eenzelfde	 bedrag	
bevatten.	Daaropvolgend	hebben	de	deelnemers	de	keuze	om	zoveel	dozen	te	openen	als	ze	
willen,	waarbij	de	gegenereerde	winst	stijgt	met	het	aantal	geopende	dozen.	Indien	een	van	
de	geopende	dozen	de	bom	bevat	dan	is	het	verkregen	bedrag	nul.	De	test	toont	zo	aan	dat	
iemand	 meer	 risico-zoekend	 en	 minder	 risico-afwijkend	 is	 naarmate	 hij	 meer	 dozen	
opendoet.	(Crosetto	&	Filippin,	2013)		
	
Om	het	exploratief/exploitief	gedrag	te	meten	van	ondernemers	zal	 in	deze	thesis	de	BRET	
gebruikt	 worden.	 Wanneer	 men	 kan	 kiezen	 tussen	 bepaalde	 opties	 en	 men	 dan	 op	 een	
veilige	gekende	optie	blijft,	wordt	dit	gedrag	aanzien	als	exploitatie.	Wanneer	men	andere	
opties	 blijft	 verkennen,	 wordt	 dat	 gedrag	 aanzien	 als	 exploratie.	 (Mehlhorn	 et	 al.,	 2015)	
Kiezen	 voor	 exploratie	 draagt	 een	 risico	 dat	 inkomsten	 die	 men	 zou	 kunnen	 genereren	
onzeker	zijn,	terwijl	kiezen	voor	exploitatie	eerder	veilig	is	met	zekere	en	voorspelbaardere	
inkomsten	 (Jacoby,	 2005).	 Kiezen	 voor	 exploratie	 daarentegen	 kan	 wel	 meer	 inkomsten	
genereren	indien	de	innovatie	succesvol	blijkt	te	zijn.	Bovendien	houdt	het	kiezen	voor	het	
risico	aangaan	om	meer	opties	te	exploreren	tegenover	het	exploiteren	van	de	huidige	optie	
in	dat	de	kiezer	zich	meer	risico-zoekend	opstelt	tegenover	zich	meer	risico-afwijkend	op	te	
stellen.	(Mehlhorn	et	al.,	2015)	Bovendien	versterkt	de	mate	van	risico-aversie	aanwezig	in	
een	persoon	de	neiging	om	te	exploreren	of	exploiteren.	Een	persoon	met	een	hoge	risico-
aversie	 zal	 eerder	 bereid	 zijn	 om	 te	 exploiteren,	 dan	 te	 exploreren	 omdat	 dat	 de	 minst	
risicovolle	 keuze	 is.	 (De	 Visser,	 2011)	 Wanneer	 de	 status	 quo	 bias	 in	 rekening	 wordt	
gebracht,	wordt	er	ondervonden	dat	iemand	die	eerder	exploiteert	zich	in	de	huidige	situatie	
of	status	quo	wil	vertoeven,	terwijl	iemand	die	exploreert	bereid	is	af	te	wijken	van	de	status	
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quo	 (Mehlhorn	 et	 al.,	 2015).	 Zo	 wordt	 er	 verondersteld	 dat	 ondernemers	 die	 exploratief	
gedrag	 vertonen	 en	 zo	 dus	 bereid	 zijn	 af	 te	 stappen	 van	 de	 huidige	 situatie	 en	 de	 risico	
aangaan	 om	 verlies	 te	 lijden	 omwille	 van	 het	 doel	 om	meer	 inkomsten	 te	 generen,	meer	
dozen	zullen	openmaken	bij	de	BRET-procedure.	Ondernemers	met	een	exploitatief	gedrag	
zullen	 zo	 min	 mogelijk	 willen	 afwijken	 van	 de	 huidige	 situatie	 en	 inkomsten,	 en	 zo	 dus	
minder	 dozen	 openen	 zodat	 de	 risico	 kleiner	 is	 dat	 de	 bom	 zich	 bevindt	 in	 een	 van	 de	
geopende	 dozen.	 Crosetto	 &	 Filippin	 (2013)	 stellen	 met	 de	 BRET	 dat	 een	 deelnemer	
naargelang	hij	meer	dozen	opent	zich	steeds	ook	minder	risico-avers	of	meer	risico-zoekend	
opstelt.	 Er	 kan	 zo	 als	 het	 ware	 met	 deze	 test	 een	 graad	 van	 een	 bepaald	 gedrag	
weergegeven	worden.	 In	deze	 thesis	wordt	er	dan	ook	 verondersteld	dat	deelnemers	een	
hoger	 of	 lager	 graad	 van	 exploratief	 tendens	 zullen	 hebben	 naargelang	 de	 hoeveelheid	
dozen	zij	openen.	De	test	identificeert	zo	niet	enkel	of	de	deelnemer	al	dan	niet	exploreert	
of	exploiteert,	maar	ook	in	welke	mate	hij	dit	doet.	Dit	is	belangrijk	aangezien	exploratie	en	
exploitatie	door	eerdere	studies	wordt	aanzien	als	een	continuüm	waarbij	het	mogelijk	is	om	
puur	 exploratief	 of	 exploitief	 te	 zijn,	 maar	 waarbij	 het	 ook	 evengoed	 mogelijk	 is	 om	
gedeeltelijk	exploratief	alsook	deels	exploitief	te	zijn,	en	waarbij	de	mate	kan	verschillen	in	
tijd	en	ruimte	(Mehlhorn	et	al.,	2015).		
	
In	de	dynamische	versie	van	de	BRET,	krijgt	de	deelnemer	een	10x10	tabel	met	100	vakjes	
voorgeschoteld.	Wanneer	de	deelnemer	op	‘’start’’	drukt	opent	er	automatisch	telkens	een	
vakje	(in	een	vooropgesteld	volgorde	beginnend	linksboven	in	de	tabel	en	eindigend	rechts	
beneden),	dat	blijft	doorgaan	tot	wanneer	de	deelnemer	op	 ‘’stop’’	drukt.	Hierna	komt	de	
deelnemer	te	weten	of	de	bom	zich	bevond	in	een	van	de	geopende	dozen.	Bij	de	originele	
BRET	van	Crosetto	&	Filippin	 (2013)	 krijgt	de	deelnemer	0,10	Euro	per	 geopende	doos.	 Er	
werd	gesteld	dat	de	grens	van	risico-afwerend	en	risico-zoekend	gedrag	bij	de	deelnemers	
zich	bevindt	bij	het	openen	van	de	helft	van	de	dozen.	Indien	in	dit	geval	de	deelnemer	dan	
bijvoorbeeld	bij	minder	als	50	dozen	stopt	met	het	openen,	dan	is	hij	eerder	risico-afwerend	
dan	risico-zoekend.	 (Crosetto	&	Filippin,	2013)	 In	deze	thesis	zal	gebruikt	worden	gemaakt	
van	een	variant	van	de	BRET,	namelijk	de	Devil’s	Game.	Deelnemers	zullen	hier	de	gewenste	
dozen	 manueel	 openen	 door	 zelf	 op	 de	 vakjes	 in	 de	 tabel	 te	 klikken	 (Holzmeister	 &	
Pfurtscheller,	2016).	De	deelnemer	zal	 zo	niet	enkel	kunnen	bepalen	hoeveel	dozen	hij	wil	
openen,	maar	ook	welke	dozen.	De	deelnemer	heeft	zo	het	gevoel	meer	controle	te	hebben	
over	zijn	beslissingen	en	kan	hij	dozen	openen	naargelang	zijn	gevoel.	Ook	kan	hij	de	dozen	
openen	op	zijn	eigen	tempo,	en	niet	hoeven	te	reageren	op	het	automatisch	openen	zoals	
het	geval	was	bij	de	originele	dynamische	BRET.	Wat	betreft	het	bedrag	in	het	doos	dat	op	
het	 spel	 staat	 om	 verdiend	 te	 worden,	 is	 vanuit	 studies	 aangetoond	 dat	 het	 bedrag	 wel	
degelijk	 een	 grote	 rol	 speelt	 in	de	 risico-attitude	 van	de	deelnemer	 (Holt	 and	 Laury	2002;	
Crosetto	&	Filippin,	2013).	Ook	in	de	studie	van	Crosetto	&	Filippin	(2013)	bleek	dat	wanneer	
het	bedrag	in	de	doos	hoger	was,	de	deelnemers	ook	meer	risico-avers	werden.	Er	werd	dan	
in	die	studie	bewust	voor	een	laag	getal	gekozen	met	de	veronderstelling	dat	de	verkregen	
resultaten	 over	 de	 risico	 attitude	 dan	 zo	 een	 nuttig	 benchmark	 zouden	 zijn,	 en	 de	
hoeveelheid	van	het	bedrag	de	keuze	van	de	deelnemer	niet	beïnvloedt	(Crosetto	&	Filippin,	
2013).	Bij	de	uitvoering	van	de	Devil’s	Game	in	deze	thesis	zal	er	daarentegen	wel	een	hoog	
bedrag	worden	 ingezet	 in	 de	 dozen.	 Bij	 een	 hoger	 bedrag	 zal	 er	 dan	minder	 snel	 zomaar	
geëxploreerd	worden	aangezien	er	veel	op	het	spel	staat.	Dit	is	realistisch	aangezien	men	bij	
innovatie	 te	 maken	 heeft	 met	 grote	 investeringen	 en	 uitgaven	 met	 het	 doel	 om	 hoge	
opbrengsten	 te	 genereren	 (United	 Nations	 Economic	 Commission	 for	 Europe,	 2012).	
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Exploratie	houdt	daarbij	ook	in	dat	er	veel	tijd,	moeite	en	kosten	worden	gestoken	met	de	
intentie	om	in	de	toekomst	betere	keuzes	te	maken	en	zo	meer	opbrengsten	te	genereren	
(Mehlhorn	 et	 al.,	 2015).	 Bij	 een	 hoog	 getal	 zal	 de	 mate	 van	 exploitatie	 ook	 beter	
geïdentificeerd	worden	aangezien	de	deelnemers	na	het	openen	van	een	aantal	dozen	een	
grote	som	voor	handen	hebben	met	een	groter	kans	om	het	te	verliezen	indien	ze	meerdere	
dozen	openen.	Wanneer	er	een	groter	kans	is	om	te	falen,	zijn	individuen	eerder	geneigd	om	
te	exploiteren	dan	te	exploreren	(Lee	&	Meyer-Doyle,	2015).	
			
In	deze	studie	krijgen	de	respondenten	als	BRET	een	tabel	te	zien	met	100	vakken.	Per	vakje	
dat	 zij	openen	zullen	 zij	een	punt	verzamelen.	 Indien	 in	een	van	de	geopende	vakken	een	
bom	bevat,	 verliezen	zij	 alle	gewonnen	punten.	Zij	 kunnen	niet	 zien	of	 zij	een	vak	hebben	
geopend	met	 de	 bom	erin	 tot	 pas	 na	 het	 voltooien	 van	 de	 hele	 vragenlijst.	 Er	wordt	 hen	
daarbij	ook	meegedeeld	dat	de	persoon	met	de	meeste	punten	een	waardebon	van	€50	zal	
winnen.	Er	 zullen	bovendien	 in	de	vragenlijst	drie	BRET’s	worden	voorgeschoteld	aan	elke	
deelnemer.	In	de	eerste	BRET	zal	er	1	bom	verscholen	zijn	en	de	overige	99	vakjes	zullen	elks	
een	punt	bevatten.	De	tweede	BRET	zal	20	bommen	bevatten	en	80	vakken	met	een	punt,	
en	de	derde	bevat	50	bommen	en	50	vakken	met	een	punt.	Enkel	het	eerste	BRET	dient	als	
meetinstrument	voor	de	mate	van	exploratie/exploitatie,	maar	in	deze	studie	zal	er	zo	ook	
bijkomend	 getracht	 worden	 om	 bevindingen	 te	 realiseren	 omtrent	 de	 mate	 van	
exploratie/exploitatie	 wanneer	 andere	 factoren,	 zoals	 het	 aantal	 bommen,	 veranderd	
worden.	De	vragen	alsook	de	tabellen	zijn	te	lezen	in	Appendix	1.		
	
Figuur	1:	Bret	taak	

	
	
Dit	is	de	tabel	waarin	de	participanten	vakjes	konden	openen.	In	totaal	zijn	er	100	vakken.	De	linkse	
tabel	is	een	tabel	die	nog	moet	worden	ingevuld,	en	de	rechtse	is	een	reeds	ingevulde	tabel	door	een	
deelnemer.	De	participant	komt	er	niet	meteen	achter	of	hij	al	dan	niet	op	een	vakje	heeft	geklikt	
waarin	er	zich	een	hypothetische	doos	bevindt	met	een	bom.			

3.1.2 Nood	voor	affiliatie	
	
In	deze	studie	wordt	de	‘Nood	voor	affiliatie’	gemeten	aan	de	hand	van	twee	instrumenten:	
de	Volunteer’s	Dilemma,	een	sociale	spel	uit	de	speltheorie,	en	de	zelfrapportage	schaal	‘The	
Liking	People	Scale’.	De	Volunteer’s	dilemma	doet	zich	voor	wanneer	een	individu	zich	in	een	
situatie	bevindt	waarbij	hij	de	keuze	heeft	om	oftewel	een	kostelijke	bijdrage	te	leveren	voor	
het	welzijn	van	een	ander,	oftewel	wacht	 tot	 iemand	anders	een	kostelijke	bijdrage	 levert	
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zodat	hij	kan	meegenieten	van	de	voordelen	van	deze	bijdrage.	 Indien	niemand	vrijwilliger	
wil	 zijn	 zal	 ook	 niemand	 voordeel	 krijgen.	 Indien	 één	 deelnemer	 zich	 wel	 opoffert,	 zal	
dusdanig	 iedereen	voordelen	krijgen.	Dit	voordeel	 zal	voor	de	vrijwilliger	groter	 zijn	als	de	
kost	 dat	 hij	 maakt,	 maar	 in	 het	 netto	 totaal	 zal	 dit	 voordeel	 kleiner	 zijn	 als	 dat	 van	 de	
anderen.	(Goeree	et	al.,	2005)	Het	is	duidelijk	dat	een	deelnemer	er	beter	van	af	is	om	zelf	
vrijwilliger	te	zijn	als	niemand	anders	het	wil	zijn.	Toch	zouden	de	meeste	individuen	willen	
dat	 iemand	 anders	 zich	 opoffert.	 (Archetti	 &	 Scheuring,	 2010)	 Zoals	 bij	 andere	 sociale	
dilemma’s	hoort	hier	ook	de	deelnemer	te	kiezen	voor	oftewel	een	strategie	dat	gunstig	 is	
voor	het	‘zelf’,	oftewel	een	strategie	dat	gunstig	is	voor	‘anderen’.	In	zulke	situaties	hebben	
de	 deelnemers	 ook	 niet	 de	 mogelijkheid	 om	 te	 communiceren	 met	 elkaar	 over	 wie	 de	
vrijwilliger	zal	zijn,	waarbij	dus	de	beslissing	per	individu	onafhankelijk	gebeurt	(Foddy	et	al.,	
1999).	De	beslissing	van	 individuen	om	vrijwilliger	 te	zijn	wordt	dan	wel	dikwijls	beïnvloed	
door	wat	ze	‘denken’	dat	de	anderen	zouden	doen	(Goeree	et	al.,	2005).		
	
Bij	het	nemen	van	deze	beslissing	overwegen	individuen	niet	enkel	de	kosten	en	voordelen,	
maar	worden	ze	ook	beïnvloed	door	de	mate	van	hun	pro-sociale	gedrag.	Dit	gedrag	houdt	
in	dat	er	bepaalde	sociale	activiteiten	worden	verricht	zoals	altruïsme	en	het	belang	hechten	
aan	uw	reputatie	binnen	de	gemeenschap.	(Carpenter	&	Myers,	2007)	Er	kan	dus	zo	worden	
gesteld	dat	een	individu	gemotiveerd	kan	zijn	om	vrijwilliger	te	worden	omdat	hij	goed	wil	
doen	voor	anderen	en	omdat	hij	belang	hecht	aan	hoe	hij	wordt	aanzien	door	anderen.	Het	
hechten	van	belang	aan	sociale	contacten,	pro-sociaal	gedrag,	en	het	hebben	van	positieve	
relaties	 met	 anderen	 wijst	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 behoefte	 voor	 affiliatie	 bij	
individuen.	 In	deze	studie	wordt	dan	het	spel	van	de	Volunteer’s	Dilemma	gebruikt	om	de	
behoefte	aan	affiliatie	van	de	deelnemers	mee	te	helpen	bepalen.		
	
Wanneer	er	dieper	wordt	gekeken	naar	het	belang	dat	individuen	hechten	aan	anderen,	kan	
er	vanuit	de	studie	van	Krueger	et	al.	 (2016)	worden	gesteld	dat	men	meer	geneigd	 is	om	
vrijwilliger	te	zijn	wanneer	de	sociale	afstand	tot	de	ander	kleiner	 is.	 In	het	onderzoek	van	
Krueger	et	al.	(2016)	werd	een	experiment	uitgevoerd	waarbij	de	deelnemers	2	verhalen	te	
lezen	kregen	die	lichtelijk	verschilden	van	elkaar,	en	waarbij	zij	telkens	de	vraag	kregen	of	zij	
vrijwilliger	willen	 zijn	 of	 niet.	 Zij	moesten	 zich	 inbeelden	 dat	 zij	werden	 gepaard	met	 een	
persoon,	 en	 nadien	 de	 keuze	 hadden	 om	 te	 bepalen	 of	 dat	 zij	 zelf	 of	 de	 ander	 persoon	
hypothetisch	een	elektrische	schok	zou	krijgen.	De	deelnemer	kreeg	te	horen	dat	hij	1	schok	
zou	 krijgen	 indien	 hij	 zich	 opoffert,	 geen	 schok	 zou	 krijgen	 indien	 hij	 zich	 niet	 opgeeft	 als	
vrijwilliger	terwijl	de	ander	dat	wel	doet,	en	2	schokken	zou	krijgen	indien	niemand	van	hen	
vrijwilliger	wil	zijn.	In	de	eerste	ronde	moesten	zij	zich	inbeelden	dat	de	ander	persoon	een	
onbekende	was.	In	de	tweede	ronde	beeldden	ze	zich	in	dat	de	ander	een	geliefde	van	hen	
was.	De	studie	onderzoekt	zo	of	iemand	bereid	is	om	vrijwilliger	te	zijn,	en	indien	de	sociale	
afstand	 een	 rol	 speelt.	 Uit	 de	 resultaten	 bleek	 dat	 meer	 deelnemers	 zich	 opgaven	 als	
vrijwilliger	wanneer	de	ander	persoon	een	geliefde	van	hen	was,	en	dat	dus	 zo	de	 sociale	
afstand	een	invloed	heeft	op	de	Volunteer’s	dilemma.	(Krueger	et	al.,	2016)		
	
In	 deze	 studie	 zal	 hetzelfde	 experiment	 worden	 uitgevoerd,	 maar	 zal	 het	 verhaal	 van	 de	
elektrische	 schok	 worden	 aangepast	 naar	 een	 scenario	 dat	 zich	 zou	 voordoen	 in	 het	
dagdagelijks	 leven.	 De	 respondenten	 krijgen	 een	 verhaal	 te	 lezen	waarbij	 zij	 zich	moeten	
inbeelden	dat	zij	wachten	op	de	bus	(samen	met	andere	mensen)	en	wanneer	deze	aankomt	
er	zich	een	rij	per	twee	vormt.	De	deelnemer	staat	samen	met	een	ander	persoon	achteraan	
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in	de	rij.	Wanneer	deze	laatste	twee	willen	instappen	meldt	de	chauffeur	dat	de	bus	vol	is	en	
dat	er	nog	maar	1	persoon	mag	instappen.	Indien	de	deelnemer	niet	opstapt	zal	deze	te	laat	
zijn	op	een	heel	belangrijk	afspraak	voor	zijn	carrière.	De	deelnemer	heeft	de	keuze	om	zich	
als	 vrijwilliger	 op	 te	 geven	 en	 achter	 te	 blijven	 en	 zo	 dus	 de	 ander	 persoon	 te	 laten	
instappen,	of	hij	kan	kiezen	zelf	in	te	stappen	en	de	ander	persoon	te	laten	wachten.	Indien	
zij	 beiden	 dezelfde	 keuze	 maken	 zullen	 beide	 personen	 te	 laat	 zijn.	 In	 een	 eerste	 ronde	
beeldt	de	deelnemer	zich	in	dat	de	ander	persoon	een	onbekende	is,	en	in	de	tweede	ronde	
is	 de	 ander	 persoon	 een	 geliefde	 van	hen.	De	 volledige	 verhalen	 zoals	 voorgelegd	 aan	de	
respondenten	is	te	lezen	in	Appendix	1.	Met	dit	experiment	zal	er	aan	de	hand	van	de	eerste	
ronde	onderzocht	worden	of	de	deelnemer	bereid	is	vrijwilliger	te	zijn,	en	zo	dus	pro-sociaal	
gedrag	vertoont.	Hij	 is	dan	begaan	met	het	welzijn	van	een	ander,	wat	kan	wijzen	op	een	
hogere	nood	voor	affiliatie.	Verder	wordt	er	ook	onderzocht	of	diegene	die	geen	vrijwilliger	
willen	zijn	bij	een	onbekende	anders	handelen	wanneer	de	ander	een	geliefde	 is.	Er	wordt	
dan	zo	getracht	bevindingen	te	vinden	dat	erop	kan	wijzen	dat	de	nood	voor	affiliatie	kan	
afhangen	van	de	sociale	afstand	van	individuen.	
		
De	Volunteer’s	Dilemma	werd	reeds	gebruikt	als	experiment	om	aan	te	tonen	of	pro-sociaal	
gedrag	zoals	altruïsme	een	motief	is	om	zich	op	te	geven	als	vrijwilliger	(Carpenter	&	Myers,	
2007).	Dit	experiment	is	in	vorig	onderzoek	nog	niet	gebruikt	geweest	om	uitspraken	te	doen	
over	de	nood	voor	affiliatie.	In	deze	studie	zal	daarom	ook	gebruik	worden	gemaakt	van	een	
gevalideerde	 zelfrapportage	 schaal	 (voor	 de	 nood	 voor	 affiliatie	 te	 bepalen)	 om	 de	
resultaten	hiervan	te	kunnen	vergelijken	met	de	resultaten	van	de	Volunteer’s	Dilemma.	De	
zelfrapportage	schaal	dat	in	deze	studie	gebruikt	wordt	is	de	5-punt	Likert	schaal,	de	Liking	
People	Scale,	bestaande	uit	15	stellingen.	In	de	studie	van	Filsinger	(1981)	wordt	aangetoond	
dat	de	score	op	de	schaal	weergeeft	 in	hoeverre	het	individu	nood	aan	affiliatie	heeft.	Een	
persoon	die	 laag	 scoort	 op	 de	 Liking	 People	 Scale,	 spendeert	minder	 tijd	met	 anderen	 en	
heeft	een	lagere	nood	aan	affiliatie.	Anderzijds,	een	persoon	die	hoog	scoort	op	deze	schaal,	
zal	ook	een	hoge	nood	aan	affiliatie	hebben.	(Filsinger,	1981)	Deze	schaal	is	opgesteld	in	het	
Engels	 en	 door	 middel	 van	 een	 terugvertaling	 door	 de	 auteurs	 van	 deze	 studie,	 is	 deze	
vertaald	 naar	 het	 Nederlands.	 De	 Engelse	 en	 Nederlandse	 vragenlijst	 samen	 met	 de	
vertalingen	is	te	vinden	in	Appendix	2.		

