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Een van de belangrijkste vraagstukken in de economische wetenschap is het begri-

jpen van de manier waarop mensen beslissingen nemen. Hiertoe is het traditionele

theoretische raamwerk van nutsmaximalisatie opgesteld (bijv. Edgeworth (1879))

en worden ook elementen als voorkeuren en prikkels onderzocht. Voorkeuren en

prikkels bepalen de keuzes van een individu. Deze keuzes hangen af van de situatie

waarin het individu zich bevindt en manifesteren zich in (geobserveerd) gedrag.

In de afgelopen decennia zijn theorieën over besluitvorming van mensen getoetst

op basis van onderzoek in het veld zowel als labexperimenten (Harrison and List,

2004; Falk and Heckman, 2009). Het labexperiment is een onderzoeksmethode

die veel gebruikt wordt in de economie. Besluitvorming van mensen kan niet

goed worden voorspeld wordt door de klassieke ingrediënten van de nutsmaxi-

malisatie. Nutsmaximalisatie veronderstelt onder andere dat mensen rationale

beslissingen nemen. Echter, er zijn dankzij gedragseconomisch onderzoek inmid-

dels vele voorbeelden waarin gedrag van mensen afwijkt van dit rationele patroon

en dus niet in overeenstemming is met de verwachte nutsmaximalisatie (bijv. Kah-

neman and Tversky (1979)), verliesaversie (bijv. Tversky and Kahneman (1991)),

sociale voorkeuren (bijv. Fehr and Schmidt (1999)) en hyperbolische verdisconter-

ing (bijv. Laibson (1997)). Inzichten uit de gedragseconomie blijven economische

modellen verbeteren en leggen de basis voor nieuw empirisch onderzoek in het veld

en het laboratorium (Dohmen, 2014).

Een mooi voorbeeld van zulke nieuwe inzichten uit labexperimenten is onder-

zoek dat is uitgevoerd naar de verschillende typen vaardigheden die meespelen in

besluitvorming van mensen. Onlangs hebben arbeids- en onderwijseconomen het

onderscheid tussen niet-cognitieve en cognitieve vaardigheden aangetoond (bijv.
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Borghans et al. (2008) voor een uitgebreid overzicht). Economen meten aan de

hand van methodes uit de psychologie de cognitieve en niet-cognitieve vaardighe-

den. Het blijkt dat deze verschillende typen vaardigheden op verschillende manieren

de individuele besluitvorming bëınvloeden. Deze bevindingen kunnen ze vervol-

gens in hun empirische en theoretische analyse meenemen (zie bijv. Dohmen

(2014)). Het is nog niet bekend wat de toetsen van cognitieve en niet-cognitieve

vaardigheden precies meten en hoe cognitieve vaardigheden met niet-cognitieve

vaardigheden, prikkels en inspanning bij individuele besluitvorming interacteren.

Een ander voorbeeld illustreert de ontwikkeling van de gedragseconomie. Psy-

choloog Walter Mischel en zijn co-auteurs (Mischel et al., 1972) hebben een een-

voudig experiment uitgevoerd. Kinderen van 3 tot 5 jaar oud werden alleen in

een kamer geplaatst met op de tafel voor hen een marshmallow. De onderzoekers

hadden de kinderen verteld dat ze de marshmallow nu mochten opeten of een tijdje

moesten wachten, waarna ze een tweede marshmallow zouden krijgen. Het onder-

zoek volgt de kinderen gedurende hun jeugd en laat zien dat de kinderen die ervoor

kozen op een tweede marshmallow te wachtten, later op school beter presteerden en

bijvoorbeeld beter met stressvolle situaties om konden gaan (Mischel et al., 1989).

Dit resultaat leidde tot discussie onder onderzoekers en beleidsmakers. Economen

en psychologen raakten gëınteresseerd in de mechanismen achter deze resultaten.

Waarom bleven sommige kinderen wachten op de marshmallow en waarom de-

den de andere kinderen dit niet? Waren sommige kinderen simpelweg slimmer en

begrepen zij dat het beter was om te wachten? Of verschilden zij van persoonli-

jkheid? Is het waargenomen gedrag typisch voor kinderen of is het resultaat alleen

maar toepasbaar in deze specifieke context?

Bovenstaande onderzoeken illustreren de hoofdgedachte van dit proefschrift.

Het hoofddoel van mijn onderzoek is het identificeren van determinanten van

besluitvorming vanuit een empirische invalshoek. In vier studies onderzoek ik

de factoren die individuele besluitvorming bepalen en probeer ik de hieraan on-

derliggende mechanismen te begrijpen.

In hoofdstuk 2, mede geschreven door Lex Borghans, Huub Meijers en Bas ter

Weel, onderzoek ik het gedrag van deelnemers die een cognitieve toets maken. De

toets vindt plaats in het BEElab, een laboratorium van de Universiteit Maastricht.

