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Stellingen bij het proefschrift van Mark van Vugt, getiteld "Social dilemmas and
transportation decisions"

I
Aangezien het effect van een milieuvriendelijke daad in sterke mate afhankelijk is
van de inspanningen die anderen leveren, is het zinvol om ter verklaring en
verandering van dit gedrag gebruik te maken van inzichten uit sociaal dilemma
theorieen.

n
In hoeverre iemand gevoelig is voor voorlichtingsboodschappen over het belang van
het milieu wordt mede bepaald door zijn of haar sociale waarde orientatie.

in
Bij pogingen om mensen uit de auto te krijgen, wordt tot dusverre onvoldoende
gebruik gemaakt van het belang dat reizigers hechten aan een betrouwbare reistijd.
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Het gebrek aan belangstelling voor het rijden op de carpoolstrook maakt weer eens
duidelijk dat het menselijk gedrag zich niet uitsluitend laat sturen door rationeel-
economische motieven.

De ironie van autobeperkende maatregelen is dat wanneer velen de auto vrijwillig
zouden laten staan vanwege het milieu, er waarschijnlijk evenzovelen weer in de
auto kruipen vanwege de verminderde files en parkeerproblemen.

VI
Het wetenschappelijke en praktische belang van onderzoek naar sociale cognities
kan worden vergroot wanneer meer aandacht wordt besteed aan de invloed van
sociale interactie op de totstandkoming van cognities.



vn
Dat er in de Nederlandse taal meer synoniemen zijn voor het begrip competitie
(bijv. strijd, concurrentie, rivaliteit, wedijver, mededinging) dan voor cooperatie
(bijv. samenwerking, medewerking) heeft meer te maken met de sociale
onwenselijkheid van eerstgenoemd gedrag dan met de frequentie waarin het wordt
vertoond.

vm
Gelet op de grote problemen waarmee verzelfstandigde staatsondernemingen in
Engeland te kampen hebben, lijkt daar de "Tragedy of the Commons" ontaard te
zijn in een "Tragedy of Privatization."

IX
Zogenaamde reality tv-programma's, waarin het menselijk leed op ongegeneerde
wijze aan de kijker wordt getoond, hebben een gunstige werking op de geestelijke
volksgezondheid, aangezien dergelijke programma's het geloof van het publiek in
eigen onkwetsbaarheid en onfeilbaarheid eerder versterkt dan verzwakt (vergelijk
Wood, 1989).
Wood, J. V. (1989). Theory and research concerning social comparisons of
personal attributes. PsvcWogica/ Bu/tom, 706, 231-248.

X
Het begrip "boomgrens" kan gezien de belabberde conditie van de Nederlandse
bossen beter worden opgevat als de hoogte waarboven de boom is opgehouden met
bloeien. '

XI
Op grand van de frequentie waarmee ook in wetenschappelijke kringen naar dit
blad wordt verwezen, kan Voetbal International worden beschouwd als het
tijdschrift met de hoogste impactfactor in Nederland.