3.1.3 Extraversie	

	

Als	 meetinstrument	 voor	 de	 variabele	 Extraversie	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	
gevalideerde	 Big	 Five	 Inventory	 (BFI)	 zelfrapportage	 schaal.	 Het	 is	 een	 5-punt	 schaal	
bestaande	 uit	 44	 items	 die	 een	 score	 geeft	 op	 de	 5	 dimensies	 van	 de	 persoonlijkheid:	
Extraversie,	altruïsme,	consciëntieusheid,	neuroticisme	en	openheid.	(John	et	al.,	2008)	Van	
deze	 44	 items	 hebben	 slechts	 8	 betrekking	 op	 extraversie.	 Enkel	 deze	 8	 zullen	 gebruikt	
worden	 in	 deze	 studie	 om	 een	 score	 voor	 de	mate	 van	 extraversie	 te	 realiseren	 voor	 de	
deelnemers.	 Om	 de	 interne	 validiteit	 te	 testen	 wordt	 er	 nagegaan	 wat	 de	 waarde	 van	
Cronbach’s	alpha	 is.	 In	deze	studie	 is	deze	waarde	gelijk	aan;	0,83.	Deze	waarde	geeft	aan	
dat	deze	schaal	betrouwbaar	is	aangezien	deze	hoger	is	dan	0,7.	Deze	meetinstrument	werd	
opgesteld	 in	 het	 Engels,	 en	 in	 deze	 studie	 werd	 een	 Nederlandstalige	 versie	 gebruikt	 dat	
gehaald	 is	 uit	 de	 paper	 van	 Denissen	 (2008).	 Dit	meetinstrument,	 zowel	 in	 het	 Engels	 als	
Nederlands,	is	te	lezen	in	Appendix	3.		
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3.1.4 Locus	of	Control	
	
Er	zijn	verschillende	studies	uitgevoerd	waarbij	er	onderzocht	werd	wat	de	impact	is	van	de	
locus	 of	 control	 op	 een	 andere	 variabele.	 Deze	 studies	 maakten	 vooral	 gebruik	 van	 de	
vragenlijst	 die	werd	 opgesteld	 door	 Rotter	met	 29	 vragen	waarbij	 elke	 vraag	 twee	 opties	
bevat;	 namelijk	 een	 gedrag	 die	 interne	 locus	 of	 control	 typeert,	 en	 een	 ander	 gedrag	 de	
externe	 locus	 of	 control	 typeert.	 Elke	 item	 in	 deze	 vragenlijst	 bestaat	 dus	 uit	 twee	
alternatieven	waaruit	de	deelnemer	telkens	één	moet	kiezen	dat	het	dichtste	aansluit	bij	zijn	
persoonlijke	 gedachten	 en	 overtuigingen.	De	 breedte	 van	 de	 schaal	 is	 van	 0	 tot	 23	 en	 de	
score	 op	 deze	 schaal	wordt	 behaald	 door	 het	 aantal	 antwoorden	 die	 op	 externe	 locus	 of	
control	 wijst.	 Hoe	 hoger	 de	 score	 op	 de	 schaal,	 hoe	 meer	 externe	 locus	 of	 control	 een	
individu	 bevat.	 Daarentegen	 hoe	 lager	 de	 score	 op	 de	 schaal,	 hoe	meer	 interne	 locus	 of	
control	een	individu	bevat.	(Rotter,	1966)	Er	zijn	ook	alternatieve	vragenlijsten	om	de	locus	
of	 control	 te	meten,	 omdat	 er	 bijvoorbeeld	 niet	 genoeg	 tijd	 is	 om	 de	 29	 vragen	 te	 laten	
beantwoorden	 door	 de	 deelnemers.	 Sommigen	 zijn	 ook	 van	mening	 dat	men	 deelnemers	
niet	 kan	 laten	 kiezen	 tussen	 twee	 polariserende	 antwoorden	 waardoor	 ze	 verkiezen	 om	
deelnemers	 een	 uitspraak	 te	 beoordelen	 op	 een	 schaal.	 (Kovaleva,	 2012)	 In	 deze	 thesis	
wordt	voor	de	I-E	schaal	van	Rotter	(1966)	als	meetinstrument	gekozen	aangezien	deze	vaak	
wordt	 gebruikt	 in	 artikels	 om	 de	 locus	 of	 control	 te	 meten	 (Boone	 &	 Brabander,	 1993;	
Brockhaus,	1975).	De	betrouwbaarheid	van	deze	schaal	wordt	hier	uitgedrukt	in	Cronbach’s	
alpha	met	al	waard;	0,65.	Normaal	gezien	 is	een	Cronbach’s	alpha	van	0,7	de	drempel	om	
aanvaard	 te	 worden	 (Tavakol,	 2011),	 maar	 de	 waarde	 van	 0,65	 wordt	 bij	 de	 schaal	 van	
Rotter	wel	aanvaard	door	de	manier	waarop	deze	schaal	werd	opgesteld.	Deze	schaal	gaat	
over	verschillende	domeinen,	waarbij	 individuen	meer	een	interne	locus	of	control	kunnen	
hebben	in	een	domein	maar	meer	een	externe	locus	of	control	kunnen	hebben	in	een	ander	
domein	 (Rotter,	 1975).	 Deze	 schaal	werd	 opgesteld	 in	 het	 Engels,	 en	 de	Nederlandstalige	
versie	 hiervan	 dat	 werd	 gebruikt	 in	 deze	 studie	 is	 gehaald	 van	 onderpresteren.nl	
(Onderpresteren,	z.d.)	Zowel	de	Engelse	als	Nederlandse	versie	is	te	lezen	in	Appendix	4.	
	

3.1.5 Temporele	Focus	
	
In	de	 studie	van	Caruso	et	al.	 (2008)	werd	onderzocht	of	 individuen	meer	belang	hechten	
aan	 gebeurtenissen	 die	 in	 het	 verleden	 zijn	 gebeurd,	 of	 aan	 gebeurtenissen	 die	 zich	
plaatsvonden	in	de	toekomst.	Er	werd	onderzocht	of	de	deelnemers	bereid	zijn	meer	geld	te	
besteden	(of	te	verkrijgen)	afhangend	van	of	ze	zich	inbeelden	dat	de	situatie	zich	afspeelt	in	
het	verleden	of	 in	de	toekomst.	De	deelnemers	kregen	telkens	een	verhaal	waarna	ze	zich	
eerst	moesten	 inbeelden	 dat	 het	 zich	 afspeelt	 in	 het	 verleden	 en	 vervolgens	 dat	 het	 zich	
afspeelt	in	de	toekomst.	Nadien	moesten	zij	dan	bepalen	hoeveel	geld	zij	willen	besteden	(of	
verkrijgen).		
				-	 In	studie	1	kregen	de	deelnemers	een	verhaal	over	een	vrouw	die	overreden	was	en	6	
maanden	nodig	had	om	 te	 genezen.	 Eerst	moesten	de	deelnemers	 zich	 inbeelden	dat	het	
ongeval	6	maanden	geleden	gebeurd	was	en	de	vrouw	nu	genezen	was.	Vervolgens	moesten	
ze	 zich	 inbeelden	 dat	 het	 ongeval	 nu	 gebeurd	was	 en	 de	 vrouw	 de	 komende	 6	maanden	
moet	 revalideren.	 De	 deelnemers	 moesten	 dan	 telkens	 bepalen	 hoeveel	 geld	 aan	
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schadevergoeding	zij	van	de	dader	moet	krijgen.	Uit	de	studie	bleek	dat	de	deelnemers	42%	
meer	 schadevergoeding	 zouden	geven	wanneer	het	ongeval	nu	was	gebeurd	en	de	vrouw	
nog	6	maanden	tegemoet	had	om	te	recupereren.	
			-	 In	 studie	 2	moesten	 de	 deelnemers	 zich	 inbeelden	 dat	 zij	 op	 reis	 vertrekken	 naar	 een	
bepaalde	 stad	 en	 dat	 zij	 van	 een	 vriend	 zijn	 vakantiehuisje	 gratis	mogen	 gebruiken.	 Eerst	
moesten	 de	 deelnemers	 zich	 inbeelden	 dat	 zij	 net	 terug	 zijn	 van	 een	 week	 vakantie.	
Vervolgens	moesten	zij	zich	inbeelden	dat	zij	zo	voor	een	week	gaan	vertrekken	op	reis.	Bij	
elk	 verhaal	 kregen	 ze	 telkens	 een	 lijst	 van	wijnen	 te	 zien	waar	 bij	 elke	wijn	 de	 prijs	 erbij	
stond.	 Zij	 moesten	 dan	 bepalen	 welke	 fles	 wijn	 zij	 aan	 hun	 vriend	 willen	 geven	 ter	
bedanking.	 Uit	 deze	 studie	 gaven	 de	 deelnemers	 een	 37%	 duurdere	 wijn	 aan	 hun	 vriend	
wanneer	de	reis	zich	gaat	afspelen	in	de	toekomst.	
					-	 In	 studie	3	moesten	de	deelnemers	 zich	 inbeelden	dat	 zij	 een	buur	helpen	verhuizen.	
Eerst	beeldden	ze	zich	in	dat	dit	gebeurde	in	het	verleden,	en	vervolgens	in	de	toekomst.	Als	
bedanking	kregen	zij	 van	hun	buur	een	bon	waarmee	ze	op	een	website	een	wijn	konden	
kiezen	om	te	kopen.	In	deze	studie	bleek	dat	participanten	een	71%	duurdere	wijn	uitkozen	
wanneer	 zij	 zich	 inbeeldden	dat	 zij	 hun	buur	 in	de	 toekomst	 zullen	helpen.	 (Caruso	et	 al.,	
2008)	
	
In	deze	thesis	zullen	de	deelnemers	dezelfde	6	verhalen	krijgen	en	bepalen	hoeveel	geld	zij	
willen	besteden	(of	krijgen)	afhangend	van	of	de	situatie	zich	afspeelt	 in	het	verleden	of	 in	
de	toekomst.	De	verhalen	worden	vertaald	door	de	auteurs	van	deze	studie,	en	vervolgens	
worden	 deze	 verhalen	 verkort	 zodat	 de	 respondent	 gemakkelijker	 kan	 antwoorden.	 De	
antwoordmogelijkheden	 blijven	 volledig	 dezelfde	 als	 die	 van	 de	 studie	 van	 Caruso	 et	 al.	
(2008)	op	de	munteenheid	na	van	de	prijs	van	de	wijnen.	Deze	worden	veranderd	van	Dollar	
naar	Euro.	De	originele	verhalen	van	Caruso	et	al.	(2008)	zijn	te	lezen	in	Appendix	5.		
	

3.2 Participanten	
	
Om	de	participanten	te	verdelen	in	verschillende	groepen	in	het	experiment,	zal	er	in	deze	
studie	aan	de	participanten	gevraagd	worden	welke	stelling	voor	hen	van	toepassing	is:	
	
									1:	Ik	ben	reeds	ondernemer	(start-up,	zelfstandige,	…	)	
								2:	Ik	ben	geen	ondernemer,	maar	heb	wel	interesse	dit	te	worden	in	de	toekomst	
								3:	Ik	ben	geen	ondernemer,	en	heb	ook	geen	interesse	om	dit	te	worden		
								4:	Geen	antwoord	
	

3.3 Sample	
	
Het	onderzoek	met	de	vragenlijsten	en	experimenten	in	Qualtrics	werd	verstuurd	naar	alle	
studenten	 Toegepaste	 Economische	 Wetenschappen	 van	 de	 Universiteit	 van	 Antwerpen,	
alsook	 naar	 200	 Vlaamse	 en	 Nederlandse	 eigenaars	 van	 startups.	 In	 totaal	 deden	 121	
deelnemers	mee	aan	dit	onderzoek.	Enkel	de	gegevens	van	100	deelnemers	werden	gebruikt	
voor	resultatenanalyse.	De	overige	21	hadden	in	een	van	de	drie	BRET-games	alle	dozen	of	
geen	 enkel	 doos	 opengemaakt,	 wat	 erop	 wijst	 dat	 zij	 de	 taak	 niet	 goed	 begrepen.	 Hun	
gegevens	 werden	 daardoor	 niet	 gebruikt	 in	 de	 studie.	 Van	 deze	 100	 individuen	 zijn	 10	
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deelnemers	 ondernemer,	 55	 geen	 ondernemer	 maar	 wel	 geïnteresseerd	 in	
ondernemerschap,	en	35	geen	ondernemer	en	ook	niet	geïnteresseerd	in	ondernemerschap.		
	
Alle	 ondernemers	waren	mannen,	 en	 60%	 van	deze	woont	 in	Nederland	 en	 de	 overige	 in	
België.	 Verder	 is	 60%	 van	 deze	 ondernemers	 tussen	 20	 en	 30	 jaar	 oud,	 en	 daarbij	 is	 20%	
procent	van	de	ondernemers	ook	nog	student.	40%	genoot	van	een	bacheloropleiding,	20%	
van	zowel	een	bachelor	als	een	master,	en	40%	maakte	enkel	het	hoger	secundair	onderwijs	
af.		
	
Wat	 betreft	 de	 deelnemers	 die	 geen	 ondernemer	 zijn	 maar	 wel	 interesse	 tonen	 dit	 te	
worden,	 bestaat	 deze	 groep	 voor	 53%	 uit	 mannen	 (en	 47%	 uit	 vrouwen),	 is	 voor	 96%	
afkomstig	uit	België	(en	1	deelnemer	woont	in	Nederland,	en	de	ander	in	Tunesië)	en	is	voor	
98%	 jonger	 als	 29	 jaar	 (waarvan	 73%	 jonger	 als	 23).	 Deze	 groep	 bestaat	 voor	 93%	 uit	
studenten	en	5%	is	bediende	van	beroep.	Van	opleiding	heeft	55%	tot	nu	nog	toe	enkel	een	
diploma	 hoger	 secundair	 onderwijs,	 33%	 heeft	 een	 bachelorsdiploma,	 en	 13	 %	 een	
masterdiploma.	 85%	 van	 deze	 deelnemers	 volgt	 een	 opleiding	 in	 de	 economie	 of	
bedrijfskunde.	
	
De	groep	van	deelnemers	die	geen	ondernemer	zijn	en	ook	geen	interesse	hebben	om	dit	te	
worden	bestond	voor	40%	uit	mannen,	en	60%	uit	vrouwen.	Al	deze	deelnemers	wonen	in	
België,	 en	 zijn	 voor	 97%	 ouder	 als	 18	 jaar	 en	 jonger	 als	 25.	 Verder	 is	 93%	 van	 deze	
deelnemers	 nog	 student	 en	 5,5%	 is	 bediende	 van	 beroep.	Ongeveer	 46%	heeft	 enkel	 een	
diploma	hoger	secundair	onderwijs;	46%	een	diploma	bachelor,	en	9%	zowel	een	bachelors-	
als	 masterdiploma.	 77%	 van	 deze	 deelnemers	 volgt	 een	 opleiding	 in	 de	 economie	 of	
bedrijfskunde.	
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4 Resultaten		
	
De	 resultaten	 ter	 bespreking	 van	 het	 gevoerde	 onderzoek	worden	 als	 volgt	weergegeven.	
Vooreerst	 wordt	 er	 beschreven	 hoe	 alle	 participanten	 scoren	 op	 de	 BRET-taak,	 en	 de	
instrumenten	 van	 de	 persoonlijkheidskenmerken.	 Nadien	 wordt	 eerst	 onderzocht	 of	 er	
verschillen	 zijn	 tussen	 de	 ondernemers,	 de	 participanten	 die	 geïnteresseerd	 zijn	 om	 te	
ondernemen	en	de	participanten	die	niet	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen	bij	de	drie	
BRET-games.	 Daarna	wordt	 er	 onderzocht	 of	 deze	 drie	 groepen	 van	 elkaar	 verschillen	 op	
basis	 van	 locus	 of	 control,	 nood	 voor	 affiliatie,	 extraversie	 en	 temporele	 focus.	Wanneer	
deze	groepen	niet	significant	van	elkaar	verschillen	in	de	afhankelijke	variabele,	namelijk	de	
exploratie/exploitatie	 gedrag	 gemeten	 door	 de	 BRET,	 worden	 de	 drie	 groepen	 tezamen	
genomen.	Aangezien	de	drie	groepen	tezamen	worden	genomen,	omdat	ze	niet	significant	
van	elkaar	verschillen,	zullen	er	nadien	resultaten	berekend	worden	om	aan	te	tonen	of	er	
een	samenhang	 is	 tussen	de	scoren	van	de	BRET	en	de	persoonlijkheidskenmerken	van	de	
gehele	groep.		
	

4.1 De	karaktereigenschappen	van	alle	deelnemers		
	
In	deze	sectie	worden	de	scores	geobserveerd	van	alle	deelnemers	op	de	meetinstrumenten.		
	

4.1.1 The	Bomb	Risk	Elicitation	Task:	The	Devil’s	Game	
	
Om	het	niveau	van	exploratief/exploitatief	gedrag	te	meten	van	respondenten	werd	in	het	
onderzoek	 aan	 de	 respondenten	 gevraagd	 om	 driemaal	 de	 Devil’s	 game	 te	 spelen.	 In	 de	
eerste	BRET	was	er	een	kans	van	1%	om	een	doos	te	openen	met	de	hypothetische	bom,	in	
BRET	2	was	deze	kans	20%,	en	in	BRET	3	bedroeg	deze	50%.		
	
	
Tabel	1:	Beschrijvende	data	BRET	taken	

	

4.1.1.1 BRET	1:	
	
Wanneer	er	gekeken	wordt	naar	de	scores	van	de	gehele	populatie	tezamen	(N=100)	kan	er	
uit	 tabel	 1	 vastgesteld	 worden	 dat	 er	 gemiddeld	 52,87	 dozen	 geopend	 werden,	met	 een	
standaardafwijking	van	23,74.	Er	werden	minimaal	8	dozen	geopend	per	individu	die	het	spel	
speelde,	en	maximaal	99.		
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4.1.1.2 BRET	2:	
	
Wanneer	het	aantal	van	de	hypothetische	bommen	groter	worden,	wordt	zo	logischerwijze	
het	aantal	geopende	vakken	per	 individu	 lager.	Uit	 tabel	1	blijkt	dat	er	nu	door	de	gehele	
populatie	gemiddeld	19,8	dozen	geopend	worden,	waardoor	dit	aantal	meer	als	gehalveerd	
is	 tegenover	 BRET	 1	 (58,8).	 De	 gehele	 populatie	 exploreert	minder	wanneer	 er	meerdere	
bommen	 aanwezig	 zijn.	Waar	 in	 het	 vorige	BRET	 gemiddeld	 iets	meer	 als	 de	 helft	 (52,87)	
dozen	geopend	werden	van	de	99	potentieel	veilige	dozen,	worden	er	hier	nu	minder	als	een	
kwart	(19,8)	van	de	80	potentieel	veilige	dozen	geopend.	
	

4.1.1.3 BRET	3	
	
Wanneer	het	aantal	bommen	(50)	even	groot	is	als	het	aantal	veilige	dozen	(50)	is	te	lezen	
uit	tabel	1	dat	er	door	de	gehele	populatie	gemiddeld	9,92	dozen	geopend	worden.	Dit	wil	
zeggen	dat	dit	ongeveer	een	halvering	is	van	het	aantal	geopende	dozen	tegenover	de	vorige	
BRET	(19,8),	en	dat	de	individuen	gemiddeld	slechts	1/5	van	de	50	veilige	dozen	wensen	te	
openen.	De	 spreiding	 (10,91)	 van	 de	 scores	 is	 eveneens	 vele	 lager	 als	 bij	 de	 vorige	 BRET-
taken	(17,	59	en	23,74).	Dit	wil	voor	de	gehele	populatie	zeggen	dat	er	opvallend	minder	zal	
exploreert	zal	worden	wanneer	het	risico	sterk	toeneemt.		
	

4.1.1.4 Vergelijking	tussen	de	3	BRET’s:		
	
Tabel	2:	Friedman	test	BRET	taken	

	
Verschillen	van	de	participanten	in	de	BRET-taken	op	basis	van	Friedman	test	
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Tabel	3:	Wilcoxon	test	BRET	taken	

	
Vergelijking	tussen	de	BRET-taken	van	alle	participanten	op	basis	van	Wilcoxon	test	
Het	aantal	geopende	vakjes	werden	 in	de	drie	BRET	testen	omgezet	tot	percentages.	Door	
het	gebruik	van	de	Friedman	test,	een	niet	parametrische	test	aangezien	de	verdelingen	van	
Bret	2	en	Bret	3	niet	normaal	verdeeld	zijn,	werd	er	nagegaan	of	er	significante	verschillen	
waren	 in	 het	 aantal	 geopende	 vakjes	 van	 de	 drie	 BRET	 testen	 van	 een	 individu.	 De	 Chi-
kwadraat	is	169,138	en	het	significantieniveau	is	0,00	uit	tabel	2.	Er	is	dus	al	minstens	tussen	
2	tests	een	significant	verschil.	De	Wilcoxon	test	uit	tabel	3	werd	uitgevoerd	om	na	te	gaan	
tussen	 welke	 tests	 er	 een	 significant	 verschil	 is.	 Deze	 test	 geeft	 aan	 dat	 er	 tussen	 alle	
groepen	 een	 significant	 verschil	 is.	 Er	 is	 dus	 een	 significant	 verschil	 tussen	 het	 aantal	
geopende	vakjes	van	de	drie	verschillende	BRET	testen	bij	een	individu.		
	
Tabel	4:	Wilcoxon	test	BRET	taken	ondernemers/geïnteresseerden	

	
Vergelijking	tussen	de	BRET-taken	van	ondernemers	en	participanten	die	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen	
	
	
Tabel	5:	Wilcoxon	test	BRET	taken	ongeïnteresseerden	

	
Vergelijking	tussen	de	BRET-taken	van	participanten	die	niet	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen	
	
	
De	 verschillen	 van	 een	 individu	 in	 de	 drie	 BRET	 testen	 werden	 opgesplitst	 in	 een	 groep	
ondernemers	 en	 individuen	 die	 geïnteresseerd	 zijn	 om	 te	 ondernemen	 en	 een	 groep	 van	
individuen	die	niet	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen.	Uit	tabel	4	en	5	zijn	de	p	waardes	
uit	de	Wilcoxon	test	van	beiden	groepen	bij	de	verschillen	tussen	BRET	1	en	BRET	2	en	nog	
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BRET	1	en	BRET	3	zijn	gelijk	en	significant,	maar	bij	de	verschillen	tussen	BRET	2	en	BRET	3	is	
bij	de	groep	van	individuen	die	niet	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen	geen	significant	
verschil	 van	het	 aantal	 geopende	vakjes	per	 individu	 tussen	de	 twee	 testen	 te	 vinden.	Dit	
wijst	erop	dat	wanneer	het	aantal	bommen	van	20	naar	50	stijgt	bij	de	participanten	die	niet	
geïnteresseerd	 zijn	 om	 te	 ondernemen,	 er	 geen	 verschil	 is	 bij	 het	 gemiddeld	 aantal	
geopende	vakjes	van	de	individuen.		
	
