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Moderne samenlevingen zijn in hoge mate afhankelijk van individuen die samen 

bijdragen aan een collectief belang. Regels structureren die coöperatieve interacties van 

individuen binnen groepen en organisaties door individuele en collectieve actie te leiden. 

Helaas kunnen regels een verval van coöperatie niet altijd tegenhouden, waardoor het 

collectief slechter af is. Of ze schrijven een ongelijke verdeling van de opbrengsten van de 

coöperatie voor. Dit proefschrift onderzocht of individuen die regels proberen te veranderen, 

met een focus op die veranderingspogingen die coöperatie en een gelijke toewijzing 

van de opbrengsten van coöperatie verzekeren. 

 We onderscheiden hierbij de formele regels die coöperatieve interacties structureren, 

van de informele regels die gedrag in hetzelfde domein reguleren. Formele regels zijn 

expliciete voorschriften, formeel opgelegd door een derde partij, die voorschrijven hoe 

individuen binnen een organisatie of groep moeten handelen in specifieke situaties. Informele 

regels aan de andere kant, zijn de sociale normen die het gepaste gedrag in een 

specifieke situatie voorschrijven, ze worden informeel afgedwongen door sociale 

beloningen of bestraffing.  

 Eerder onderzoek richtte zich meestal op individuele pogingen om de informele regels 

te veranderen. Deze onderzoekslijnen onderzochten bijvoorbeeld de implementatie van 

(informele) sancties, en de handhaving van sociale normen door individuen, om coöperatie en 

een gelijke toewijzing van opbrengsten van deze coöperatie te waarborgen. 

 Dit proefschrift onderzocht echter individuele pogingen om de formele regels die de 

coöperatie van individuen binnen groepen leiden en structureren te veranderen. Dit omdat 

formele veranderingen effectiever kunnen zijn omdat ze rechtstreeks effect hebben op het 

resultaat, waardoor het conflict tussen individuele en collectieve belangen wordt 

geëlimineerd. We hebben in onze analyses de rol van de sociale normen, en de invloed 

van individuele sociale waarden en persoonlijke belangen meegenomen. 

 Onze analyses richtten zich dus op het microniveau van individuele interacties 

en institutionele verandering. We hebben een bottom-up perspectief gevolgd door een 

experimentele methode toe te passen. Dit stelde ons in staat om de causale mechanismen in 

een gecontroleerde omgeving te bestuderen, en om de formele regel te beschouwen zowel als 

de afhankelijke variabele die verklaard moet worden, als ook als de structuur die verandering 

beperkt of toestaat. 