Tabel	6:	Correlaties	tussen	de	BRET	taken	

	
	
De	 correlatie	 tussen	 de	 drie	 BRET-testen	 uit	 tabel	 6	 voor	 de	 drie	 groepen	 zijn	 allemaal	
significant,	 wat	 aangeeft	 dat	 er	 een	 duidelijke	 correlatie	 is	 tussen	 deze	 drie	 testen.	 Met	
andere	woorden,	wanneer	een	individu	veel	vakjes	opent	in	een	BRET	test,	zou	deze	persoon	
ook	 veel	 vakjes	 openen	 in	 de	 andere	 twee	 BRET	 testen.	 De	 participanten	 gedragen	 zich	
consistent	in	de	verschillende	BRET	testen.	
				

4.1.2 De	nood	voor	affiliatie	
	

4.1.2.1 Liking	People	Scale	
	
De	nood	voor	 affiliatie	werd	medeberekend	aan	de	hand	van	de	 Liking	People	 Scale.	 Een	
hoger	score	op	deze	5-punten	schaal	geeft	een	hoger	nood	aan	affiliatie	weer.	Uit	tabel	7	
blijkt	 dat	 de	 gehele	 populatie	 een	 gemiddeld	 score	 had	 van	 3,73	 met	 een	
standaardafwijking	van	0,5.	De	maximale	score	bedroeg	4,73	en	de	minimale	2,40.	Dit	zou	
erop	 kunnen	 wijzen	 dat	 de	 gehele	 populatie	 eerder	 een	 hoge	 nood	 aan	 affiliatie	 heeft.		
	
Tabel	7:	Beschrijvende	statistieken	Affiliatie	

	Beschrijvende	statistieken	Nood	voor	Affiliatie	van	de	Liking	People	Scale	
	



35	
	

4.1.2.2 Volunteer’s	Dilemma	
	
	
Tabel	8:	Beschrijvende	statistieken	Affiliatie	2a	

	
Beschrijvende	statistieken	nood	voor	affiliatie	Volunteer’s	Dilemma	eerste	verhaal	
	
Tabel	9:	Beschrijvende	statistieken	Affiliatie	2b	

	
Beschrijvende	statistieken	nood	voor	affiliatie	Volunteer’s	Dilemma	tweede	verhaal	
	
	
Bij	de	meetinstrument	voor	de	Volunteer’s	Dilemma	staat	het	getal	0	voor	het	 feit	dat	de	
participant	heeft	besloten	om	toch	de	bus	te	nemen,	het	getal	1	staat	voor	het	feit	dat	de	
participant	heeft	besloten	om	de	andere	persoon	 te	 laten	 instappen.	Uit	 tabel	8	 is	bij	 het	
eerste	geval	wanneer	de	participant	de	persoon	niet	zou	kennen	het	gemiddelde	0,48,	met	
een	 standaardafwijking	 van	 0,502	wat	 aangeeft	 dat	 bijna	 in	 de	 helft	 van	 de	 gevallen	 een	
individu	 deze	 persoon	 zou	 laten	 voorgaan.	 Over	 het	 algemeen	 hebben	 de	 respondenten	
geen	hoge	nood	aan	affiliatie,	maar	ook	geen	weinig	nood.	Bij	het	tweede	geval	uit	tabel	9	
wanneer	de	andere	persoon	een	geliefde	zou	zijn	van	de	participant,	is	het	gemiddelde	0,88,	
met	 een	 standaardafwijking	 van	 0,327	 wat	 aangeeft	 dat	 indien	 de	 andere	 persoon	 een	
geliefde	 zou	 zijn,	 er	 een	 hogere	 nood	 aan	 affiliatie	 is	 dan	 wanneer	 deze	 persoon	 een	
onbekende	zou	zijn.	
	

4.1.3 Extraversie	
	
Als	meetinstrument	 voor	 Extraversie	werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 zelfrapportage	 schaal:	 Big	
Five	Inventory.	Een	hoger	score	wijst	op	een	extraverter	persoonlijkheid.	Uit	tabel	10	kan	er	
afgelezen	worden	 dat	 de	 gemiddelde	 van	 alle	 respondenten	 tezamen	 3,42	 bedraagt,	met	
een	standaardafwijking	van	0,64.	Dit	zou	erop	kunnen	wijzen	dat	de	respondenten	over	het	
algemeen	net	 eerder	 extravert	 zijn,	 dan	 introvert.	 De	maximale	waarde	 bedroeg	 5,	 en	 de	
minimale	1,88.		
	
Tabel	10:	Beschrijvende	statistieken	Extraversie	
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4.1.4 Locus	of	Control	
	
Als	meetinstrument	voor	de	 Locus	of	Control	werd	de	29-item	schaal	 van	Rotter	gebruikt,	
waarbij	de	score	wordt	uitgedrukt	op	23.	Hoe	hoger	men	scoort	op	deze	meetinstrument,	
hoe	waarschijnlijker	dat	de	 locus	of	 control	 van	het	 individu	extern	 is.	Uit	 tabel	 11	 kan	er	
afgelezen	 worden	 dat	 bij	 de	 onderzochte	 deelnemers	 19	 de	 hoogste	 score	 was,	 en	 3	 de	
minimale.	Het	gemiddelde	van	alle	deelnemers	bedroeg	11,04,	met	een	standaardafwijking	
van	 3,46.	 Observerend	 vanuit	 het	 gemiddelde	 kan	 er	 gesteld	 worden	 dat	 de	 deelnemers	
eerder	neigen	naar	een	interne	locus	of	control.		
	
	
Tabel	11:		Beschrijvende	statistieken	Locus	of	Control	

												
	

	

4.1.5 Temporele	Focus	
	
Voor	het	meten	 van	de	 temporele	 focus	 van	de	 respondenten	werd	 gebruik	 gemaakt	 van	
een	 experiment	 bestaande	 uit	 3	 verhalen,	 die	 opgebouwd	 zijn	 uit	 twee	 versies.	 Bij	 elke	
verhaal	bepaalt	de	eerste	versie	de	focus	op	het	verleden,	en	de	tweede	versie	de	focus	op	
de	 toekomst.	 Om	 een	 score	 te	 bepalen	 voor	 de	 temporele	 focus	 werd	 door	 ons	 zelf	 de	
volgend	formule	opgesteld	(met	V1	en	V2:	versie	1	en	2	van	verhaal	1,	V3	en	V4:	versie	1	en	
2	van	verhaal	2,	en	V5	en	V6:	versie	1	en	2	van	verhaal	3):	Score	=	(((V1-V2)/2)+(V3-V4)+(V5-
V6))/3.	 Een	 negatieve	 score	 wijst	 op	 een	 toekomstgerichte	 temporele	 focus,	 en	 een	
positieve	score	op	een	verleden	gerichte	 focus.	Hoe	hoger	het	getal,	hoe	sterker	de	graad	
van	 focus	 telkens	 is.	 Uit	 tabel	 12	 blijkt	 dat	 de	 gemiddelde	 score	 van	 alle	 respondenten	
tezamen	0,08	bedraagt,	wat	wijst	op	gemiddeld	een	vrij	zwakke	verleden	gerichte	temporele	
focus.	De	minimale	waarde	 is	 -1,17	wat	wijst	op	een	middelmatig	 toekomstgerichte	 focus,	
vergeleken	met	3,5	als	maximale	waarde	voor	een	verleden	gerichte	focus.	
	
	
Tabel	12:	Beschrijvende	statistieken	Temporele	Focus	

	
	

	

4.2 Vergelijking	van	de	karaktereigenschappen	tussen	groepen		
	
In	 deze	 sectie	 worden	 de	 scores	 op	 de	 variabelen	 van	 de	 drie	 verschillende	 groepen	
(ondernemers,	participanten	die	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen	en	participanten	die	
niet	 geïnteresseerd	 zijn	 om	 te	 ondernemen)	 vergeleken	 met	 elkaar.	 Er	 werden	 testen	
uitgevoerd	 om	 significante	 verschillen	 te	 kunnen	 waarnemen	 tussen	 de	 drie	 groepen	 op	
basis	van	hun	scores	op	de	BRET-games,	en	tussen	de	drie	groepen	op	basis	van	hun	scores	
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op	de	4	persoonlijkheidskenmerken.	Om	te	bepalen	welke	test	(ANOVA	of	Kruskal	Wallis)	er	
gebruikt	 werd,	 werd	 eerst	 berekend	 of	 de	 scores	 op	 de	 meetinstrumenten	 al	 dan	 niet	
normaal	verdeeld	waren.	De	grafieken	waarvan	de	normaalverdeling	wordt	afgeleid	zijn	te	
lezen	 in	Appendix	6.	Er	wordt	ook	gekeken	of	de	Volunteer’s	Dilemma	dezelfde	resultaten	
oplevert	als	de	Liking	People	Scale	voor	de	nood	voor	affiliatie,	zodat	er	eventueel	bevestigd	
kan	worden	of	 dit	 experiment	 gevalideerd	 kan	worden	 als	meetschaal	 voor	 de	 nood	 voor	
affiliatie.		
	

4.2.1 Tussen	groepen	verschillen	bij	de	BRET’s	
	
Tabel	13:		ANOVA	test	tussen	groepen	BRET	1	

	
Verschillen	tussen	de	drie	groepen	in	de	eerste	BRET-taak	op	basis	van	ANOVA	test	
	
	
Tabel	14:	Kruskal	Wallis	test	tussen	groepen	BRET	2	&	3	

	
Verschillen	tussen	de	drie	groepen	in	de	tweede	en	derde	BRET-taak	op	basis	van	Kruskal	Wallis	test	
	
Uit	 de	 tabellen	 13	 en	 14	 kan	 er	 gelezen	 worden	 dat	 er	 geen	 significante	 verschillen	 zijn	
tussen	de	drie	groepen	bij	de	drie	BRET-games.	In	deze	studie	verschilt	de	ondernemer	dus	
niet	 significant	 van	andere	 individuen	op	basis	 van	hun	gedrag	 in	de	BRET-taak,	waardoor	
dus	de	gegevens	van	deze	drie	groepen	nu	samengenomen	kunnen	worden	als	één	groep.	
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4.2.2 Tussen	groepen	bij	de	4	persoonlijkheidskenmerken	
	
	
Tabel	15:	ANOVA	test	tussen	groepen	persoonlijkheidskenmerken	

	
Verschillen	tussen	de	drie	groepen	in	Locus	of	Control,	Extraversie	en	Nood	voor	Affiliatie	op	basis	van	ANOVA	
test	
	
Tabel	16:	Kruskal	Wallis	test	tussen	groepen	persoonlijkheidskenmerken	

	
Verschillen	tussen	de	drie	groepen	in	Temporele	Focus	op	basis	van	Kruskal	Wallis	test	
	
Uit	 de	 tabellen	 15	 en	 16	 kan	 er	 afgeleid	 worden	 dat	 de	 drie	 groepen	 significant	 niet	
verschillen	van	elkaar	bij	alle	vier	persoonlijkheidskenmerken.	Er	kan	wel	gezegd	worden	dat	
de	 nood	 voor	 affiliatie	 met	 een	 significantieniveau	 van	 0,085	 het	 dichtst	 leunt	 bij	
significantieniveau	van	0,05	waardoor	bij	deze	persoonlijkheidskenmerk	de	drie	groepen	het	
meest	verschillend	zijn,	hoewel	ze	alsnog	significant	niet	verschillend	zijn	van	elkaar.		
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4.2.3 De	Volunteer’s	Dilemma:	Tussen	groepen	en	validatie		
	

	
Grafiek	1:	Frequenties	Volunteer’s	Dilemma	

	
Wanneer	er	gekeken	wordt	hoe	de	groepen	afzonderlijk	antwoorden,	kan	er	uit	grafiek	1	
opgemerkt	worden	dat	de	ondernemers	(met	40%)	het	minst	bereid	waren	vrijwilliger	te	zijn	
bij	het	eerste	verhaal	wanneer	de	tegenstander	een	onbekende	is,	en	het	meest	(namelijk	
100%)	bij	het	tweede	verhaal	wanneer	de	tegenstander	een	geliefde	is.	Bij	de	deelnemers	
die	geen	ondernemers	zijn	en	ook	niet	geïnteresseerd	zijn	hierin	wordt	het	
tegenovergestelde	opgemerkt,	namelijk	dat	zij	het	meest	bereid	waren	om	vrijwilliger	te	zijn	
tegenover	een	onbekende	(51%),	en	het	minst	tegenover	een	geliefde	(86%).	Bij	de	
ondernemers	is	er	dus	met	60%	het	meeste	verschil	tussen	de	twee	antwoorden,	waardoor	
er	kan	verondersteld	worden	dat	bij	hen	het	meest	uitmaakt	wie	de	tegenstander	is	bij	het	
vrijwilligersdilemma.		
	
Tabel	17:	Correlatie	Affiliatie	en	Affiliatie	2a	

	
Correlatie	Volunteer’s	Dilemma	eerste	verhaal	met	de	Liking	People	Scale	
	
Tabel	18:	Correlatie	Affiliatie	en	Affiliatie	2b	

	
Correlatie	Volunteer’s	Dilemma	tweede	verhaal	met	de	Liking	People	Scale	
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De	 Volunteer’s	 Dilemma	 is	 in	 vorig	 onderzoek	 niet	 gebruikt	 geweest	 om	 de	 nood	 aan	
affiliatie	 van	 individuen	 te	 meten.	 Om	 te	 onderzoeken	 of	 deze	 daarvoor	 gebruikt	 kan	
worden,	 is	 er	 in	 deze	 thesis	 een	 Cramer’s	 V	 test	 uitgevoerd	 naar	 de	 correlatie	 tussen	 de	
Volunteer’s	Dilemma	en	de	Liking	People	Scale.	Tussen	deze	schaal	en	het	eerste	verhaal	van	
de	 Volunteer’s	 Dilemma	 is	 er	 geen	 verband	 gevonden	 uit	 tabel	 17	 met	 een	
significantieniveau	van	0,437.	Tussen	de	Liking	People	Scale	en	het	tweede	verhaal	is	er	uit	
tabel	 18	 alsnog	 geen	 correlatieverband	 gevonden,	maar	 er	 kan	wel	 verondersteld	worden	
met	een	significantieniveau	van	0,128	dat	de	correlatie	hoger	is	als	met	het	eerste	verhaal.	
De	Volunteer’s	Dilemma	meet	dus	niet	hetzelfde	als	de	Liking	People	Scale,	en	is	zo	mogelijk	
niet	geschikt	om	de	nood	aan	affiliatie	te	meten.	Het	geeft	daarentegen	wel	een	interessant	
inzicht	in	de	verschillen	tussen	ondernemers	en	de	vorige	individuen.	

4.3 Samenhang	BRET	met	de	variabelen		
	
In	deze	sectie	wordt	besproken	hoe	de	scores	van	verschillende	meetinstrumenten	van	de	
persoonlijkheidskenmerken	samenhangen	met	de	scores	van	de	BRET-testen	voor	alle	drie	
groepen	 tezamen	 omdat	 er	 geen	 verschillen	 werden	 gevonden	 voor	 de	 groepen	 apart.	
Aangezien	 de	 drie	 BRET-testen	 significant	 gecorreleerd	 zijn	 met	 elkaar,	 wordt	 er	 een	
gemiddelde	 score	 per	 participant	 voor	 de	 drie	 testen	 genomen.	 De	 drie	 testen	 werden	
opgeteld	en	gedeeld	door	drie	om	het	gemiddelde	van	de	drie	testen	te	bekomen.	Het	doel	
is	om	te	bepalen	of	het	explorerend/exploiterend	innovatief	gedrag	van	individuen	bepaald	
kan	worden	 of	 samenhangt	met	 de	 vier	 voorgestelde	 persoonlijkheidskenmerken.	 Van	 de	
drie	 affiliation	 variabelen	 werd	 enkel	 de	 Affiliation2a	 variabele	 (Volunteer’s	 Dilemma)	
opgenomen	aangezien	affiliatie	op	drie	manieren	werd	gemeten,	en	er	enkel	een	manier	in	
de	 regressie	mag	 opgenomen	worden.	Met	 Affiliation2a	 heeft	 de	 regressie	 de	 hoogste	 R-
kwadraat.	Ook	werden	er	twee	controlevariabelen	ingevoerd,	namelijk	leeftijd	en	geslacht.		
	



41	
	

Tabel	19:	Correlatie	BRET	en	persoonlijkheidskenmerken	

	
Correlaties	tussen	totale	BRET-score,	Locus	of	Control,	Extraversie,	Nood	voor	Affiliatie	en	Temporele	Focus.		
	
Tabel	20:	Correlatie	BRET	en	Affiliatie	2a	

	
Correlatie	tussen	totale	BRET-score	en	Volunteer’s	Dilemma	eerste	verhaal	
	
Tabel	21:	Correlatie	BRET	en	Affiliatie	2b	

	
Correlatie	tussen	totale	BRET-score	en	Volunteer’s	Dilemma	tweede	verhaal	
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Tabel	22:	Regressie	analyse	R2	

	
	
Tabel	23:	Regressie	analyse	significantie	model	

	
	
	
Tabel	24:	Regressie	analyse	significantie	onafhankelijke	variabelen	

	
	
	
De	regressievergelijking	die	uit	het	gemiddelde	van	het	totaal	van	de	BRET	testen	voortvloeit	
is	 bretTOTgem	 =	 29,78	 –	 0,3locTOT	 –	 0,41Extraversion	 –	 4,22Affiliation2a	 –	
2,39Tempfocusbis	+	3,31Geslacht	+	0,57Leeftijd	
	
Volgens	de	R-kwadraat	uit	tabel	22	wordt	slechts	4%	van	de	variabiliteit	van	de	BRET	testen	
verklaard	door	de	persoonlijkheidskenmerken,	geslacht	en	leeftijd.	Volgens	de	F-ratio	in	de	
ANOVA-tabel	uit	tabel	23	kunnen	de	onafhankelijke	variabelen	het	aantal	geopende	vakjes	
in	de	BRET	testen	niet	significant	voorspellen	met	een	p	waarde	van	0,69.	Er	 is	dus	als	het	
ware	 geen	 significante	 samenhang	 tussen	 de	 persoonlijkheidskenmerken	 van	 de	 gehele	
groep	en	hun	exploratief/exploitatief	 gedrag	 (berekend	door	de	BRET).	Hierdoor	 kan	er	 in	
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deze	 studie	 gesteld	 worden	 dat	 er	 eveneens	 geen	 samenhang	 is	 tussen	 de	
persoonlijkheidskenmerken	van	ondernemers	en	hun	exploratie/exploitatief	gedrag.	De	VIF-
waarden	 uit	 tabel	 24	 liggen	 tussen	 1	 en	 3	 wat	 aangeeft	 dat	 er	 geen	 problemen	 zijn	 van	
multicollineariteit.	Hoewel	er	geen	significantie	is,	wordt	de	regressievergelijking	toch	even	
verduidelijkt.		

4.3.1 BRET	en	nood	voor	affiliatie	

4.3.1.1 Liking	People	Scale:	
	
De	 variabele	 Affiliation	 van	 de	 Liking	 People	 Scale	 werd	 in	 de	 regressievergelijking	 niet	
opgenomen.	De	correlatiecoëfficiënt	van	Pearson	uit	tabel	19	bedraagt	maar	0,093	met	een	
significantieniveau	van	0,359	en	is	niet	significant	waardoor	er	geen	significante	samenhang	
is	tussen	de	BRET	test	en	de	nood	voor	affiliatie	bij	de	Liking	People	Scale.		

4.3.1.2 	Volunteer’s	Dilemma:		
	
Bij	de	Volunteer’s	Dilemma	uit	tabel	24	wanneer	de	participant	een	onbekend	persoon	laat	
voorgaan,	wordt	er	geschat	dat	er	4,22	vakjes	gemiddeld	minder	geopend	worden.	Wanneer	
de	 participant	 een	 geliefde	 laat	 voorgaan,	 de	 variabele	 Affiliation2b,	 werd	 niet	 in	 de	
regressie	opgenomen.	Bij	het	eerste	geval	uit	tabel	20	bedraagt	de	coëfficiënt	van	Cramer’s	
V	0,817	en	is	met	een	significantieniveau	van	0,554	niet	significant.	Bij	het	tweede	geval	uit	
tabel	21	bedraagt	de	coëfficiënt	van	Cramer’s	V	0,698	met	een	significantieniveau	van	0,97	
en	 is	 ook	 niet	 significant.	 Beiden	 verhalen	 vertonen	 van	 de	 Volunteer’s	 Dilemma	 geen	
significante	samenhang	met	de	BRET	test.		
	

4.3.2 BRET	en	Extraversie:	
	
Uit	 de	 regressievergelijking	 uit	 tabel	 24	 blijkt	 dat	 wanneer	 de	 respondenten	 gemiddeld	 1	
punt	 hoger	 scoorden	 op	 de	 Big	 Five	 Inventory	 (en	 zo	 dus	 extraverter	 zijn),	 zij	 gemiddeld	
0,409	 dozen	minder	 openden.	 De	 correlatiecoëfficiënt	 van	 Pearson	 uit	 tabel	 19	 bedraagt	
maar	0,015	en	is	niet	significant	met	een	significantieniveau	van	0,88	waardoor	er	dus	geen	
significante	samenhang	is	tussen	de	BRET	test	en	extraversie.		

4.3.3 BRET	en	Locus	of	Control:		
	
Uit	 de	 regressievergelijking	 uit	 tabel	 24	 kan	 er	 verondersteld	 wordt	 dat	 wanneer	 er	
gemiddeld	een	punt	hoger	wordt	gescoord	op	de	Rotter	schaal	(en	men	dus	zo	meer	neigt	
naar	een	externe	locus	of	control),	er	gemiddeld	0,304	vakjes	minder	geopend	worden.	De	
correlatiecoëfficiënt	 van	 Pearson	 uit	 tabel	 19	 bedraagt	 maar	 -0,024	 met	 een	
significantieniveau	van	0,811	en	is	niet	significant	waardoor	er	geen	significante	samenhang	
is	tussen	locus	of	control	en	de	BRET	test.	
					

4.3.4 BRET	en	Temporele	Focus:	
	
Bij	de	regressievergelijking	uit	tabel	24	wordt	voor	de	score	van	de	temporele	focus	gebruik	
gemaakt	van	dummy-variabelen.	De	waarde	1	bij	temporele	focus	betekent	toekomstgericht	
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en	de	waarde	0	betekent	verledensgericht.	 Indien	de	waarde	1	 is,	wordt	er	geschat	dat	er	
gemiddeld	2,835	minder	geopend	worden.	De	correlatiecoëfficiënt	van	Pearson	uit	tabel	19	
bedraagt	maar	0,082	en	is	met	een	significantieniveau	van	0,418	niet	significant	waardoor	er	
geen	significante	samenhang	is	tussen	de	BRET	test	en	temporele	focus.	

4.3.5 Locus	of	control	en	Temporele	Focus:		
	
Volgens	 de	 literatuurstudie	 bij	 de	 temporele	 focus	 zouden	 volgens	 Shipp	 et	 al.	 (2009)	
individuen	 met	 een	 interne	 locus	 of	 control	 eerder	 een	 heden	 of	 toekomstgerichte	
temporele	 focus	 hebben.	 Uit	 de	 bovenstaande	 tabel	 19	 bleek	 daarentegen	 dat	 er	 geen	
significante	 correlatie	 is	 tussen	 deze	 twee	 persoonlijkheidskenmerken	 aangezien	 de	
correlatiecoëfficiënt	van	Pearson	-0,024	is	met	een	significantieniveau	van	0,816.		
	

4.3.6 BRET	en	leeftijd	en	geslacht	
	
Hoewel	 leeftijd	 en	 geslacht	 variabelen	 zijn	 die	 niet	 worden	 onderzocht	 in	 deze	 thesis,	
worden	 ze	 toch	 als	 controlevariabelen	 toegevoegd	 aangezien	 deze	 volgens	 eerder	
onderzoek	 een	 impact	 kunnen	 hebben	 op	 exploratie	 en	 exploitatie.	 Deze	 hebben	 in	 de	
regressievergelijking	geen	significante	impact.	Toch	dient	er	opgemerkt	te	worden	uit	tabel	
24	 dat	 er	 gemiddeld	 3,312	 meer	 dozen	 worden	 opengemaakt	 indien	 de	 respondent	 een	
vrouw	is.	Dit	 is	wel	 in	tegenstelling	tot	eerdere	literatuur,	maar	het	heeft	geen	significante	
betekenis.	 Ook	 de	 leeftijd,	 hoewel	 ook	 helemaal	 niet	 significant,	 is	 in	 tegenstelling	 tot	
eerdere	literatuur	positief	gerelateerd	met	exploreren.	Wanneer	de	respondent	gemiddeld	1	
jaar	ouder	is,	dan	wordt	er	gemiddeld	0,057	extra	dozen	opengemaakt.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



45	
	

5 Discussie	
	
Over	het	algemeen	tonen	de	 resultaten	aan	dat	er	geen	significante	 invloed	 is	van	de	vier	
persoonlijkheidskenmerken	(nood	voor	affiliatie,	 locus	of	control,	extraversie	en	temporele	
focus)	op	het	exploiterend/explorerend	gedrag	van	de	participanten.	Bij	de	resultaten	werd	
er	 eerst	 onderzocht	 of	 het	 nuttig	 was	 om	 de	 participanten	 op	 te	 delen	 in	 ondernemers,	
individuen	die	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen	en	individuen	die	niet	geïnteresseerd	
zijn	om	te	ondernemen.	Bij	de	drie	verschillende	BRET-games	werd	er	uit	de	ANOVA	uit	tabel	
13	 en	 Kruskal	 Wallis	 test	 uit	 tabel	 14	 geen	 significante	 verschillen	 gevonden	 tussen	 de	
groepen.	Dit	wijst	erop	dat	de	groepen	tezamen	kunnen	genomen	worden	bij	de	drie	BRET-
games	omdat	er	tussen	de	groepen	geen	verschil	in	gedrag	is.	Uit	de	ANOVA	uit	tabel	15	en	
Kruskal	Wallis	 test	 uit	 tabel	 16	 blijkt	 het	 dat	 de	 ondernemer	 niet	 verschilt	 van	 de	 andere	
twee	groepen	op	basis	van	de	persoonlijkheidskenmerken.	Dit	wijst	er	eveneens	op	dat	de	
groepen	tezamen	kunnen	genomen	worden	voor	verdere	uitwerking	van	de	gegevens	bij	de	
persoonlijkheidskenmerken.		
	
Er	 werden	 beschrijvende	 statistieken	 weergegeven	 per	 persoonlijkheidskenmerk	 voor	 alle	
participanten.	Deze	 statistieken	werden	 in	 het	 kort	 toegelicht	 om	de	 populatie	 te	 kunnen	
beschrijven.	 De	 populatie	 had	 eerder	 een	 hoge	 nood	 voor	 affiliatie,	 zijn	 eerder	 extravert,	
neigen	eerder	naar	een	 interne	 locus	of	 control	en	de	 temporele	 focus	neigt	net	naar	het	
verleden.		
	
Vervolgens	 werd	 de	 invloed	 van	 de	 persoonlijkheidskenmerken	 onderzocht	 op	 het	
exploitatief/exploratief	 gedrag	 met	 regressieanalyse.	 Volgens	 Söderqvist	 (2011)	 zal	 een	
ondernemer	gemakkelijker	kunnen	exploreren	wanneer	hij	emotionele	steun	krijgt	van	zijn	
sociale	 kring.	 Deze	 studie	 voerde	 kwalitatief	 onderzoek	 met	 gebruik	 van	 interviews.	
(Söderqvist,	 2011).	 De	 hypothese	 H1	 waarbij	 een	 ondernemer	 met	 een	 hoge	 nood	 voor	
affiliatie	erop	wijst	dat	deze	ondernemer	exploratief	gedrag	vertoond	wordt	in	dit	onderzoek	
afgewezen.	 Bij	 deze	 hypothese	 kan	 erop	 worden	 verdergegaan	 door	 ondernemers	 te	
vervangen	door	individuen	omdat	er	geen	verschil	was	tussen	de	ondernemers	en	de	andere	
groepen	 op	 basis	 van	 hun	 innovatief	 gedrag.	 De	 nood	 voor	 affiliatie	 heeft	 namelijk	 geen	
significante	invloed	op	het	exploitatief/exploratief	gedrag.		
	
Uit	 de	 literatuur	 was	 er	 veel	 onduidelijkheid	 van	 de	 invloed	 van	 extraversie	 op	 het	
exploitatief/exploratief	gedrag.	Uit	de	studie	van	Furnham	(2008)	kan	er	afgeleid	worden	dat	
extraversie	 correleert	met	 exploratie.	 Deze	 studie	maakte	 gebruik	 van	 een	 vragenlijst	 om	
extraversie	te	meten	en	gebruik	van	experimenten	om	elementen	van	exploratie	te	meten.	
Een	andere	studie	van	Yesil	&	Sozbilir	 (2012)	die	gebruik	maakte	van	vragenlijsten,	toonde	
aan	 dat	 er	 geen	 verband	 was.	 (Furnham,	 2008;	 Yesil	 &	 Sozbilir,	 2012)	 Door	 de	
onduidelijkheid	 of	 er	 een	 verband	 is	 werd	 de	 onderzoeksvraag	 OV1	 gesteld	 over	wat	 het	
verband	is	tussen	extraversie	en	exploitatie/exploratie.	Uit	dit	onderzoek	is	er	namelijk	geen	
significant	verband	gevonden	tussen	deze	variabelen.	Een	 individu	die	extravert	 is	 zou	dus	
niet	zozeer	exploitatief	of	exploratief	gedrag	vertonen.		
	
Er	 was	 ook	 veel	 onduidelijkheid	 over	 de	 invloed	 van	 locus	 of	 control	 op	 het	
exploitatief/exploratief	 gedrag.	 Auteurs	 zoals	 Matricardi	 (2006)	 vonden	 geen	 significant	
verband	tussen	locus	of	control	en	het	nemen	van	risico’s,	een	belangrijk	eigenschap	van	het	
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exploreren	 (Matricardi,	 2006;	 Lavie	 et	 al.,	 2010).	 Deze	 studie	 maakte	 toen	 gebruik	 van	
vragenlijsten.	Bij	andere	auteurs	konden	er	wel	verschillen	gevonden	worden,	maar	dan	met	
verschillende	niveaus	van	risico	en	nog	condities	aan	verbinden	waardoor	er	in	deze	studies	
geen	eenduidig	verband	werd	onderzocht	tussen	locus	of	control	en	het	nemen	van	risico’s,	
een	belangrijk	element	van	exploratie.	De	locus	of	control	werd	gemeten	met	zelfrapportage	
en	exploratie	kan	afgeleid	worden	via	een	experiment.	(Liverant	&	Scodel,	1960;	Strickland	
et	al,	1966)	Daardoor	werd	er	ook	een	onderzoeksvraag	OV2	opgesteld	of	er	een	verband	is	
tussen	 locus	 of	 control	 en	 exploitatie/exploratie.	 Er	 is	 ook	 bij	 deze	 onderzoeksvraag	 geen	
significant	 verband	 gevonden.	 Een	 individu	 die	 bijvoorbeeld	 een	 interne	 locus	 of	 control	
heeft	zou	dus	niet	zozeer	exploratief	of	exploitatief	gedrag	vertonen.		
	
Bij	de	 laatste	factor	toonde	de	studie	van	Shipp	et	al.	 (2009)	dat	 individuen	die	bereid	zijn	
risico’s	te	nemen	eerder	een	toekomstgerichte	temporele	focus	hebben.	Deze	studie	maakte	
gebruik	van	zelfrapportage.	Volgens	Welter	&	Gartner	 (2016)	zullen	ondernemers	met	een	
toekomstgerichte	temporele	focus	geneigd	zijn	hoge	risico’s	te	nemen.	Andere	auteurs	zoals	
Doganova	 (2009)	 en	 Lavie	 et	 al.	 (2010)	 hebben	 gelijkaardige	 bevindingen	 maar	 dan	 met	
individuen.	 Deze	 auteurs	 kwamen	 tot	 deze	 conclusies	 via	 literatuurstudies.	 (Shipp	 et	 al,	
2009;	Welter	&	Gartner,	2016;	Doganova,	2009;	Lavie	et	al.	2010)	De	hypothese	H2a	waarbij	
een	ondernemer	met	een	temporele	focus	op	de	toekomst	erop	wijst	dat	deze	ondernemer	
exploratief	gedrag	vertoond	werd	in	dit	onderzoek	afgewezen.	Ook	wordt	de	hypothese	H2b	
afgewezen	waarbij	een	ondernemer	met	een	temporele	focus	op	het	verleden	wijst	erop	dat	
deze	 ondernemer	 exploitatief	 gedrag	 vertoont.	 Bij	 deze	 hypotheses	 kan	 er,	 zoals	 bij	
hypothese	H1,	 op	worden	 verdergegaan	 door	 ondernemers	 te	 vervangen	 door	 individuen	
omdat	er	geen	verschil	was	tussen	de	ondernemers	en	de	andere	groepen	op	basis	van	hun	
innovatieve	 gedrag	 (score	 op	 de	 BRET-taken).	 De	 temporele	 focus	 heeft	 geen	 significante	
invloed	op	het	exploitatief/exploratief	gedrag.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



47	
	

6 Beperkingen	van	het	onderzoek	&	Verder	Onderzoek	
	
Zoals	bij	de	meeste	onderzoeken	bevinden	er	zich	ook	in	deze	thesis	een	aantal	beperkingen	
van	het	onderzoek.	Zo	zijn	er	vooreerst	te	weinig	deelnemers	van	de	groep	 ‘ondernemers’	
waardoor	er	geen	representatief	beeld	wordt	weergegeven	in	verband	met	de	verschillen	in	
persoonlijkheidskenmerken	 van	 de	 ondernemers.	 De	 participanten	 van	 de	 overige	 twee	
groepen	 bestaan	 voornamelijk	 uit	 jonge	 studenten	 van	 de	 opleiding	 Toegepaste	
Economische	 Wetenschappen	 waardoor	 er	 zodanig	 weinig	 variatie	 heerst	 onder	 de	
participanten.	Bovendien	was	het	aan	deze	participanten	zelf	om	zichzelf	onrechtstreeks	in	
een	van	de	drie	groepen	 te	beoordelen	door	 te	antwoorden	op	de	vraag	of	 zij	al	dan	niet	
ondernemer	willen	worden.	Er	bestaat	hierdoor	een	kans	dat	zij	zichzelf	misplaatsten	en	er	
zo	 geen	 getrouw	 beeld	 ontstaat.	 Verder	 onderzoek	waarbij	 dit	 onderzoek	 opnieuw	wordt	
uitgevoerd	met	meer	participanten,	voornamelijk	ondernemers,	en	met	meer	variatie	tussen	
deze	 respondenten	 op	 basis	 van	 demografische	 aspecten	 zou	 zo	 tot	 andere	 conclusies	
kunnen	komen.		
	
Het	gebruik	van	zelfrapportages	bij	het	onderzoek	naar	locus	of	control,	extraversie	en	deels	
nood	voor	affiliatie	bij	de	participanten	geeft	een	extra	beperking.	Hoewel	het	duidelijk	was	
dat	de	antwoorden	anoniem	blijven,	kunnen	de	participanten	mogelijk	nog	steeds	bepaalde	
antwoorden	aanduiden	omdat	ze	denken	dat	deze	antwoorden	aanvaardbaar	zijn.	Bij	verder	
onderzoek	 kan	 er	 gebruikt	 gemaakt	 worden	 van	 objectieve	 meetinstrumenten	 om	 de	
voorspellende	validiteit	van	deze	variabelen	te	kunnen	beoordelen.	
	
Tijdens	de	analyses	van	de	resultaten,	werd	er	ook	getest	of	er	een	significant	verschil	was	
van	het	gedrag	van	een	individu	bij	de	drie	BRET-games.	Er	is	dus	gebleken	dat	er	inderdaad	
een	 significant	 verschil	 tussen	 het	 aantal	 geopende	 vakjes	 van	 de	 drie	 verschillende	 BRET	
testen	 bij	 een	 individu.	 Daarna	 werden	 de	 ondernemers	 en	 de	 participanten	 die	
geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen	samen	gegroepeerd	tegenover	de	participanten	die	
niet	geïnteresseerd	zijn	om	te	ondernemen.	Daaruit	bleek	alleen	dat	bij	de	verschillen	tussen	
BRET	 2	 en	 BRET	 3	 bij	 de	 groep	 van	 participanten	 die	 niet	 geïnteresseerd	 zijn	 om	 te	
ondernemen	geen	significant	verschil	van	het	aantal	geopende	vakjes	per	individu	tussen	de	
twee	testen	bevatten.	Het	is	mogelijk	interessant	om	verder	te	onderzoeken	waarom	er	een	
individu	 significant	 minder	 vakjes	 aanklikt	 wanneer	 er	 minder	 vakjes	 aangeklikt	 kunnen	
worden,	waarbij	 deze	dus	minder	 zou	exploreren.	Ook	 is	 het	 verder	 interessant	om	dit	 te	
testen	bij	ondernemers	en	individuen	die	geen	ondernemers	zijn.	
		
In	 deze	 thesis	 werden	 de	 BRET-games	 voor	 het	 eerst	 gebruikt	 met	 als	 doel	 het	
exploratief/exploitatief	 gedrag	 van	 individuen	 te	 meten.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 the	
Volunteer’s	 Dilemma	 die	 voor	 het	 eerst	 in	 deze	 studie	 werd	 gebruikt	 om	 de	 nood	 voor	
affiliatie	 van	 respondenten	 te	 meten.	 Het	 experiment	 voor	 het	 meten	 van	 de	 temporele	
focus	werd	in	vorig	onderzoek	enkel	gebruikt	door	de	bedenker	ervan,	Caruso	et	al.	(2008).	
Verder	onderzoek	zal	nog	meer	moeten	uitwijzen	of	deze	meetinstrumenten	daadwerkelijk	
gebruikt	kunnen	worden	voor	het	meten	van	de	beoogde	persoonlijkheidskenmerken.		
	
Aangezien	 in	dit	onderzoek	de	onderzochte	factoren	geen	significant	effect	hebben	op	het	
explorerend	of	exploiterend	gedrag,	kunnen	er	mogelijk	wel	andere	factoren	die	niet	werden	
besproken	een	significante	invloed	hebben.	Een	van	deze	factoren	is	onder	andere	aspiratie	
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levels.	 Hiermee	wordt	 bedoeld	 dat	 er	 een	 verlangen	 is	 om	 succes	 te	 bereiken.	 Het	 grote	
verlangen	hiernaar	komt	namelijk	overeen	met	exploratie.	(Newell	&	Lee,	Hausmann	&	Läge,	
in	 Mehlhorn	 et	 al,	 2015)	 De	 organisatiecultuur	 kan	 ook	 een	 invloed	 hebben	 op	 het	
exploitatie/exploratie	 gedrag	 van	 individuen.	 Bijvoorbeeld	 wanneer	 een	 organisatie	 sterk	
geformaliseerd	 en	 gestructureerd	 is,	 gebruikt	 deze	 eerder	 bestaande	 kennis	 van	 de	
organisatie	dan	kennis	die	van	buitenaf	kan	verworven	worden.	(Weick,	1979)	Dit	zou	erop	
kunnen	 wijzen	 dat	 sterk	 gestructureerde	 bedrijven	 kunnen	 exploiteren.	 Hoge	 uncertainty	
avoidance,	 waarbij	 individuen	 onvoorspelbare	 situaties	 en	 ambiguïteit	 liever	 vermijden	
omdat	er	een	gebrek	is	vanwege	voldoende	informatie,	leidt	volgens	Hofstede	(1980)	tot	het	
nemen	 van	 minder	 risico’s.	 (Hofstede,	 1980)	 Dit	 zou	 erop	 kunnen	 wijzen	 dat	 bedrijven	
waarbij	een	hoge	uncertainty	avoidance	heerst	kunnen	exploiteren.	Volgens	een	studie	van	
Laureiro-Martinez	 et	 al.	 (2015)	 waarbij	 de	 hersenen	 werden	 onderzocht	 met	 een	 fMRI,	
bevindt	exploitatieve	besluitvorming	in	de	regio’s	van	de	hersenen	die	geassocieerd	zijn	met	
het	anticiperen	van	beloningen.	Exploratieve	besluitvorming	daarentegen	bevindt	zich	in	de	
regio’s	 van	 de	 hersenen	 die	 geassocieerd	 zijn	met	 concentratie.	 (Laureiro-Martinez	 et	 al.,	
2015).	Verder	onderzoek	kan	uitwijzen	hoe	de	cognitie	het	exploitatie/exploratie	gedrag	kan	
beïnvloeden.		
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Appendix		
	

Appendix	1:	Masterthesis	-	Officiële	vragenlijst		
	
Beste	deelnemer!	Vooreerst	zouden	wij	u	heel	erg	graag	willen	bedanken	om	deel	te	nemen	
aan	deze	test.	De	bedoeling	van	deze	studie	is	dat	wij	de	persoonlijkheid	van	deelnemers	in	
kaart	brengen	aan	de	hand	van	een	aantal	leuke	spellen	en	testen!	Er	zijn	in	deze	test	geen	
juiste	of	foute	antwoorden,	en	wij	vragen	dan	ook	aan	u	om	in	te	vullen	naargelang	uw	
gevoel.	U	kan	met	het	deelnemen	van	deze	test	een	waardebon	van	€50	winnen,	alsook	
krijgt	u	van	ons	(indien	gewenst)	een	elektronisch	rapport	toegestuurd	met	uw	antwoorden	
zodat	u	meer	te	weten	kan	komen	over	uzelf	en	uw	persoonlijkheid.	U	mag	zelf	kiezen	of	u	
liever	een	waardebon	van	bol.com	of	van	Zalando	krijgt.	U	kan	enkel	de	waardebon	winnen	
indien	u	deze	vragenlijst	volledig	heeft	volbracht.	Het	winnen	van	de	waardebon	wordt	
volledig	bepaald	door	uw	score	in	een	spel	dat	u	later	in	de	vragenlijst	zal	zien	(waarbij	u	ook	
meer	informatie	zal	verkrijgen).	Indien	u	niet	wint,	kan	u	toch	nog	altijd	een	rapport	van	uw	
resultaten	vragen!	Deze	survey	zal	ongeveer	30	minuten	van	uw	tijd	in	beslag	
nemen.						Veel	succes!	Gelieve	om	telkens	op	'volgende'	rechtsbeneden	te	drukken	om	door	
te	gaan	naar	de	volgende	pagina.	
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V1	Zou	u	kunnen	toelichten	wat	uw	huidige	hoofdsituatie	is?	Ik	ben	..	
	
	
m Student	(1)	
m Bediende	(2)	
m Arbeider	(3)	
m Zelfstandige	(9)	
m Vrij	beroep	(4)	
m Freelancer	(5)	
m Werkloos	(6)	
m Andere	(7)	

	
V1a	Wat	is	uw	huidige	hoofdopleiding?	(Indien	in	V1	‘Student’	werd	geselecteerd)	
	
V1b	Wat	is	uw	huidige	beroep?	(Indien	in	V1	geen	‘Student’	werd	geselecteerd)	
	
V2	Wat	is	uw	hoogst	behaalde	diploma?	
	
m Lagere	school	of	geen	enkel	diploma	(1)	
m Lager	secundair,	algemeen	(3	eerste	jaren	voltooid)	(2)	
m Lager	secundair,	technisch,	kunstonderwijs	of	beroeps	(3	eerste	jaren	voltooid)	(3)	
m Hoger	secundair,	algemeen	(3	laatste	jaren	voltooid)	(4)	
m Hoger	secundair,	technisch	of	kunstonderwijs	(3	laatste	jaren	voltooid)	(5)	
m Hoger	secundair,	beroeps	(3	laatste	jaren	voltooid)	(6)	
m Bachelor	(academisch	of	professioneel)	(7)	
m Master	(8)	
m Master	na	master	(9)	
m Doctoraat	met	thesis	(10)	
m Geen	antwoord	(11)	
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Vooreerst	zouden	wij	heel	graag	willen	uitleggen	wat	het	begrip	'ondernemer'	juist	betekent.	
Een	ondernemer	is	een	persoon	die	het	statuut	zelfstandige	heeft,	of	(mede-)	eigenaar	is	van	
een	start-up.	We	rekenen	freelancers	en	vrije	beroepen	niet	tot	het	begrip	'ondernemer'.	
Indien	u	geen	ondernemer	bent,	maar	wel	geïnteresseerd	bent	om	dit	te	worden,	wilt	dit	
zeggen	dat	u	van	plan	bent	om	in	de	toekomst	zelfstandige	te	worden	of	een	eigen	start-up	
te	beginnen.	Indien	u	niet	geïnteresseerd	bent	in	ondernemen	wilt	dit	zeggen	dat	u	een	
ander	beroep	zou	willen	uitoefenen	dat	niet	thuishoort	bij	het	begrip	'ondernemer'.		
	
V3	Zou	u	dan	nu	even	willen	aangeven	wat	uw	huidige	hoofdzakelijke	situatie	is?	
	
m Ik	ben	reeds	ondernemer	(start-up,	zelfstandige,…	)	(1)	
m Ik	ben	geen	ondernemer,	maar	heb	wel	interesse	dit	te	worden	in	de	toekomst	(2)	
m Ik	ben	geen	ondernemer,	en	heb	ook	geen	interesse	om	dit	te	worden	(3)	
m Geen	antwoord	(4)	
	
V3a	Zou	u	kunnen	toelichten	welke	soort	ondernemer	u	bent?		Werkt	u	mee	in	een	start-up,	
bent	u	een	zelfstandige,	of	iets	anders?	(Indien	in	V4	‘Ik	ben	reeds	ondernemer	(start-up,	
zelfstandige,…	)’	werd	aangeduid)	
	
U	zal	nu	een	spel	zien	dat	bestaat	uit	3	delen	(en	pagina's).	Met	dit	spel	kan	u	punten	
verdienen.	Uw	eindscore	is	het	resultaat	van	deze	3	verschillende	delen	samen	opgeteld.	De	
persoon	die	de	meeste	punten	heeft	verzameld	wint	automatisch	de	waardebon	van	€50.	
Let	op:	U	kan	niet	terug	naar	de	vorige	pagina	navigeren,	dus	wees	heel	zeker	van	uw	
antwoord	voordat	u	op	'volgende'	klikt!	
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V4	A	Hier	beneden	ziet	u	een	tabel	met	100	vakjes.	Elk	vakje	stelt	een	doos	voor	waarin	
oftewel	1	punt	zit,	oftewel	1	bom.	Er	zijn	99	vakjes	die	een	doos	bevatten	met	een	punt,	en	1	
vakje	bevat	een	doos	met	een	bom.	U	verdient	per	vakje	dat	u	aanklikt	een	punt,	en	u	mag	
deze	houden	indien	u	het	vakje	met	de	bom	niet	heeft	aangeklikt.	Maar	pas	op!	Indien	u	het	
vakje	aanklikt	met	de	bom,	dan	verliest	u	automatisch	al	uw	punten.	U	zal	niet	weten	of	u	de	
doos	met	de	bom	heeft	aangeklikt	of	niet.	Die	informatie	kunnen	wij	u,	indien	u	dat	wenst	na	
het	onderzoek	meedelen	via	mail.	De	persoon	die	de	meeste	punten	verzamelt	(zonder	dat	de	
bom	'ontploft'	is)	verdient	een	tegoedbon	van	€50.			
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V4	B		Hier	beneden	ziet	u	opnieuw	een	tabel	met	100	vakjes.	Elk	vakje	stelt	een	doos	voor	
waarin	oftewel	1	punt	zit,	oftewel	1	bom.	U	moet	hetzelfde	doen	als	bij	de	vorige	vraag:	
namelijk	zoveel	dozen	openen	als	u	wilt.	Maar	let	op!	Nu	zijn	er	20	vakjes	met	een	doos	
waarin	een	bom	zit,	en	80	vakjes	met	een	doos	waarin	een	punt	zit!	Indien	u	heeft	geklikt	op	
een	vakje	waarin	een	doos	zit	met	een	bom,	dan	verdient	u	geen	punten	met	dit	tabel.	De	
punten	dat	u	verdient	met	dit	tabel	zullen	opgeteld	worden	samen	met	de	punten	die	u	
verzamelde	in	het	vorig	tabel.			
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V4	C	Hier	beneden	ziet	u	opnieuw	een	tabel	met	100	vakjes.	Elk	vakje	stelt	een	doos	voor	
waarin	oftewel	1	punt	zit,	oftewel	1	bom.	U	moet	hetzelfde	doen	als	bij	de	vorige	vraag:	
namelijk	zoveel	dozen	openen	als	u	wilt.	Maar	let	op!	Nu	zijn	er	50	vakjes	met	een	doos	
waarin	een	bom	zit,	en	50	vakjes	met	een	doos	waarin	een	punt	zit!	Indien	u	heeft	geklikt	op	
een	vakje	waarin	een	doos	zit	met	een	bom,	dan	verdient	u	geen	punten	met	dit	tabel.	De	
punten	dat	u	verdient	met	dit	tabel	zullen	opgeteld	worden	samen	met	de	punten	die	u	
verzamelde	in	de	2	vorige	tabellen.			
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V5	1A	Bij	de	volgende	6	vragen	gaat	u	telkens	een	klein	verhaaltje	te	lezen	krijgen	waarna	je	
een	antwoord	mag	aanduiden	waarbij	u	zich	het	beste	bij	voelt.	Gelieve	de	vragen	heel	
aandachtig	te	lezen,	aangezien	zij	heel	lichtelijk	van	elkaar	verschillen!				1A.	Stel	u	eventjes	
voor	dat	u	een	jurylid	bent	bij	de	rechtbank	waarbij	de	volgend	rechtszaak	voor	de	rechter	
komt:	Een	vrouw	is	6	maanden	geleden	aangereden	geweest	door	een	dronken	bestuurder.	
Zij	heeft	hierdoor	6	maanden	lang	een	pijnlijke	revalidatie	moeten	doorstaan	en	is	nu	volledig	
hersteld.	De	vrouw	is	nu	in	de	rechtbank	om	de	verzekeringsmaatschappij	van	de	bestuurder	
aan	te	klagen	en	een	schadevergoeding	op	te	eisen.	Kan	u	nu	als	lid	van	de	jury	aangeven	
hoeveel	schadevergoeding	het	slachtoffer	ongeveer	zou	moeten	krijgen	volgens	u:		
				
m €	0	(1)	
m €	500	000	(2)	
m €	1	000	000	(3)	
m €	1	500	000	(4)	
m €	2	000	000	(5)	
m €	2	500	000	(6)	
m €	3	000	000	(7)	
m €	3	500	000	(8)	
m €	4	000	000	(9)	
m €	4	500	000	(10)	
m €	5	000	000	(11)	
m €	5	500	000	(12)	
m €	6	000	000	(13)	
m €	6	500	000	(14)	
m €	7	000	000	(15)	
m €	7	500	000	(16)	
m €	8	000	000	(17)	
m €	8	500	000	(18)	
m €	9	000	000	(19)	
m €	9	500	000	(20)	
m €	10	000	000	(21)	
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V5	1B	Nu	zouden	wij	u	willen	vragen	om	een	lichtelijk	verschillend	versie	van	hetzelfde	
verhaal	te	lezen.	Stel	u	eventjes	voor	dat	u	een	jurylid	bent	bij	de	rechtbank	waarbij	de	
volgend	rechtszaak	voor	de	rechter	komt:	Een	vrouw	is	net	aangereden	geweest	door	een	
dronken	bestuurder.	Zij	zal	nu	een	lange	weg	van	pijnlijke	revalidatie	moeten	doorstaan.	
Haar	dokters	zijn	er	van	overtuigd	dat	zij	over	6	maanden	volledig	zal	herstellen.	De	vrouw	is	
nu	in	de	rechtbank	om	de	verzekeringsmaatschappij	van	de	bestuurder	aan	te	klagen	en	een	
schadevergoeding	op	te	eisen.	Kan	u	nu	als	lid	van	de	jury	aangeven	hoeveel	
schadevergoeding	het	slachtoffer	ongeveer	zou	moeten	krijgen	volgens	u:				
	
m €	0	(1)	
m €	500	000	(2)	
m €	1	000	000	(3)	
m €	1	500	000	(4)	
m €	2	000	000	(5)	
m €	2	500	000	(6)	
m €	3	000	000	(7)	
m €	3	500	000	(8)	
m €	4	000	000	(9)	
m €	4	500	000	(10)	
m €	5	000	000	(11)	
m €	5	500	000	(12)	
m €	6	000	000	(13)	
m €	6	500	000	(14)	
m €	7	000	000	(15)	
m €	7	500	000	(16)	
m €	8	000	000	(17)	
m €	8	500	000	(18)	
m €	9	000	000	(19)	
m €	9	500	000	(20)	
m €	10	000	000	(21)	
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V5	2A	Stel	u	eventjes	voor	dat	u	voor	één	week	op	vakantie	wilde	vertrekken	naar	een	
bepaalde	bestemming,	en	dat	een	vriend	van	u	zijn	vakantiehuis	aan	jou	had	aangeboden.	Je	
mocht	het	huis	gedurende	je	gehele	vakantie	gratis	gebruiken	en	je	vriend	vroeg	enkel	aan	
jou	om	de	planten	te	wateren	en	het	gras	te	maaien.	U	bent	op	het	aanbod	ingegaan	en	bent	
dan	net	op	reis	geweest.	Stel	u	dan	nu	even	voor	dat	u	net	terug	bent	van	uw	reis	en	dat	u	nu	
uw	vriend	wilt	bedanken	met	het	geven	van	een	wijntje.	U	bestelt	deze	wijn	online	en	deze	
wordt	geleverd	bij	u	vriend	één	week	nadat	u	terug	bent	van	uw	reis.	U	ziet	hier	beneden	een	
lijst	van	wijnen.	Het	is	aan	u	om	te	kiezen	welke	wijn	u	het	meest	geschikt	zou	vinden	om	te	
geven	als	een	thank-you	gift	bij	dit	verhaal.				
	
m Shafer	Cabernet	Sauvignon	Stage	Leap	Disctrict	Sunspot	Vineyard	2001.	Wine	Spectator	

Score:	93	Wine	price:	€400		(Smooth,	buttery,	toasty	oak	paving	the	way	for	a	ripe,	plush,	
generous	serving	of	chocolate-covered	currant	and	cherry	fruit)		(1)	

m Sloan	Napa	Valley	200.		Wine	Specator	Score:	93.	Wine	Price:	€165		(Ripe	and	floral,	dark-
hued	and	rich	yet	elegant	in	its	mouthfeel,	with	pure,	fleshy	currant,	cassis,	blackberry	
and	toasty	vanilla	scents	from	oak)	(3)	

m Von	Strasser	Cabernet	Sauvignon	Diamond	Mountain	District	Estate	Vineyards	2000.		
Wine	Spectator	Score:	87	Wine	Price:	€60	(Touches	of	earth	and	leather	are	wrapped	
around	this	ripe,	juicy	wine,	exhibiting	plum	and	black	cherry	scents	and	finishing	with	
herb,	sage	and	dusty	berry	notes)		(5)	

m Dry	Creek	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	2000.		Wine	Spectator	Score:	86.	
Wine	Price:	€21		(Currant,	plum	and	roasted	black	cherry	flavors	pick	up	chocolate	
nuances	in	the	round	tannins	and	toasty	oak	of	the	finish)	(7)	

m Harlan	Estate	Napa	Valley	2000.		Wine	Spectator	Score:	94	Wine	Price:	€210			(Dense,	
tight	and	chewy,	with	firm,	mouthcoating	tannins	wrapped	around	a	core	of	mocha-
laced	currant	and	blackberry)	(2)	

m Quintessa	Rutherford	2000.	Wine	Spectator	Score:	88.	Wine	Price:	€110		(Earthy,	
barnyard	flavors	overshadow	the	rich	currant	and	blackberry	fruit.	Finishes	with	smoky	
tobacco	and	cedary	flavors	along	with	a	dry	leathery	taste)	(4)	

m Benziger	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	Reserve	2000.	Wine	Spectator	Score:	89	
Wine	Price:	€42	(Vibrant	blackberry,	blueberry	and	cedar	tones.	Solid	structure	accents	a	
mocha-scented	oak	character	in	a	grippingly	tannic	finish)	(6)	

m Angeline	Cabernet	Sauvignon	California	2000.		Wine	Spectator	Score:	83.	Wine	Price:	€10		
(Currant,	earth	and	roasted	herb	flavors	have	solid	tannic	grip,	with	cedar	and	vanilla	
tones)	(8)	
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V5	2B	Nu	zouden	wij	u	willen	vragen	om	een	lichtelijk	verschillend	versie	van	hetzelfde	
verhaal	te	lezen.	Stel	u	eventjes	voor	dat	u	voor	één	week	op	vakantie	wil	vertrekken	naar	
een	bepaalde	bestemming,	en	dat	een	vriend	van	u	zijn	vakantiehuis	aan	jou	aanbiedt.	Je	
mag	het	huis	gedurende	je	gehele	vakantie	gratis	gebruiken	en	je	vriend	vraagt	enkel	aan	jou	
om	de	planten	te	wateren	en	het	gras	te	maaien.	U	zal	op	het	aanbod	ingaan	en	zal	
binnenkort	een	week	op	reis	vertrekken.	Stel	u	dan	nu	even	voor	dat	u	nu	op	het	punt	staat	
om	te	vertrekken	maar	dat	u	nog	even	uw	vriend	wilt	bedanken	met	het	geven	van	een	
wijntje.	U	bestelt	deze	wijn	online	en	deze	wordt	geleverd	bij	u	vriend	één	week	nadat	u	terug	
bent	van	uw	reis	(Uw	vriend	komt	ook	dan	pas	te	weten	dat	u	hem	wilt	bedanken).	U	ziet	hier	
beneden	een	lijst	van	wijnen.	Het	is	aan	u	om	te	kiezen	welke	wijn	u	het	meest	geschikt	zou	
vinden	om	te	geven	als	een	thank-you	gift	bij	dit	verhaal.					
	
m Shafer	Cabernet	Sauvignon	Stage	Leap	Disctrict	Sunspot	Vineyard	2001.	Wine	Spectator	

Score:	93	Wine	price:	€400		(Smooth,	buttery,	toasty	oak	paving	the	way	for	a	ripe,	plush,	
generous	serving	of	chocolate-covered	currant	and	cherry	fruit)		(1)	

m Sloan	Napa	Valley	200.		Wine	Specator	Score:	93.	Wine	Price:	€165		(Ripe	and	floral,	dark-
hued	and	rich	yet	elegant	in	its	mouthfeel,	with	pure,	fleshy	currant,	cassis,	blackberry	
and	toasty	vanilla	scents	from	oak)	(3)	

m Von	Strasser	Cabernet	Sauvignon	Diamond	Mountain	District	Estate	Vineyards	2000.		
Wine	Spectator	Score:	87	Wine	Price:	€60	(Touches	of	earth	and	leather	are	wrapped	
around	this	ripe,	juicy	wine,	exhibiting	plum	and	black	cherry	scents	and	finishing	with	
herb,	sage	and	dusty	berry	notes)		(5)	

m Dry	Creek	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	2000.		Wine	Spectator	Score:	86.	
Wine	Price:	€21		(Currant,	plum	and	roasted	black	cherry	flavors	pick	up	chocolate	
nuances	in	the	round	tannins	and	toasty	oak	of	the	finish)	(7)	

m Harlan	Estate	Napa	Valley	2000.		Wine	Spectator	Score:	94	Wine	Price:	€210			(Dense,	
tight	and	chewy,	with	firm,	mouthcoating	tannins	wrapped	around	a	core	of	mocha-
laced	currant	and	blackberry)	(2)	

m Quintessa	Rutherford	2000.	Wine	Spectator	Score:	88.	Wine	Price:	€110		(Earthy,	
barnyard	flavors	overshadow	the	rich	currant	and	blackberry	fruit.	Finishes	with	smoky	
tobacco	and	cedary	flavors	along	with	a	dry	leathery	taste)	(4)	

m Benziger	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	Reserve	2000.	Wine	Spectator	Score:	89	
Wine	Price:	€42	(Vibrant	blackberry,	blueberry	and	cedar	tones.	Solid	structure	accents	a	
mocha-scented	oak	character	in	a	grippingly	tannic	finish)	(6)	

m Angeline	Cabernet	Sauvignon	California	2000.		Wine	Spectator	Score:	83.	Wine	Price:	€10		
(Currant,	earth	and	roasted	herb	flavors	have	solid	tannic	grip,	with	cedar	and	vanilla	
tones)	(8)	
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V5	3A	Stel	u	eventjes	voor	dat	u	uw	buurman	heeft	beloofd	om	te	helpen	verhuizen.	U	heeft	
hem	daarbij	dan	een	week	geleden	geholpen	met	het	verhuis.	Omdat	u	de	buurman	heeft	
geholpen,	zou	hij	u	graag	willen	bedanken.	Hij	geeft	de	naam	van	een	website	door	waarop	
verschillende	wijnen	verkocht	worden.	U	mag	hieruit	een	wijn	kiezen	op	zijn	kosten.	U	heeft	
de	mogelijkheid	om	de	wijn	vanaf	vandaag	te	ontvangen.		Het	is	aan	u	om	te	kiezen	welke	
wijn	u	het	liefst	zou	willen	ontvangen	als	dank	dat	u	de	buurman	heeft	geholpen.				
	
m Shafer	Cabernet	Sauvignon	Stage	Leap	Disctrict	Sunspot	Vineyard	2001.	Wine	Spectator	

Score:	93	Wine	price:	€400		(Smooth,	buttery,	toasty	oak	paving	the	way	for	a	ripe,	plush,	
generous	serving	of	chocolate-covered	currant	and	cherry	fruit)		(1)	

m Sloan	Napa	Valley	200.		Wine	Specator	Score:	93.	Wine	Price:	€165		(Ripe	and	floral,	dark-
hued	and	rich	yet	elegant	in	its	mouthfeel,	with	pure,	fleshy	currant,	cassis,	blackberry	
and	toasty	vanilla	scents	from	oak)	(3)	

m Von	Strasser	Cabernet	Sauvignon	Diamond	Mountain	District	Estate	Vineyards	2000.		
Wine	Spectator	Score:	87	Wine	Price:	€60	(Touches	of	earth	and	leather	are	wrapped	
around	this	ripe,	juicy	wine,	exhibiting	plum	and	black	cherry	scents	and	finishing	with	
herb,	sage	and	dusty	berry	notes)		(5)	

m Dry	Creek	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	2000.		Wine	Spectator	Score:	86.	
Wine	Price:	€21		(Currant,	plum	and	roasted	black	cherry	flavors	pick	up	chocolate	
nuances	in	the	round	tannins	and	toasty	oak	of	the	finish)	(7)	

m Harlan	Estate	Napa	Valley	2000.		Wine	Spectator	Score:	94	Wine	Price:	€210			(Dense,	
tight	and	chewy,	with	firm,	mouthcoating	tannins	wrapped	around	a	core	of	mocha-
laced	currant	and	blackberry)	(2)	

m Quintessa	Rutherford	2000.	Wine	Spectator	Score:	88.	Wine	Price:	€110		(Earthy,	
barnyard	flavors	overshadow	the	rich	currant	and	blackberry	fruit.	Finishes	with	smoky	
tobacco	and	cedary	flavors	along	with	a	dry	leathery	taste)	(4)	

m Benziger	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	Reserve	2000.	Wine	Spectator	Score:	89	
Wine	Price:	€42	(Vibrant	blackberry,	blueberry	and	cedar	tones.	Solid	structure	accents	a	
mocha-scented	oak	character	in	a	grippingly	tannic	finish)	(6)	

m Angeline	Cabernet	Sauvignon	California	2000.		Wine	Spectator	Score:	83.	Wine	Price:	€10		
(Currant,	earth	and	roasted	herb	flavors	have	solid	tannic	grip,	with	cedar	and	vanilla	
tones)	(8)	
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V5	3B.		Nu	zouden	wij	u	willen	vragen	om	een	lichtelijk	verschillend	versie	van	hetzelfde	
verhaal	te	lezen.	Stel	u	eventjes	voor	dat	u	uw	buurman	heeft	beloofd	om	te	helpen	
verhuizen.	U	zal	hem	volgend	week	helpen	verhuizen.	Omdat	u	de	buurman	zal	helpen,	zou	
hij	u	graag	willen	bedanken.	Hij	geeft	de	naam	van	een	website	door	waarop	verschillende	
wijnen	verkocht	worden.	U	mag	hieruit	een	wijn	kiezen	op	zijn	kosten.	Vanaf	de	week	daarop	
kan	u	de	wijn	ontvangen	en	de	buurman	weet	op	dat	moment	niet	welke	wijn	u	zal	hebben	
gekozen.	Het	is	aan	u	om	te	kiezen	welke	wijn	u	het	liefst	zou	willen	ontvangen	als	dank	dat	u	
de	buurman	zal	gaan	helpen.				
	
m Shafer	Cabernet	Sauvignon	Stage	Leap	Disctrict	Sunspot	Vineyard	2001.	Wine	Spectator	

Score:	93	Wine	price:	€400		(Smooth,	buttery,	toasty	oak	paving	the	way	for	a	ripe,	plush,	
generous	serving	of	chocolate-covered	currant	and	cherry	fruit)		(1)	

m Sloan	Napa	Valley	200.		Wine	Specator	Score:	93.	Wine	Price:	€165		(Ripe	and	floral,	dark-
hued	and	rich	yet	elegant	in	its	mouthfeel,	with	pure,	fleshy	currant,	cassis,	blackberry	
and	toasty	vanilla	scents	from	oak)	(3)	

m Von	Strasser	Cabernet	Sauvignon	Diamond	Mountain	District	Estate	Vineyards	2000.		
Wine	Spectator	Score:	87	Wine	Price:	€60	(Touches	of	earth	and	leather	are	wrapped	
around	this	ripe,	juicy	wine,	exhibiting	plum	and	black	cherry	scents	and	finishing	with	
herb,	sage	and	dusty	berry	notes)		(5)	

m Dry	Creek	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	2000.		Wine	Spectator	Score:	86.	
Wine	Price:	€21		(Currant,	plum	and	roasted	black	cherry	flavors	pick	up	chocolate	
nuances	in	the	round	tannins	and	toasty	oak	of	the	finish)	(7)	

m Harlan	Estate	Napa	Valley	2000.		Wine	Spectator	Score:	94	Wine	Price:	€210			(Dense,	
tight	and	chewy,	with	firm,	mouthcoating	tannins	wrapped	around	a	core	of	mocha-
laced	currant	and	blackberry)	(2)	

m Quintessa	Rutherford	2000.	Wine	Spectator	Score:	88.	Wine	Price:	€110		(Earthy,	
barnyard	flavors	overshadow	the	rich	currant	and	blackberry	fruit.	Finishes	with	smoky	
tobacco	and	cedary	flavors	along	with	a	dry	leathery	taste)	(4)	

m Benziger	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	Reserve	2000.	Wine	Spectator	Score:	89	
Wine	Price:	€42	(Vibrant	blackberry,	blueberry	and	cedar	tones.	Solid	structure	accents	a	
mocha-scented	oak	character	in	a	grippingly	tannic	finish)	(6)	

m Angeline	Cabernet	Sauvignon	California	2000.		Wine	Spectator	Score:	83.	Wine	Price:	€10		
(Currant,	earth	and	roasted	herb	flavors	have	solid	tannic	grip,	with	cedar	and	vanilla	
tones)	(8)	
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V6	A	Hieronder	kan	u	een	aantal	stellingen	terugvinden	met	de	letters	A	en	B.	Kies	alstublieft	
bij	elke	rij	de	stelling	waarvan	u	naargelang	uw	gevoel	denkt	dat	deze	klopt.	Gelieve	geen	
stelling	te	kiezen	waarvan	u	denkt	dat	u	deze	moet	kiezen	of	waarvan	u	wilt	dat	deze	klopt.	
Uiteraard	zijn	er	geen	juiste	of	foute	antwoorden.			Wees	zorgvuldig	bij	het	kiezen	van	de	
stellingen,	maar	doe	er	ook	zeker	niet	te	lang	over.	De	opeenvolgende	stellingen	moeten	ook	
onafhankelijk	van	elkaar	gekozen	worden,	uw	antwoorden	mogen	niet	beïnvloed	worden	
door	uw	vorige	keuzes.					
	

	 1	(1)	 2	(2)	

A.	Kinderen	komen	in	de	problemen	omdat	hun	ouders	ze	te	veel	straf	
geven.:B.	Het	probleem	met	de	jeugd	van	tegenwoordig	is	dat	hun	ouders	

te	toegeeflijk	zijn.	(1)	
m 	 m 	

A.	Veel	narigheid	die	mensen	overkomt	is	domme	pech.:B.	Tegenslagen	zijn	
het	gevolg	van	de	fouten	die	mensen	maken.	(2)	 m 	 m 	

A.	Een	van	de	hoofdoorzaken	van	alle	oorlogen	in	de	wereld	is	dat	mensen	
geen	interesse	hebben	in	politiek.:B.	Oorlog	zal	er	altijd	zijn,	hoe	hard	we	

ook	proberen	het	te	voorkomen.	(3)	
m 	 m 	

A.	Op	de	lange	termijn	krijg	je	precies	zoveel	respect	als	je	verdient.:B.	
Helaas	blijft	de	waarde	van	veel	mensen	onopgemerkt,	hoe	ze	ook	hun	best	

doen.	(4)	
m 	 m 	

A.	Het	is	onzin	om	te	denken	dat	leerkrachten	hun	leerlingen	oneerlijk	
behandelen.:B.	De	meeste	leerlingen	hebben	geen	benul	van	de	invloed	van	

toevallige	omstandigheden	op	hun	cijfers.	(5)	
m 	 m 	

A.	Je	moet	wel	eens	een	mazzeltje	hebben	om	een	effectieve	leider	te	
kunnen	worden.	:B.	Capabele	mensen	die	geen	leiders	worden,	hebben	hun	

kansen	niet	weten	te	grijpen.	(6)	
m 	 m 	

A.	Hoe	je	ook	je	best	doet,	sommige	mensen	mogen	je	eenmaal	niet.:B.	
Mensen	die	door	anderen	niet	aardig	gevonden	worden,	begrijpen	niet	

goed	hoe	ze	met	hen	moeten	omgaan.	(7)	
m 	 m 	

A.	Erfelijkheid	is	bepalend	voor	je	persoonlijkheid.:B.	Je	ervaringen	maken	je	
tot	wie	je	bent.	(8)	 m 	 m 	

A.	Mijn	ervaring	is	dat	je	aan	het	lot	meestal	niets	kunt	veranderen.:B.	
Vertrouwen	op	het	lot	heeft	mij	nooit	zoveel	gebracht	als	het	nemen	van	

een	weloverwogen	beslissing.	(9)	
m 	 m 	

A.	Voor	de	goed-voorbereide	leerlingen	bestaat	er	nauwelijks	zoiets	als	
oneerlijke	toets.:B.	Vaak	hebben	toetsen	zo	weinig	verband	met	de	lesstof,	

dat	leren	geen	nut	heeft.	(10)	
m 	 m 	

A.	Succes	is	een	kwestie	van	hard	werken,	dat	heeft	zo	goed	als	niets	met	
geluk	of	pech	te	maken.:B.	Een	goede	baan	krijgen	doe	je	vooral	door	op	het	

juiste	moment	op	de	juiste	plaats	te	zijn.	(11)	
m 	 m 	

A.	De	gemiddelde	burger	kan	invloed	hebben	op	beslissingen	van	de	
overheid.:B.	Een	paar	mensen	zijn	de	baas	op	de	wereld,	en	daar	kan	de	

kleine	man	weinig	tegen	doen.	(12)	
m 	 m 	

A.	Als	ik	plannen	maak,	weet	ik	bijna	zeker	dat	ze	gaan	lukken.:B.	Te	ver	
vooruit	plannen	is	niet	altijd	slim;	de	uitkomst	hangt	toch	vaak	af	van	de	

omstandigheden.	(13)	
m 	 m 	
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A.	Sommige	mensen	deugen	gewoon	niet.:B.	In	elke	mens	zit	wel	iets	goeds	
(14)	 m 	 m 	

A.	In	mijn	geval	heeft	mijn	kans	van	slagen	weinig	te	maken	met	geluk.:B.	
Vaak	kan	je	net	zo	goed	een	munt	opgooien	als	je	een	keus	moet	maken.	

(15)	
m 	 m 	

	
	
V6	B	Dit	is	het	vervolg	van	de	vorige	vraag.	Er	wordt	opnieuw	hetzelfde	gevraagd.	Gelieve	
zorgvuldig	de	statements	te	selecteren	waarvan	u	denkt	dat	deze	kan	klopt.								
	

	 1	(1)	 2	(2)	

A.	Wie	de	baas	mag	zijn	hangt	vaak	af	van	wie	er	toevallig	eerst	op	de	juiste	
plek	was.:B.	Mensen	het	juiste	laten	doen	is	een	vaardigheid,	geen	kwestie	

van	geluk.	(1)	
m 	 m 	

A.	Op	wereldschaal	zijn	de	meeste	van	ons	het	slachtoffer	van	krachten	die	
we	niet	kunnen	begrijpen	of	beheersen.:B.	Door	deel	te	nemen	aan	

politieke	en	sociale	activiteiten	kan	het	volk	invloed	hebben	op	hoe	het	in	
de	wereld	gaat.	(2)	

m 	 m 	

A.	De	meeste	mensen	beseffen	niet	in	welke	mate	hun	leven	wordt	
beheersd	door	het	toeval.:B.	In	feite	bestaat	zoiets	als	‘gelukkig	toeval’	niet.	

(3)	
m 	 m 	

A.	Je	moet	altijd	bereid	zijn	je	fouten	toe	te	geven.:B.	Het	is	in	het	algemeen	
het	beste	om	je	fouten	te	verbergen.	(4)	 m 	 m 	

A.	Het	is	moeilijk	om	zeker	te	weten	of	iemand	je	mag	of	niet.:B.	Hoeveel	
vrienden	je	hebt,	hangt	af	van	hoe	aardig	je	bent.	(5)	 m 	 m 	

A.	Op	de	lange	duur	houden	geluk	en	pech	elkaar	in	evenwicht.:B.	De	
meeste	pech	is	het	gevolg	van	onkunde,	onbenul,	luiheid,	of	alledrie.	(6)	 m 	 m 	

A.	Met	voldoende	inspanning	kunnen	we	politieke	corruptie	uitroeien.:B.	
Het	is	lastig	voor	het	volk	om	invloed	te	hebben	op	wat	eenmaal	benoemde	

politici	uitvoeren.	(7)	
m 	 m 	

A.	Soms	begrijp	ik	niet	hoe	leerkrachten	cijfers	berekenen.:B.	Er	is	een	direct	
verband	tussen	hoe	hard	ik	leer	en	welke	cijfers	ik	krijg.	(8)	 m 	 m 	

A.	Een	goede	leider	verwacht	dat	mensen	hun	eigen	beslissingen	nemen.:B.	
Een	goede	leider	zorgt	ervoor	dat	iedereen	weet	wat	er	van	ze	verwacht	

wordt.	(9)	
m 	 m 	

A.	Vaak	heb	ik	het	gevoel	dat	ik	weinig	invloed	heb	op	wat	me	overkomt.:B.	
Ik	kan	niet	geloven	dat	het	toeval	een	grote	rol	speelt	in	mijn	leven.	(10)	 m 	 m 	

A.	Mensen	zijn	eenzaam	omdat	ze	niet	hun	best	doen	om	vriendelijk	te	
zijn.:B.	Het	heeft	weinig	nut	om	het	mensen	naar	de	zin	te	maken;	ze	mogen	

je	of	ze	mogen	je	niet.	(11)	
m 	 m 	

A.	De	middelbare	school	hecht	veel	te	veel	waarde	aan	sport.:B.	
Teamsporten	zijn	goed	voor	het	karakter.	(12)	 m 	 m 	

A.	Wat	mij	overkomt,	heb	ik	aan	mezelf	te	wijten/danken.:B.	Soms	lijkt	het	
alsof	ik	onvoldoende	richting	kan	geven	aan	mijn	leven.	(13)	 m 	 m 	

A.	Vaak	snap	ik	niet	waarom	politici	doen	wat	ze	doen.:B.	Uiteindelijk	is	een	
volk	zelf	verantwoordelijk	voor	slecht	gedrag	van	politici,	zowel	op	lokaal	als	 m 	 m 	
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op	nationaal	niveau.	(29)	

	
	
V7	De	volgende	stellingen	hebben	betrekking	op	de	opvatting	over	uzelf	in	verschillende	
situaties.	Het	is	de	bedoeling	dat	u	bij	elke	stelling	aangeeft	over	hoe	eens	of	oneens	u	met	de	
stelling	bent	bent.			'Ik	zie	mezelf	als	iemand	die...					
	

	 Zeer	mee	
oneens	(1)	

Mee	oneens	
(2)	

Neutraal	(3)	 Mee	eens	(4)	 Zeer	mee	
eens	(5)	

...	spraakzaam	is'	
(1)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

...	terughoudend	
is'	(2)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

...	vol	energie	is'	
(3)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

...	veel	
enthousiasme	
opwekt'	(4)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

...	doorgaans	stil	
is'	(5)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

...	voor	zichzelf	
opkomt'	(6)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

...	soms	
verlegen,	

geremd	is'	(7)	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

...	hartelijk,	een	
gezelschapsmens	

is'	(8)	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

	
	
Nu	krijgt	u	twee	verhalen	te	lezen	die	lichtelijk	van	elkaar	verschillen.	Hier	vragen	wij	aan	u	
om	heel	aandachtig	te	lezen	en	uw	verbeelding	ten	volle	te	gebruiken.	Er	zijn	geen	juiste	of	
foute	antwoorden.	Het	is	enkel	erg	belangrijk	dat	u	telkens	heel	eerlijk	antwoord.		
	
V8	A	Beeld	u	eens	in	dat	u	op	weg	bent	naar	een	heel	belangrijke	afspraak.	De	persoon	die	u	
gaat	spreken	is	enorm	belangrijk	voor	uw	carrière	en	je	wilt	dat	alles	goed	verloopt.	U	
bevindt	zich	momenteel	bij	een	bushalte	waar	u	wacht	op	uw	bus.	De	bus	die	zo	meteen	gaat	
komen	is	de	laatste	bus	dat	u	op	tijd	zal	kunnen	brengen	naar	uw	afspraak.	Indien	u	deze	niet	
haalt,	zal	u	zeker	20	minuten	te	laat	zijn	op	uw	afspraak	en	zo	een	heel	slecht	beeld	van	uzelf	
vormen	bij	de	persoon	waarmee	u	een	afspraak	heeft.	Bij	de	bushalte	is	het	momenteel	erg	
druk	en	wanneer	de	bus	komt	vormt	er	zich	een	rij	waarbij	men	per	2	naast	elkaar	staat.	
Wanneer	u	en	de	persoon	naast	u	aan	de	deur	van	de	bus	zijn,	zegt	de	buschauffeur	dat	de	
bus	vol	is,	en	dat	er	enkel	nog	plek	is	voor	1	persoon.	Hij	vraagt	aan	jullie	om	te	beslissen	wie	
er	binnen	mag.	Jullie	krijgen	even	bedenktijd	en	dan	moeten	jullie	op	hetzelfde	ogenblik	
gelijktijdig	antwoorden.	Je	spreekt	heel	vriendelijk	met	de	persoon	naast	jou	en	je	komt	
erachter	dat	deze	ook	een	erg	belangrijk	afspraak	heeft.		Indien	u	zegt	dat	u	achterblijft	(en	
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dus	op	de	volgende	bus	wacht)	én	de	persoon	naast	jou	zegt	dat	hij/zij	wil	instappen,	dan	zal	
je	achterblijven	en	20	minuten	te	laat	zijn.	De	persoon	naast	jou	zal	dan	gelukkig	wel	op	tijd	
zijn	voor	zijn/haar	afspraak.	Indien	u	zegt	dat	u	nu	in	de	bus	wil	instappen	en	de	persoon	
naast	jou	zegt	dat	hij/zij	achterblijft,	dan	bent	u	op	tijd	voor	uw	afspraak	maar	de	persoon	
naast	u	niet.	Indien	jullie	allebei	zeggen	dat	jullie	willen	opstappen,	dan	blijven	jullie	beiden	
achter	en	vertrekt	de	bus	zonder	jullie.	Indien	jullie	beiden	zeggen	dat	jullie	willen	
achterblijven	zal	de	chauffeur	dit	als	heel	vriendelijk	ervaren	en	ervoor	zorgen	dat	er	een	
ander	bus	binnen	10	minuten	aankomt.	Jullie	zullen	dan	allebei	10	minuten	te	laat	zijn	in	
plaats	van	20.	Dit	is	voor	jullie	beiden	nog	steeds	heel	erg,	maar	nog	wel	minder	erg	als	20	
minuten	te	laat	te	zijn.			Wat	is	uw	antwoord?	(U	weet	niet	wat	de	andere	persoon	zal	
antwoorden	tot	wanneer	u	uw	antwoord	zegt,	en	u	mag	dit	ook	niet	met	elkaar	op	voorhand	
bespreken)				
	
m Ik	wil	nu	in	de	bus	opstappen	(1)	
m Ik	zal	wel	achterblijven	en	op	de	volgende	bus	wachten	(2)	
	
Nu	krijgt	u	hetzelfde	verhaal	te	lezen,	maar	met	kleine	aanpassingen.	Wij	vragen	aan	u	om	
even	te	denken	aan	een	persoon	in	u	leven	die	heel	veel	voor	u	betekent,	en	waar	je	erg	veel	
van	houdt.	Dit	kan	om	het	even	wie	zijn;	je	lief,	vriend(in)	of	familielid.	Wij	zullen	deze	
persoon	vanaf	nu	‘uw	geliefde’	noemen.			
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V8	B	Beeld	u	eens	in	dat	u	op	weg	bent	naar	een	heel	belangrijke	afspraak.	De	persoon	die	u	
gaat	spreken	is	enorm	belangrijk	voor	uw	carrière	en	je	wilt	dat	alles	goed	verloopt.	U	
bevindt	zich	momenteel	bij	een	bushalte	waar	u	wacht	op	uw	bus.	U	bent	hier	aan	het	
wachten	samen	met	uw	geliefde	die	ook	toevallig	deze	bus	moet	nemen.	Uw	geliefde	heeft	
elders	ook	een	heel	erg	belangrijk	afspraak.	De	bus	die	zo	meteen	gaat	komen	is	de	laatste	
bus	dat	jullie	op	tijd	zal	kunnen	brengen	naar	jullie	afspraken.	Indien	u	deze	niet	haalt,	zal	u	
zeker	20	minuten	te	laat	zijn	op	uw	afspraak	en	zo	een	heel	slecht	beeld	van	uzelf	vormen	bij	
de	persoon	waarmee	u	een	afspraak	heeft.	Bij	de	bushalte	is	het	momenteel	erg	druk	en	
wanneer	de	bus	komt	vormt	er	zich	een	rij	waarbij	men	per	2	naast	elkaar	staat.	Wanneer	u	
en	uw	geliefde	naast	elkaar	aan	de	deur	van	de	bus	zijn,	zegt	de	buschauffeur	dat	de	bus	vol	
is,	en	dat	er	enkel	nog	plek	is	voor	1	persoon.	Hij	vraagt	aan	jullie	om	te	beslissen	wie	er	
binnen	mag.	Jullie	krijgen	even	bedenktijd	en	dan	moeten	jullie	op	hetzelfde	ogenblik	
gelijktijdig	antwoorden.		Indien	u	zegt	dat	u	achterblijft	(en	dus	op	de	volgende	bus	wacht)	én	
uw	geliefde	zegt	dat	hij/zij	wil	instappen,	dan	zal	je	achterblijven	en	20	minuten	te	laat	zijn.	
Uw	geliefde	zal	dan	gelukkig	wel	op	tijd	zijn	voor	zijn/haar	afspraak.	Indien	u	zegt	dat	u	nu	in	
de	bus	wil	instappen	en	uw	geliefde	zegt	dat	hij/zij	achterblijft,	dan	bent	u	op	tijd	voor	uw	
afspraak	maar	uw	geliefde	niet.	Uw	geliefde	zal	hierdoor	ook	negatieve	gevolgen	
ondervinden.	Indien	jullie	allebei	zeggen	dat	jullie	willen	opstappen,	dan	blijven	jullie	beiden	
achter	en	vertrekt	de	bus	zonder	jullie.	Indien	jullie	beiden	zeggen	dat	jullie	willen	
achterblijven	zal	de	chauffeur	dit	als	heel	vriendelijk	ervaren	en	ervoor	zorgen	dat	er	een	
ander	bus	binnen	10	minuten	aankomt.	Jullie	zullen	dan	allebei	10	minuten	te	laat	zijn	in	
plaats	van	20.	Dit	is	voor	jullie	beiden	nog	steeds	heel	erg,	maar	nog	wel	minder	erg	als	20	
minuten	te	laat	te	zijn.		Wat	is	uw	antwoord?	(U	weet	niet	wat	uw	geliefde	zal	antwoorden	
tot	wanneer	u	uw	antwoord	zegt,	en	u	mag	dit	ook	niet	met	elkaar	op	voorhand	bespreken)				
	
m Ik	wil	nu	in	de	bus	opstappen	(1)	
m Ik	zal	wel	achterblijven	en	op	de	volgende	bus	wachten	(2)	
	
V9	A	De	volgende	stellingen	doen	vraag	naar	jouw	gevoelens	over	een	aantal	dingen.	
Aangezien	wij	allemaal	verschillend	zijn,	kunnen	sommige	mensen	op	een	bepaalde	manier	
denken	en	voelen;	andere	mensen	denken	en	voelen	dan	op	een	ander	manier.	Er	bestaat	
niet	iets	als	een	‘’juiste’’	of	‘’foute’’	antwoord.	Het	idee	hier	is	om	elke	vraag	te	lezen	en	dan	
jouw	antwoord	in	te	vullen.	Probeer	op	elke	vraag	te	antwoorden,	ook	als	deze	niet	zozeer	
van	toepassing	is	op	u.							
				

	 Zeer	mee	
oneens	(1)	

Mee	oneens	
(2)	

Neutraal	
(3)	

Mee	eens	
(4)	

Zeer	mee	
eens	(5)	

Soms	wanneer	mensen	
tegen	mij	spreken,	denk	ik	
bij	mezelf	dat	ik	wens	dat	
zij	zouden	weggaan.	(1)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Mijn	behoefte	aan	mensen	
is	vrij	laag.	(2)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Eén	van	de	oorzaken	van	
wat	er	vandaag	de	dag	mis	
is	met	mensen,	is	dat	zij	te	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
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afhankelijk	zijn	van	andere	
mensen.	(3)	

Mijn	gelukkigste	
ervaringen	bevatten	
andere	mensen.	(4)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Mensen	zijn	niet	belangrijk	
voor	mijn	persoonlijk	

geluk.	(5)	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Persoonlijk	karakter	wordt	
ontwikkeld	in	de	stroom	

van	het	leven.	(6)	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Ik	zou	gelukkig	zijn	met	
een	leven	zonder	mensen.	

(7)	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Het	is	belangrijk	voor	mij	
om	goed	te	kunnen	

opschieten	met	andere	
mensen.	(8)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

V9	B	Dit	is	het	vervolg	van	de	vorige	vraag.	Er	wordt	opnieuw	hetzelfde	gevraagd.	Gelieve	uw	
antwoord	aan	te	duiden.									
	

	 Zeer	mee	
oneens	(1)	

Mee	
oneens	(2)	

Neutraal	
(3)	

Mee	eens	
(4)	

Zeer	mee	
eens	(5)	

Wat	ik	ook	zou	doen,	ik	zou	het	
eerder	willen	doen	in	

gezelschap	van	andere	mensen.	
(1)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Er	bestaat	geen	twijfel	over	-	Ik	
hou	van	mensen.	(2)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Persoonlijk	karakter	wordt	
ontwikkeld	in	beslotenheid	(=	

het	alleen	zijn).	(3)	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

In	het	algemeen	hou	ik	niet	zo	
van	mensen.	(4)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Op	mijn	dichtste	vrienden	na,	
hou	ik	niet	zo	van	mensen.	(5)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Een	persoon	heeft	maar	een	
beperkt	aantal	tijd	en	mensen	
hebben	de	neiging	om	er	in	te	

snoeien.	(6)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Mensen	zijn	de	belangrijkste	
zaak	in	mijn	leven.	(7)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
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V10	Wat	is	uw	geslacht?	
	
m Man	(1)	
m Vrouw	(2)	
m Andere	(3)	
	
V11	Wat	is	uw	huidige	woonadres?	
	
m België	(1)	
m Nederland	(2)	
m Andere	(3)	
	
V12	Wat	is	uw	leeftijd?
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m 18	(1)	
m 19	(2)	
m 20	(3)	
m 21	(4)	
m 22	(5)	
m 23	(6)	
m 24	(7)	
m 25	(8)	
m 26	(9)	
m 27	(10)	
m 28	(11)	
m 29	(12)	
m 30	(13)	
m 31	(14)	
m 32	(15)	
m 33	(16)	
m 34	(17)	
m 35	(18)	
m 36	(19)	
m 37	(20)	
m 38	(21)	
m 39	(22)	
m 40	(23)	
m 41	(24)	
m 42	(25)	
m 43	(26)	
m 44	(27)	
m 45	(28)	
m 46	(29)	
m 47	(30)	
m 48	(31)	
m 49	(32)	
m 50	(33)	
m 51	(34)	
m 52	(35)	

m 53	(36)	
m 54	(37)	
m 55	(38)	
m 56	(39)	
m 57	(40)	
m 58	(41)	
m 59	(42)	
m 60	(43)	
m 61	(44)	
m 62	(45)	
m 63	(46)	
m 64	(47)	
m 65	(48)	
m 66	(49)	
m 67	(50)	
m 68	(51)	
m 69	(52)	
m 70	(53)	
m 71	(54)	
m 72	(55)	
m 73	(56)	
m 74	(57)	
m 75	(58)	
m 76	(59)	
m 77	(60)	
m 78	(61)	
m 79	(62)	
m 80	(63)	
m 81	(64)	
m 82	(65)	
m 83	(66)	
m 84	(67)	
m 85	(68)	
m 86	(69)	
m 87	(70)	
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V13	Indien	u	de	persoon	bent	die	de	meeste	punten	heeft	verzameld	bij	het	spel	in	deze	
vragenlijst	(én	deze	vragenlijst	volledig	heeft	ingevuld)	wint	u	automatisch	de	waardebon	van	
€50.	Gelieve	dus	hieronder	het	e-mailadres	in	te	vullen	waarop	u	gecontacteerd	wil	worden:	
	
V14	Zou	u	graag	toch	nog	uw	score	willen	weten	indien	u	niet	gewonnen	heeft	(Namelijk	
hoeveel	punten	u	verzameld	had	bij	het	spel	in	deze	vragenlijst	en/of	u	een	doos	met	een	
bom	had	aangevinkt)?	Gelieve	dan	hieronder	aan	te	geven	of	u	dat	wenst.	Let	op:	Dan	moet	
u	hierboven	wel	uw	e-mailadres	invullen!	
	
m Ja,	ik	wens	graag	een	mail	te	ontvangen	met	mijn	score	(1)	
m Neen,	ik	ontvang	liever	geen	mail	hierover	(2)	
m Geen	antwoord	(3)	
	
V15	Zou	u	graag	een	rapport	willen	verkrijgen	met	daarop	al	uw	scores	op	alle	testen	en	
vragen	zodat	u	meer	te	weten	komt	over	uw	persoonlijkheid?	Let	op:	Dan	moet	u	hierboven	
wel	uw	e-mailadres	invullen!	
	
m Ja,	ik	wens	graag	een	mail	te	ontvangen	met	mijn	rapport	(1)	
m Neen,	ik	ontvang	liever	geen	mail	hierover	(2)	
m Geen	antwoord	(3)	
	

Appendix	2:	Schaal	de	Liking	People	Scale	
	

A.	Liking	People	Scale	(Filsinger,	1981):	Origineel		
	

The	following	questions	ask	your	feeling	about	a	number	of	things.	Since	we	are	all	different,	
some	people	may	think	and	feel	one	way;	other	people	think	and	feel	another	way.	There	is	
no	such	thing	as	a	“right”	or	“wrong”	answer.	The	idea	is	to	read	each	question	and	then	fill	
out	your	answer.	Try	to	respond	to	every	question,	even	i	fit	does	not	apply	to	you	very	well.	
The	possible	answers	for	each	question	are:		
				a.	Strongly	agree	
				b.	Moderately	agree	
				c.	Neutral	
				d.	Moderately	disagree	
				e.	Strongly	disagree	
1.	Sometimes	when	people	are	talking	to	me,	I	find	myself	wishing	that	they	would	leave.		
2.	My	need	for	people	is	quite	low.		
3.	One	of	the	things	wrong	with	people	today	is	that	they	are	too	dependent	upon	other	
people.		
4.	My	happiest	experiences	involve	other	people.		
5.	People	are	not	important	form	my	personal	happiness.		
6.	Personal	character	is	developed	in	the	stream	of	life.		
7.	I	could	be	happy	living	away	from	people.		
8.	It	is	important	to	me	to	be	able	to	get	along	with	other	people	
9.	No	matter	what	I	am	doing,	I	would	rather	do	it	in	the	company	of	other	people.		
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10.	There	is	no	question	about	it	–	I	like	people.		
11.	Personal	character	is	developed	in	solitude.		
12.	In	general,	I	don’t	like	people.		
13.	Except	from	my	close	friends,	I	don’t	like	people.		
14.	A	person	only	has	a	limited	amount	of	time	and	people	tend	to	cut	into	it.		
15.	People	are	the	most	important	thing	in	my	life.		

B.	Liking	People	Scale:	1ste	vertaling:	Engels	naar	Nederlands	
	
De	volgende	stellingen	doen	vraag	naar	jouw	gevoelens	over	een	aantal	dingen.	Aangezien	
wij	allemaal	verschillend	zijn,	kunnen	sommige	mensen	op	een	bepaalde	manier	denken	en	
voelen;	andere	mensen	denken	en	voelen	dan	op	een	ander	manier.	Er	bestaat	niet	iets	als	
een	‘’juiste’’	of	‘’foute’’	antwoord.	Het	idee	hier	is	om	elke	vraag	te	lezen	en	dan	jouw	
antwoord	in	te	vullen.	Probeer	op	elke	vraag	te	antwoorden,	ook	als	deze	niet	zozeer	van	
toepassing	is	op	u.	De	mogelijke	antwoorden	op	elke	vraag	zijn:		
				a.	Sterk	mee	eens	
				b.	Mee	eens	
				c.	Noch	mee	eens,	noch	mee	oneens	
				d.	Mee	oneens	
				e.	Sterk	mee	oneens		
	
1.	Soms	wanneer	mensen	tegen	mij	spreken,	denk	ik	bij	mezelf	dat	ik	wens	dat	zij	zouden	
weggaan.		
2.	Mijn	behoefte	aan	mensen	is	vrij	laag.		
3.	Eén	van	de	oorzaken	van	wat	er	vandaag	de	dag	mis	is	met	mensen,	is	dat	zij	te	afhankelijk	
zijn	van	andere	mensen.		
4.	Mijn	gelukkigste	ervaringen	bevatten	andere	mensen.		
5.	Mensen	zijn	niet	belangrijk	voor	mijn	persoonlijk	geluk.	
6.	Persoonlijk	karakter	wordt	ontwikkeld	in	de	stroom	van	het	leven.		
7.	Ik	zou	gelukkig	zijn	met	een	leven	zonder	mensen.		
8.	Het	is	belangrijk	voor	mij	om	goed	te	kunnen	opschieten	met	andere	mensen.		
9.	Wat	ik	ook	zou	doen,	ik	zou	het	eerder	willen	doen	in	gezelschap	van	andere	mensen.			
10.	Er	bestaat	geen	twijfel	over		-	Ik	hou	van	mensen.		
11.	Persoonlijk	karakter	wordt	ontwikkeld	in	beslotenheid	(=	het	alleen	zijn).	
12.	In	het	algemeen	hou	ik	niet	zo	van	mensen.		
13.	Op	mijn	dichtste	vrienden	na,	hou	ik	niet	zo	van	mensen.		
14.	Een	persoon	heeft	maar	een	beperkt	aantal	tijd	en	mensen	hebben	de	neiging	om	er	in	
te	snoeien.		
15.	Mensen	zijn	de	belangrijkste	zaak	in	mijn	leven.		
	

C.	Liking	People	Scale:	2e	vertaling:	Nederlands	naar	Engels	
	
De	Liking	People	Scale	werd	terugvertaald	van	het	Nederlands	naar	het	Engels	om	na	te	gaan	
of	deze	vertaling	dicht	leunt	tegen	de	originele	versie	zodat	de	Nederlandse	vertaling	kan	
gebruikt	worden	in	de	vragenlijst	voor	de	participanten.		
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The	following	statements	ask	about	your	feelings	about	certain	things.	Since	we	are	all	
different,	some	people	may	think	and	feel	in	a	certain	way;	other	people	think	and	feel	in	
another	way.	There	is	no	such	thing	as	a	‘good’	or	‘bad’	answer.	The	purpose	is	to	read	each	
question	and	then	fill	in	your	answer.	Please	try	to	answer	each	question,	even	if	it	does	not	
apply	to	you.	The	possible	answers	to	each	question	are:	

a. strongly	agree	
b. agree	
c. neither	agree	or	disagree	
d. disagree	
e. strongly	disagree	

	
1. Sometimes	when	people	are	talking	to	me,	I	think	to	myself	that	I	wish	they	would	

leave.	
2. My	need	for	people	is	quite	low.	
3. Nowadays	one	of	the	causes	with	what	is	wrong	with	people	is	that	they	are	too	

dependent	on	other	people.		
4. My	happiest	experiences	include	other	people.	
5. People	aren’t	important	for	my	personal	happiness.	
6. Personal	character	is	developed	in	the	flow	of	life.		
7. I	would	be	happy	living	without	people.		
8. It’s	important	to	me	to	get	along	with	other	people.	
9. Whatever	I	would	do,	I	would	rather	do	it	with	company	of	other	people.		
10. There’s	no	doubt	about	it	–	I	love	people.	
11. Personal	character	is	developed	in	solitude	(=	being	alone).		
12. Generally,	I	don’t	like	people.	
13. Except	to	my	closest	friends,	I	don’t	really	like	people.	
14. A	person	only	has	limited	amount	of	time	and	people	have	the	tendency	to	cut	in	it.		
15. People	are	the	most	important	thing	in	my	life.	

	

Appendix	3:	Schaal	Extraversie	
	
Uit	deze	vragenlijst	werd	enkel	de	vragen	gebruikt	die	te	maken	hadden	met	extraversie.	
	

A.	The	Big	Five	Inventory	(John	et	al.,	2008):	Origineel	
	
Here	are	a	number	of	characteristics	that	may	or	may	not	apply	to	you.	For	example,	do	you	
agree	that	you	are	someone	who	likes	to	spend	time	with	others?	Please	write	a	number	
next	to	each	statement	to	indicate	the	extent	to	which	you	agree	or	disagree	with	that	
statement.	
	
Disagree	strongly:	1		
Disagree	a	little:	2	
Neither	agree	or	disagree:	3	
Agree	a	little:	4	
Agree	strongly:	5	
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	I	see	Myself	as	Someone	Who...		
____1.	Is	talkative	
____2.	Tends	to	find	fault	with	others	
____3.	Does	a	thorough	job	
____4.	Is	depressed,	blue	
____5.	Is	original,	comes	up	with	new	ideas	
____6.	Is	reserved	
____7.	Is	helpful	and	unselfish	with	others	
____8.	Can	be	somewhat	careless	
____9.	Is	relaxed,	handles	stress	well	
____10.	Is	curious	about	many	different	things		
____11.	Is	full	of	energy	
____12.	Starts	quarrels	with	others	
	____13.	Is	a	reliable	worker	
____14.	Can	be	tense	
____15.	Is	ingenious,	a	deep	thinker		
____16.	Generates	a	lot	of	enthusiasm		
____17.	Has	a	forgiving	nature		
____18.	Tends	to	be	disorganized		
____19.	Worries	a	lot		
____20.	Has	an	active	imagination		
____21.	Tends	to	be	quiet	
____22.	Is	generally	trusting		
____23.	Tends	to	be	lazy		
____24.	Is	emotionally	stable,	not	easily	upset		
____25.	Is	inventive		
____26.	Has	an	assertive	personality		
____27.	Can	be	cold	and	aloof		
____28.	Perseveres	until	the	task	is	finished		
____29.	Can	be	moody		
____30.	Values	artistic,	aesthetic	experiences		
____31.	Is	sometimes	shy,	inhibited		
____32.	Is	considerate	and	kind	to	almost	everyone		
____33.	Does	things	efficiently		
____34.	Remains	calm	in	tense	situations		
____35.	Prefers	work	that	is	routine		
____36.	Is	outgoing,	sociable		
____37.	Is	sometimes	rude	to	others		
____38.	Makes	plans	and	follows	through	with	them		
____39.	Gets	nervous	easily	
____40.	Likes	to	reflect,	play	with	ideas		
____41.	Has	few	artistic	interests		
____42.	Likes	to	cooperate	with	others		
____43.	Is	easily	distracted		
____44.	Is	sophisticated	in	art,	music,	or	literature		
	

BFI	scale	scoring	(“R”	denotes	reverse-scored	items):		
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Extraversion:	1,	6R,	11,	16,	21R,	26,	31R,	36		
Agreeableness:	2R,	7,	12R,	17,	22,	27R,	32,	37R,	42		
Conscientiousness:	3,	8R,	13,	18R,	23R,	28,	33,	38,	43R		
Neuroticism:	4,	9R,	14,	19,	24R,	29,	34R,	39	
Openness:	5,	10,	15,	20,	25,	30,	35R,	40,	41R,	44		
	

B.	The	Big	Five	Inventory:	Nederlandse	vertaling	via	Denissen	(2008)	
	
Instructies:	
	
De	volgende	stellingen	hebben	betrekking	op	uw	opvatting	over	uzelf	in	verschillende	situaties.	Het	is	aan	u	om	
aan	te	geven	in	hoeverre	u	het	eens	bent	met	elke	stelling,	waarbij	u	gebruik	maakt	van	een	schaal	waarop	1	
helemaal	oneens	betekent,	5	helemaal	eens	betekent,	en	2,	3	en	4	zijn	beoordelingen	daartussenin.	Klik	achter	
elke	stelling	een	getal	aan	in	de	vakjes	op	de	volgende	schaal:		
	
1	Helemaal	oneens	
2	Oneens	
3	Eens	noch	oneens	
4	Eens	
5	Helemaal	eens	
	
Er	zijn	geen	'goede'	of	'foute'	antwoorden,	dus	selecteer	bij	elke	stelling	het	getal	dat	zo	goed	mogelijk	bij	u	
past.	Neem	de	tijd	denk	goed	na	over	elk	antwoord.	Klik	op	'Verder'	onder	aan	de	pagina	wanneer	u	klaar	bent	
met	het	beantwoorden	van	alle	vragen	
	
Ik	zie	mezelf	als	iemand	die...	
	
...	Spraakzaam	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Geneigd	is	kritiek	te	hebben	op	anderen.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Grondig	te	werk	gaat.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Somber	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Origineel	is,	met	nieuwe	ideeën	komt.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Terughoudend	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Behulpzaam	en	onzelfzuchtig	ten	opzichte	van	anderen	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Een	beetje	nonchalant	kan	zijn.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Ontspannen	is,	goed	met	stress	kan	omgaan.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Benieuwd	is	naar	veel	verschillende	dingen.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Vol	energie	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Snel	ruzie	maakt.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Een	werker	is	waar	men	van	op	aan	kan.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Gespannen	kan	zijn.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Scherpzinnig,	een	denker	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Veel	enthousiasme	opwekt.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Vergevingsgezind	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Doorgaans	geneigd	is	tot	slordigheid.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Zich	veel	zorgen	maakt.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Een	levendige	fantasie	heeft.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Doorgaans	stil	is.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Mensen	over	het	algemeen	vertrouwt.		 1	 2	 3	 4	 5	
...	Geneigd	is	lui	te	zijn.		 1	 2	 3	 4	 5	
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...	Emotioneel	stabiel	is,	niet	gemakkelijk	overstuur	raakt.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Vindingrijk	is.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Voor	zichzelf	opkomt.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Koud	en	afstandelijk	kan	zijn.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Volhoudt	tot	de	taak	af	is.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Humeurig	kan	zijn.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Waarde	hecht	aan	kunstzinnige	ervaringen.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Soms	verlegen,	geremd	is.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Attent	en	aardig	is	voor	bijna	iedereen.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Dingen	efficiënt	doet.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Kalm	blijft	in	gespannen	situaties.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Een	voorkeur	heeft	voor	werk	dat	routine	is.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Hartelijk,	een	gezelschapsmens	is.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Soms	grof	tegen	anderen	is.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Plannen	maakt	en	deze	doorzet.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Gemakkelijk	zenuwachtig	wordt.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Graag	nadenkt,	met	ideeën	speelt.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Weinig	interesse	voor	kunst	heeft.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Graag	samenwerkt	met	anderen.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Gemakkelijk	afgeleid	is.		 1	 2	 3	 4	 5	

...	Het	fijne	weet	van	kunst,	muziek,	of	literatuur.		 1	 2	 3	 4	 5	
	
	
Scoring:	
	
Extraversie	=	(item	1	+	(6	-	item	6)	+	item	11	+	item	16	+	(6	-	item	21)	+	item	26	+	(6	-	item	31)	+	item	36)	/	8	
Neuroticisme	=	(item	4	+	(6	-	item	9)	+	item	14	+	item	19	+	(6	-	item	24)	+	item	29	+	(6	-	item	34)	+	item	39)	/	8	
Openheid	=	(item	5	+	item	10	+	item	15	+	item	20	+	item	25	+	item	30	+	(6	-	item	35)	+	item	40	+	(6	-	item	41)	+	
item	44)	/	10	
Nauwkeurigheid	=	(item	3	+	(6	-	item	8)	+	item	13	+	(6	-	item	18)	+	(6	-	item	23)	+	item	28	+	item	33	+	item	38	+	
(6	-	item	43))	/	9	
Vriendelijkheid	=	((6	-	item	2)	+	item	7	+	(6	-	item	12)	+	item	17	+	item	22	+	(6	-	item	27)	+	item	32	+	(6	-	item	37)	
+	item	42)	/	9	
	

Appendix	4:	Schaal	Locus	of	Control	Rotter		

A.	Locus	of	control	(Rotter,	1966):	Origineel		
	

Rotter's	Locus	of	Control	Scale	About:	This	scale	is	a	measure	of	control	beliefs.		

Items:	29		

Reliability:		

Internal	consistency	estimates	for	Rotter’s	Locus	of	Control	Scale	ranged	between	0.65	and	
0.79.	
Test-retest	reliability	estimates	for	Rotter’s	Locus	of	Control	Scale	ranged	between	0.49	and	
0.83		

Validity:		
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Correlation	with	the	Marlowe-Crowne	Social	Desirability	Scale	ranged	between	-0.41	and	-
0.12		

Scoring:		

Score	one	point	for	each	of	the	following:	2.a,	3.b,	4.b,	5.b,	6.a,	7.a,	9.a,	10.b,	11.b,	12.b,	
13.b,	15.b,	16.a,	17.a,	18.a,	20.a,	21.a,	22.b,	23.a,	25.a,	26.b,	28.b,	29.a.		

A	higher	score	=	External	Locus	of	Control	A	lower	score	=	Internal	Locus	of	Control	
Reference:		

This	is	a	questionnaire	to	find	out	the	way	in	which	certain	important	events	in	our	society	
affect	different	people.	Each	item	consists	of	a	pair	of	alternatives	lettered	a	or	b.	Please	
select	the	one	statement	of	each	pair	(and	only	one)	which	you	more	strongly	believe	to	be	
the	case	as	far	as	you're	concerned.	Be	sure	to	select	the	one	you	actually	believe	to	be	
more	true	rather	than	the	one	you	think	you	should	choose	or	the	one	you	would	like	to	be	
true.	This	is	a	measure	of	personal	belief:	obviously	there	are	no	right	or	wrong	answers.		

Please	answer	these	items	carefully	but	do	not	spend	too	much	time	on	any	one	item.	Be	
sure	to	find	an	answer	for	every	choice.	In	some	instances	you	may	discover	that	you	believe	
both	statements	or	neither	one.	In	such	cases,	be	sure	to	select	the	one	you	more	strongly	
believe	to	be	the	case	as	far	as	you're	concerned.	Also	try	to	respond	to	each	item	
independently	when	making	your	choice;	do	not	be	influenced	by	your	previous	choices.		

1.	a.	Children	get	into	trouble	because	their	
patents	punish	them	too	much.		

b.	The	trouble	with	most	children	nowadays	is	
that	their	parents	are	too	easy	with	them.		

2.	a.	Many	of	the	unhappy	things	in	people's	
lives	are	partly	due	to	bad	luck.		

b.	People's	misfortunes	result	from	the	
mistakes	they	make.		

3.	a.	One	of	the	major	reasons	why	we	have	
wars	is	because	people	don't	take	enough	
interest	in	politics.		

b.	There	will	always	be	wars,	no	matter	how	
hard	people	try	to	prevent	them.		

4.	a.	In	the	long	run	people	get	the	respect	
they	deserve	in	this	world		

b.	Unfortunately,	an	individual's	worth	often	
passes	unrecognized	no	matter	how	hard	he	
tries		

5.	a.	The	idea	that	teachers	are	unfair	to	
students	is	nonsense.		

b.	Most	students	don't	realize	the	extent	to	
which	their	grades	are	influenced	by	accidental	
happenings.		

6.	a.	Without	the	right	breaks	one	cannot	be	
an	effective	leader.		

b.	Capable	people	who	fail	to	become	leaders	
have	not	taken	advantage	of	their	
opportunities.		

7.	a.	No	matter	how	hard	you	try	some	
people	just	don't	like	you.		

b.	People	who	can't	get	others	to	like	them	
don't	understand	how	to	get	along	with	others.		

8.	a.	Heredity	plays	the	major	role	in	
determining	one's	personality		

b.	It	is	one's	experiences	in	life	which	
determine	what	they're	like.		

9.	a.	I	have	often	found	that	what	is	going	to	
happen	will	happen.		

b.	Trusting	to	fate	has	never	turned	out	as	well	
for	me	as	making	a	decision	to	take	a	definite	
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course	of	action.		
10.	a.	In	the	case	of	the	well	prepared	
student	there	is	rarely	if	ever	such	a	thing	as	
an	unfair	test.		

b.	Many	times	exam	questions	tend	to	be	so	
unrelated	to	course	work	that	studying	in	really	
useless.		

11.	a.	Becoming	a	success	is	a	matter	of	hard	
work,	luck	has	little	or	nothing	to	do	with	it.		

b.	Getting	a	good	job	depends	mainly	on	being	
in	the	right	place	at	the	right	time.		

12.	a.	The	average	citizen	can	have	an	
influence	in	government	decisions.		

b.	This	world	is	run	by	the	few	people	in	power,	
and	there	is	not	much	the	little	guy	can	do	
about	it.		

13.	a.	When	I	make	plans,	I	am	almost	
certain	that	I	can	make	them	work.		

b.	It	is	not	always	wise	to	plan	too	far	ahead	
because	many	things	turn	out	to	be	a	matter	of	
good	or	bad	fortune	anyhow.		

14.	a.	There	are	certain	people	who	are	just	
no	good.		 b.	There	is	some	good	in	everybody.		

15.	a.	In	my	case	getting	what	I	want	has	
little	or	nothing	to	do	with	luck.		

b.	Many	times	we	might	just	as	well	decide	
what	to	do	by	flipping	a	coin.		

16.	a.	Who	gets	to	be	the	boss	often	
depends	on	who	was	lucky	enough	to	be	in	
the	right	place	first.		

b.	Getting	people	to	do	the	right	thing	depends	
upon	ability.	Luck	has	little	or	nothing	to	do	
with	it.		

17.	a.	As	far	as	world	affairs	are	concerned,	
most	of	us	are	the	victims	of	forces	we	can	
neither	understand,	nor	control.		

b.	By	taking	an	active	part	in	political	and	social	
affairs	the	people	can	control	world	events.		

18.	a.	Most	people	don't	realize	the	extent	
to	which	their	lives	are	controlled	by	
accidental	happenings.		

b.	There	really	is	no	such	thing	as	"luck."		

19.	a.	One	should	always	be	willing	to	admit	
mistakes.		 b.	It	is	usually	best	to	cover	up	one's	mistakes.		

20.	a.	It	is	hard	to	know	whether	or	not	a	
person	really	likes	you.		

b.	How	many	friends	you	have	depends	upon	how	
nice	a	person	you	are.		

21.	a.	In	the	long	run	the	bad	things	that	
happen	to	us	are	balanced	by	the	good	
ones.		

b.	Most	misfortunes	are	the	result	of	lack	of	
ability,	ignorance,	laziness,	or	all	three.		

22.	a.	With	enough	effort	we	can	wipe	
out	political	corruption.		

b.	It	is	difficult	for	people	to	have	much	control	
over	the	things	politicians	do	in	office.		

23.	a.	Sometimes	I	can't	understand	how	
teachers	arrive	at	the	grades	they	give.		

b.	There	is	a	direct	connection	between	how	hard	
I	study	and	the	grades	I	get.		

24.	a.	A	good	leader	expects	people	to	
decide	for	themselves	what	they	should	
do.		

b.	A	good	leader	makes	it	clear	to	everybody	what	
their	jobs	are.		

25.	a.	Many	times	I	feel	that	I	have	little	
influence	over	the	things	that	happen	to	
me.		

b.	It	is	impossible	for	me	to	believe	that	chance	or	
luck	plays	an	important	role	in	my	life.		

26.	a.	People	are	lonely	because	they	
don't	try	to	be	friendly.		

b.	There's	not	much	use	in	trying	too	hard	to	
please	people,	if	they	like	you,	they	like	you.		

27.	a.	There	is	too	much	emphasis	on	 b.	Team	sports	are	an	excellent	way	to	build	
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athletics	in	high	school.		 character.		
28.	a.	What	happens	to	me	is	my	own	
doing.		

b.	Sometimes	I	feel	that	I	don't	have	enough	
control	over	the	direction	my	life	is	taking.		

29.	a.	Most	of	the	time	I	can't	understand	
why	politicians	behave	the	way	they	do.		

b.	In	the	long	run	the	people	are	responsible	for	
bad	government	on	a	national	as	well	as	on	a	local	
level.		

	

B.	Locus	of	control:	Nederlandse	vertaling	via	Onderpresteren	
	
Uit	het	boek	‘Onderpresteren’:	
	
Externe	locus	of	control	
De	lastig	te	vertalen	term	‘external	locus	of	control’	is	een	uitvinding	van	de	Engelse	psycholoog	Julian	Rotter.	De	
‘locus	of	control’	is	de	plaats	waar	(of	partij/factor	waarbij)	een	individu	de	macht	over	zichzelf	legt.	Een	‘interne	
locus	of	control’	vind	je	bij	zeer	zelfstandige	en	zelfverzekerde	mensen.	In	voor-	en	tegenspoed	zullen	zij	
verantwoordelijkheid	nemen	voor	wat	ze	overkomt.	Zij	voelen	zich	meester	van	de	situatie	of	werken	eraan	om	de	
omstandigheden	naar	hun	hand	te	zetten.	De	toevoeging	‘external’,	in	het	Nederlands	‘extern’,	geeft	aan	dat	de	
‘locus’	bij	deze	kinderen	buiten	het	individu	ligt.	Om	het	wat	meer	concreet	te	maken:	dit	zijn	kinderen	die	altijd	een	
ander	de	schuld	geven	van	wat	ze	overkomt,	altijd	een	reden	buiten	zichzelf	weten	aan	te	wijzen.	Slecht	cijfer:	’Die	
docent	mag	me	niet.’	Jas	verloren:	’Zal	wel	gestolen	zijn.’	De	oplossing	zal	dus	ook	van	buiten	moeten	komen,	want	
waarom	zouden	zij	een	probleem	oplossen	dat	ze	zelf	niet	veroorzaakt	hebben?	Met	onwrikbare	puberlogica	wijzen	
zij	elke	verantwoordelijkheid	van	de	hand.	Band	lek:	’Mam,	kun	jij	me	komen	halen?’	Deze	hulpeloze	levenshouding	
wordt	bovengemiddeld	vaak	aangetroffen	bij	onderpresteerders.	In	deel	III	geven	we	tips	om	daar	iets	aan	te	
veranderen.	
	
Zelftest:	bepaal	je	‘locus	of	control’.	
	
Wie	is	de	baas	over	jouw	leven?	Vind	je	dat	je	dat	in	de	eerste	plaats	zelf	bent,	dan	heb	je	een	
interne	‘locus	of	control’.	Zie	je	anderen	of	omstandigheden	buiten	je	macht	als	drijvende	
krachten	in	jouw	leven,	dan	heb	je	een	externe	‘locus	of	control’.	Dit	is	een	vertaling	van	de	
originele	test	van	Julian	Rotter.	
	
Lees	de	volgende	stellingen	en	geef	aan	of	je	het	meer	eens	bent	met	A	of	B.	Gebruik	aan	het	
eind	de	sleutel	om	je	puntenaantal	te	berekenen.	
	

	 A	 B	 	
1.	 Kinderen	komen	in	de	problemen	omdat	

hun	ouders	ze	te	veel	straf	geven.	
Het	probleem	met	de	jeugd	van	tegenwoordig	
is	dat	hun	ouders	te	toegeeflijk	zijn.	

	
A/B	

2.	 Veel	narigheid	die	mensen	overkomt	is	
domme	pech.	
	

Tegenslagen	zijn	het	gevolg	van	de	fouten	die	
mensen	maken.	

	
A/B	

3.	 Een	van	de	hoofdoorzaken	van	alle	
oorlogen	in	de	wereld	is	dat	mensen	
geen	interesse	hebben	in	politiek.	
	

Oorlog	zal	er	altijd	zijn,	hoe	hard	we	ook	
proberen	het	te	voorkomen.	

	
A/B	

4.	 Op	de	lange	termijn	krijg	je	precies	
zoveel	respect	als	je	verdient.	

Helaas	blijft	de	waarde	van	veel	mensen	
onopgemerkt,	hoe	ze	ook	hun	best	doen.	
	

	
A/B	
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5.	 Het	is	onzin	om	te	denken	dat	
leerkrachten	hun	leerlingen	oneerlijk	
behandelen.	

De	meeste	leerlingen	hebben	geen	benul	van	
de	invloed	van	toevallige	omstandigheden	op	
hun	cijfers.	
	

	
A/B	

6.	 Je	moet	wel	eens	een	mazzeltje	hebben	
om	een	effectieve	leider	te	kunnen	
worden.		

Capabele	mensen	die	geen	leiders	worden,	
hebben	hun	kansen	niet	weten	te	grijpen.	
	

	
A/B	

7.	 Hoe	je	ook	je	best	doet,	sommige	
mensen	mogen	je	eenmaal	niet.	

Mensen	die	door	anderen	niet	aardig	
gevonden	worden,	begrijpen	niet	goed	hoe	ze	
met	hen	moeten	omgaan.	
	

	
A/B	

8.	 Erfelijkheid	is	bepalend	voor	je	
persoonlijkheid.	

Je	ervaringen	maken	je	tot	wie	je	bent.	
	

	
A/B	

9.	 Mijn	ervaring	is	dat	je	aan	het	lot	meestal	
niets	kunt	veranderen.	

Vertrouwen	op	het	lot	heeft	mij	nooit	zoveel	
gebracht	als	het	nemen	van	een	
weloverwogen	beslissing.	

	
A/B	

10.	 Voor	de	goed-voorbereide	leerlingen	
bestaat	er	nauwelijks	zoiets	als	oneerlijke	
toets.	

Vaak	hebben	toetsen	zo	weinig	verband	met	
de	lesstof,	dat	leren	geen	nut	heeft.		

	
A/B	

11.	 Succes	is	een	kwestie	van	hard	werken,	
dat	heeft	zo	goed	als	niets	met	geluk	of	
pech	te	maken.	

Een	goede	baan	krijgen	doe	je	vooral	door	op	
het	juiste	moment	op	de	juiste	plaats	te	zijn.	

	
A/B	

12.	 De	gemiddelde	burger	kan	invloed	
hebben	op	beslissingen	van	de	overheid.	

Een	paar	mensen	zijn	de	baas	op	de	wereld,	
en	daar	kan	de	kleine	man	weinig	tegen	doen.	

	
	
A/B	

13.	 Als	ik	plannen	maak,	weet	ik	bijna	zeker	
dat	ze	gaan	lukken.	

Te	ver	vooruit	plannen	is	niet	altijd	slim;	de	
uitkomst	hangt	toch	vaak	af	van	de	
omstandigheden.		

	
A/B	

14.	 Sommige	mensen	deugen	gewoon	niet.	In	elke	mens	zit	wel	iets	goeds.	 	
A/B	

15.	 In	mijn	geval	heeft	mijn	kans	van	slagen	
weinig	te	maken	met	geluk.	

Vaak	kan	je	net	zo	goed	een	munt	opgooien	
als	je	een	keus	moet	maken.	

	
A/B	

16.	 Wie	de	baas	mag	zijn	hangt	vaak	af	van	
wie	er	het	toevallig	eerst	op	de	juiste	
plek	was.	

Mensen	het	juiste	laten	doen	is	een	
vaardigheid,	geen	kwestie	van	geluk.	

	
A/B	

17.	 Op	wereldschaal	zijn	de	meeste	van	ons	
het	slachtoffer	van	krachten	die	we	niet	
kunnen	begrijpen	of	beheersen.	

Door	deel	te	nemen	aan	politieke	en	sociale	
activiteiten	kan	het	volk	invloed	hebben	op	
hoe	het	in	de	wereld	gaat.	

	
A/B	

18.	 De	meeste	mensen	beseffen	niet	in	
welke	mate	hun	leven	wordt	beheerst	
door	het	toeval.	

In	feite	bestaat	zoiets	als	‘gelukkig	toeval’	
niet.	

	
A/B	

19.	 Je	moet	altijd	bereid	zijn	je	fouten	toe	te	
geven.	

Het	is	in	het	algemeen	het	beste	om	je	fouten	
te	verbergen.	

	
A/B	

20.	 Het	is	moeilijk	om	zeker	te	weten	of	
iemand	je	mag	of	niet.	

Hoeveel	vrienden	je	hebt,	hangt	af	van	hoe	
aardig	je	bent.	

	
A/B	

21.	 Op	de	lange	duur	houden	geluk	en	pech	De	meeste	pech	is	het	gevolg	van	onkunde,	 	
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elkaar	in	evenwicht.	 onbenul,	luiheid,	of	alledrie.	 A/B	
22.	 Met	voldoende	inspanning	kunnen	we	

politieke	corruptie	uitroeien.	
Het	is	lastig	voor	het	volk	om	invloed	te	
hebben	op	wat	eenmaal	benoemde	politici	
uitvoeren.	

	
A/B	

23.	 Soms	begrijp	ik	niet	hoe	leerkrachten	
cijfers	berekenen.	

Er	is	een	direct	verband	tussen	hoe	hard	ik	
leer	en	welke	cijfers	ik	krijg.	

	
A/B	

24.	 Een	goede	leider	verwacht	dat	mensen	
hun	eigen	beslissingen	nemen.	

Een	goede	leider	zorgt	ervoor	dat	iedereen	
weet	wat	er	van	ze	verwacht	wordt.	

	
A/B	

25.	 Vaak	heb	ik	het	gevoel	dat	ik	weinig	
invloed	heb	op	wat	me	overkomt.	

Ik	kan	niet	geloven	dat	het	toeval	een	grote	
rol	speelt	in	mijn	leven.	

	
A/B	

26.	 Mensen	zijn	eenzaam	omdat	ze	niet	hun	
best	doen	om	vriendelijk	te	zijn.	

Het	heeft	weinig	nut	om	het	mensen	naar	de	
zin	te	maken;	ze	mogen	je	of	ze	mogen	je	niet.	

	
A/B	

27.	 De	middelbare	school	hecht	veel	te	veel	
waarde	aan	sport.	

Teamsporten	zijn	goed	voor	het	karakter.	 	
A/B	

28.	 Wat	mij	overkomt,	heb	ik	aan	mezelf	te	
wijten/danken.	

Soms	lijkt	het	alsof	ik	onvoldoende	richting	
kan	geven	aan	mijn	leven.	

	
A/B	

29.	 Vaak	snap	ik	niet	waarom	politici	doen	
wat	ze	doen.	

Uiteindelijk	is	een	volk	zelf	verantwoordelijk	
voor	slecht	gedrag	van	politici,	zowel	op	lokaal	
als	op	nationaal	niveau.	

	
A/B	

	
	
Sleutel	
	
Geef	jezelf	1	punt	voor	de	volgende	antwoorden:	
2.B,	3.A,	4.A,	5.A,	6.B,	7.B,	9.B,	10.A,	11.A,	12.A,	13.A,	15.A,	16.B,	17.B,	18.B,	20.B,		
21.B,	22.A,	23.B,	25.B,	26.A,	28.A,	29.B.	
	

Appendix	5:	Temporele	focus	
	
Imagine	that	you	were	in	the	middle	of	planning	a	week-long	vacation	with	a	friend	when	an	
acquaintance	named	John	overheard	your	conversation.		This	generous	acquaintance	
mentioned	that	he	had	a	family	home	on	Martha’s	Vineyard	that	he’d	been	meaning	to	
check	up	on.		He	offered	you	and	your	friend	full	use	of	the	house,	which	included	a	Jacuzzi,	
state-of-the	art	home	theatre	system,	and	a	private	beach-front	view.		All	John	asked	in	
return	was	that	you	water	the	plants	inside	the	house	and	mow	the	lawn	outside.		You	felt	
this	was	a	wonderful	opportunity	for	your	vacation,	and	agreed	to	his	generous	offer.	
	
Imagine	that	you	have	just	returned	from	your	one-week	vacation,	and	you	want	to	get	John	
a	gift	to	show	your	appreciation.	You	go	online	to	order	a	bottle	of	wine,	which	will	be	
delivered	to	John	in	about	two	weeks.	Thinking	about	the	week	you	just	spent	at	John’s	
home,	which	of	the	following	bottles	would	you	be	most	likely	to	send	him?		Please	be	
realistic	in	your	answer.	
	
¨Shafer	Cabernet	Sauvignon	Stags	Leap	District	Sunspot	Vineyard	2001	
Wine	Spectator	Score:	93	 	Price:	$400	
Smooth,	buttery,	toasty	oak	paving	the	way	for	a	ripe,	plush,	generous	serving	of	chocolate-covered	currant	and	cherry	
fruit.		
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¨Harlan	Estate	Napa	Valley	2000	
Wine	Spectator	Score:	94		 Price:	$210	
Dense,	tight	and	chewy,	with	firm,	mouthcoating	tannins	wrapped	around	a	core	of	mocha-laced	currant	and	blackberry.	

	
¨Sloan	Napa	Valley	2000	
Wine	Spectator	Score:	93		 Price:	$165		
Ripe	and	floral,	dark-hued	and	rich	yet	elegant	in	its	mouthfeel,	with	pure,	fleshy	currant,	cassis,	blackberry	and	toasty	
vanilla	scents	from	oak.		

	
¨Quintessa	Rutherford	2000	
Wine	Spectator	Score:	88		 Price:	$110		
Earthy,	barnyard	flavors	overshadow	the	rich	currant	and	blackberry	fruit.	Finishes	with	smoky	tobacco	and	cedary	flavors	
along	with	a	dry	leathery	taste.		
	
¨von	Strasser	Cabernet	Sauvignon	Diamond	Mountain	District	Estate	Vineyards	2000		
Wine	Spectator	Score:	87		 Price:	$60		
Touches	of	earth	and	leather	are	wrapped	around	this	ripe,	juicy	wine,	exhibiting	plum	and	black	cherry	scents	and	finishing	
with	herb,	sage	and	dusty	berry	notes.	
	
¨Benziger	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	Reserve	2000	
Wine	Spectator	Score:	89		 Price:	$42		
Vibrant	blackberry,	blueberry	and	cedar	tones.	Solid	structure	accents	a	mocha-scented	oak	character	in	a	grippingly	tannic	
finish.	
	
¨Dry	Creek	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	2000	
Wine	Spectator	Score:	86		 Price:	$21		
Currant,	plum	and	roasted	black	cherry	flavors	pick	up	chocolate	nuances	in	the	round	tannins	and	toasty	oak	of	the	finish.		
	
¨Angeline	Cabernet	Sauvignon	California	2000	
Wine	Spectator	Score:	83		 Price:	$10		
Currant,	earth	and	roasted	herb	flavors	have	solid	tannic	grip,	with	cedar	and	vanilla	tones.	
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Now	we	would	like	you	to	consider	a	slightly	different	version	of	this	story.			
	
	

Imagine	that	you	are	in	the	middle	of	planning	a	week-long	vacation	with	a	friend	when	an	
acquaintance	named	John	overhears	your	conversation.		This	generous	acquaintance	
mentions	that	he	has	a	family	home	on	Martha’s	Vineyard	that	he’s	been	meaning	to	check	
up	on.		He	offers	you	and	your	friend	full	use	of	the	house,	which	includes	a	Jacuzzi,	state-of-
the	art	home	theatre	system,	and	a	private	beach-front	view.		All	John	asks	in	return	is	that	
you	water	the	plants	inside	the	house	and	mow	the	lawn	outside.		You	feel	this	is	a	
wonderful	opportunity	for	your	vacation,	and	agree	to	his	generous	offer.	
	
Imagine	that	you	are	just	about	to	leave	for	your	one-week	vacation,	and	you	want	to	get	
John	a	gift	to	show	your	appreciation.	You	go	online	to	order	a	bottle	of	wine,	which	will	be	
delivered	to	John	in	about	two	weeks.	Thinking	about	the	week	you	are	about	to	spend	at	
John’s	home,	which	of	the	following	bottles	would	you	be	most	likely	to	send	him?		Please	
be	realistic	in	your	answer,	and	keep	in	mind	that	your	answer	may	be	the	same,	or	may	be	
different,	from	the	answer	you	gave	in	the	previous	scenario.	
	
¨Shafer	Cabernet	Sauvignon	Stags	Leap	District	Sunspot	Vineyard	2001	
Wine	Spectator	Score:	93	 	Price:	$400	
Smooth,	buttery,	toasty	oak	paving	the	way	for	a	ripe,	plush,	generous	serving	of	chocolate-covered	currant	and	cherry	
fruit.		
	
¨Harlan	Estate	Napa	Valley	2000	
Wine	Spectator	Score:	94		 Price:	$210	
Dense,	tight	and	chewy,	with	firm,	mouthcoating	tannins	wrapped	around	a	core	of	mocha-laced	currant	and	blackberry.	

	
¨Sloan	Napa	Valley	2000	
Wine	Spectator	Score:	93		 Price:	$165		
Ripe	and	floral,	dark-hued	and	rich	yet	elegant	in	its	mouthfeel,	with	pure,	fleshy	currant,	cassis,	blackberry	and	toasty	
vanilla	scents	from	oak.		

	
¨Quintessa	Rutherford	2000	
Wine	Spectator	Score:	88		 Price:	$110		
Earthy,	barnyard	flavors	overshadow	the	rich	currant	and	blackberry	fruit.	Finishes	with	smoky	tobacco	and	cedary	flavors	
along	with	a	dry	leathery	taste.		
	
¨von	Strasser	Cabernet	Sauvignon	Diamond	Mountain	District	Estate	Vineyards	2000		
Wine	Spectator	Score:	87		 Price:	$60		
Touches	of	earth	and	leather	are	wrapped	around	this	ripe,	juicy	wine,	exhibiting	plum	and	black	cherry	scents	and	finishing	
with	herb,	sage	and	dusty	berry	notes.	
	
¨Benziger	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	Reserve	2000	
Wine	Spectator	Score:	89		 Price:	$42		
Vibrant	blackberry,	blueberry	and	cedar	tones.	Solid	structure	accents	a	mocha-scented	oak	character	in	a	grippingly	tannic	
finish.	
	
¨Dry	Creek	Cabernet	Sauvignon	Sonoma	County	2000	
Wine	Spectator	Score:	86		 Price:	$21		
Currant,	plum	and	roasted	black	cherry	flavors	pick	up	chocolate	nuances	in	the	round	tannins	and	toasty	oak	of	the	finish.		
	
¨Angeline	Cabernet	Sauvignon	California	2000	
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Wine	Spectator	Score:	83		 Price:	$10		
Currant,	earth	and	roasted	herb	flavors	have	solid	tannic	grip,	with	cedar	and	vanilla	tones.	

	
	

Appendix	6:	Normaalverdelingen	
	

A.	Normaalverdeling	BRET	testen	
	
A.	1	Normaalverdeling	BRET	1	
	

	

	
Het	gemiddelde	aantal	geopende	dozen	
van	de	populatie	is	52,87	wat	wil	zeggen	
dat	gemiddeld	genomen	de	participanten	
niet	eerder	neigen	naar	risico’s	nemen	of	
risico’s	vermijden	want	er	kon	maximaal	
99	vakjes	worden	aangeklikt.	Deze	
histogram	is	ook	klokvormig	en	de	
scheefheid	is	0,086	waardoor	er	kan	
afgeleid	worden	dat	deze	verdeling	
normaal	verdeeld	is.	

	
	
	
	
	
	
A.	2	Normaalverdeling	BRET	2	
	

		
	
De	gemiddelde	score	van	de	gehele	

populatie	is	19,80,	maar	de	participanten	
konden	maximaal	80	veilige	dozen	
openen,	dus	gemiddeld	genomen	neigen	
de	participanten	bij	deze	BRET-test	naar	
exploitatie.		Op	de	histogram	is	er	te	zien	
dat	er	meer	respondenten	zich	links	
bevinden	en	de	scheefheid	bedraagt	ook	
1,49	wat	niet	dicht	bij	0	is.	Hieruit	wordt	
afgeleid	dat	deze	verdeling	niet	normaal	
verdeeld	is.	

	
A.	3	Normaalverdeling	BRET	3	
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De	gemiddelde	score	van	de	gehele	

populatie	is	19,80,	maar	de	participanten	
konden	maximaal	80	veilige	dozen	
openen,	dus	gemiddeld	genomen	neigen	
de	participanten	bij	deze	BRET-test	naar	
exploitatie.		Op	de	histogram	ziet	men	dat	
er	meer	respondenten	zich	links	bevinden	
en	de	scheefheid	bedraagt	ook	1,49	wat	
niet	dicht	bij	0	is.	Hieruit	wordt	afgeleid	
dat	deze	verdeling	niet	normaal	verdeeld	
is.	

	

B.	Normaalverdelingen	persoonlijkheidskenmerken	
	
B.	1	Nood	voor	affiliatie:	The	Liking	People	Scale	
	

	

	
Vanuit	de	histogram	wordt	er	een	
klokvorm	geobserveerd	waardoor	een	
normaalverdeling	verondersteld	wordt.	De	
scheefheid	bedraagt	-0,442	en	de	
histogram	heeft	een	redelijke	klokvorm.	Er	
wordt	afgeleid	dat	deze	verdeling	normaal	
verdeeld	is.	

	
B.	2	Extraversie	
	

	

	
De	histogram	vertoont	een	klokvorm	en	
de	scheefheid	bedraagt	-0,128	waardoor	
een	normaalverdeling	verondersteld	kan	
worden.

	
B.	3	Locus	of	control	
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De	histogram	vertoont	een	klokvorm,	en	
de	scheefheid	bedraagt	-0,185	waardoor	
er	een	normale	verdeling	verondersteld	
wordt.

	
B.	4	Temporele	focus	
	

Er	is	niet	echt	een	klokvorm	te	zien	en	de	
scheefheid	bedraagt	2,625	waardoor	er	
verondersteld	kan	worden	dat	deze	
verdeling	niet	normaal	verdeeld	is.
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Appendix	7:	Werkschema
	
	
Hieronder	wordt	vooreerst	weergegeven	wat	de	bijdrage	is	per	student	aan	de	tekst	van	de	
masterthesis.	Vervolgens	worden	niet	onderscheidbare	taken,	uitgevoerd	door	beide	
studenten	tezamen,	opgesomd.			
	
1.	Leutrim	Brahimaj		
20113270	
	
	-	Abstract		
	-	Executive	Summary	
	-	1.	Inleiding		
	-	1.1.	Exploratie/exploitatie	
	-	1.2.	De	Ondernemer	(Enkel	eerste	alinea)	
	-	2.	Karaktereigenschappen	van	ondernemers	
	-	2.1.	Nood	voor	Affiliatie	
	-	2.4.	Temporele	Focus	
	-	3.	Methodologie		
	-	6.	Beperkingen	van	het	onderzoek	&	Verder	Onderzoek	(Enkel	eerste	alinea)	
	
2.	Tess	Cloetens		
20111896	
	
				-	1.2.	De	ondernemer	
				-	2.2.	Extraversie	
				-	2.3	Locus	of	Control		
				-	4.	Resultaten		
				-	5.	Discussie		
				-	6.	Beperkingen	van	het	onderzoek	&	Verder	Onderzoek		
	
3.	Niet-onderscheidbare	bijdrage	
	
De	volgende	taken	werden	uitgevoerd	in	volledige	samenwerking	van	de	beide	studenten:		
-	Brainstormen	onderzoeksvraag		
-	Denkwerk	richting	van	het	onderzoek	
-	Opzoekwerk	meetinstrumenten		
-	Opstellen	experimenten/vragenlijsten/vertalingen	
-	Opstellen	Survey	in	Qualtrics		
-	Verspreiding	van	de	Survey;	genereren	van	participanten		
-	Uitvoeren	van	resultatenberekening	
-	Analyseren	van	resultaten		
-	Lay-out,	bronnen,	bijlagen,	…		
-	Verbetering	spelling	en	fouten	van	de	gehele	tekst		
-	Kritische	wijziging	aanbrengen	ter	verbetering	van	de	gehele	tekst	
-	Communicatie	met	de	promotor		
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