De prestaties op en uitkomsten van een dergelijke cognitieve toets kunnen als

economisch gedrag worden gezien. De score die de deelnemers behalen hangt

af van hun vaardigheden en de manier waarop ze met tijdsdruk omgaan. Een

resultaat op een toets reflecteert niet alleen die specifieke vaardigheden of kennis
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die in de toets gevraagd worden, maar ook de vaardigheden van een persoon om een

toets zelf te maken. Anders gezegd: hoe een individu met de toetssituatie omgaat.

Eerder onderzoek in de psychologie en de economie geeft aan dat mensen reageren

op prikkels wanneer zij een cognitieve toets maken (Edlund, 1972; Borghans et al.,

2008). Om deze economie van het toetsen verder te onderzoeken voeren wij een

labexperiment uit. We kunnen gedurende het experiment het moment vaststellen

waarop de deelnemer het antwoord op een bepaalde vraag weet, maar ook de tijd

die het kost voordat hij de vraag echt invult. We veranderen de toetsomgeving

door het variëren van de tijdsdruk en de monetaire prikkels om een vraag (snel)

te beantwoorden. Op deze manier kunnen wij de intensiteit van het denken en

de reactie op verschillende prikkels van elkaar onderscheiden. Het onderzoek geeft

drie hoofdresultaten. Ten eerste, deelnemers komen niet sneller op het antwoord

van een vraag bij sterkere financiële prikkels of hogere tijdsdruk. Ten tweede, de

verandering in het gedrag van de deelnemers komt overeen met de economische

theorie. Ten slotte, de veranderingen in het antwoordgedrag van de deelnemers zijn

verassend klein. Blijkbaar tonen de kleine veranderingen in het antwoordgedrag

aan dat de deelnemers van het experiment al sterk gemotiveerd zijn om goed te

presteren en niet extra gemotiveerd worden door een hogere betaling.

Naast prikkels zijn voorkeuren en persoonlijkheidsvaardigheden belangrijke de-

terminanten van toetsresultaten (zie bijv. Borghans and Schils (2013)). In de

volgende stap, hoofdstuk 3, onderzoek ik hoe deze persoonlijkheidsvaardigheden

en voorkeuren een toetsresultaat bëınvloeden. Cognitieve toetsen worden gebruikt

om cognitieve vaardigheden te meten. Echter zij meten meer dan dat alleen: de

toetsscore is het resultaat van een mentaal proces dat meer omvat dan alleen cog-

nitieve vaardigheden. In hetzelfde experiment zoals in hoofdstuk 2 beschreven

hebben wij ook persoonlijkheidsvaardigheden zoals de Big Five (Goldberg (1990))

en economische voorkeuren zoals risico voorkeur en tijd voorkeur gemeten. Wij on-

derzoeken het besluitvormingsproces tijdens een cognitieve toets met hulp van een

labexperiment waarin studenten Raven matrices moesten oplossen. Met behulp

van het experimentele design weten wij wanneer een individu het antwoord op een

vraag weet en wanneer een individu een vraag beantwoordt. De resultaten van het

onderzoek tonen aan dat autonomie, emotionele stabiliteit en de risicovoorkeur van

een individu de snelheid van het denken bëınvloed. Alleen de verdisconteringsvoet

van een individu bepaalt de timing van een antwoord. De resultaten bevesti-

gen eerdere bevindingen in de literatuur (bijv. Burks et al. (2009); Duckworth

et al. (2011)) maar belichten ook het mechanisme achter de totstandkoming van
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een toetsscore. Onze bevindingen hebben implicaties voor toetsresultaten omdat

het mogelijk is om de prestatie op toetsen van individuen te verbeteren door het

veranderen van hun gedrag.

Hoofdstuk 4 geeft aanvullende resultaten van veldonderzoeken die de resultaten

van het labexperiment ondersteunen. In dit hoofdstuk onderzoek ik de relatie

tussen het geduld van een individu en het toetsresultaat. Deze studie lijkt dus op

het marshmallowexperiment dat hierboven als voorbeeld is aangehaald. Uit dat

experiment bleekt dat kinderen die geduldiger zijn, betere resultaten op school

boeken. In deze studie maak ik een onderscheid tussen high-stake en low-stake

toetsen. De hoofdvraag luidt: in hoeverre scoren meer geduldige leerlingen beter

op hun toets? Ik meet het geduld van leerlingen in een steekproef van 15-jarigen

door middel van een experimenteel gevalideerde maat van het interne rendement.

De schattingsresultaten laten een sterk en significant verband tussen geduld en het

toetsresultaat zien bij een high-stake toets. Leerlingen die een standaarddeviatie

hoger scoren op de maat van geduld, scoren 16 procent hoger op hun high-stake

toets. Deze samenhang is kleiner en niet statistisch significant bij een low-stake

toets. Het onderzoek vindt ook verschillende niveaus van geduld bij leerlingen van

verschillende onderwijsniveaus.

Het begrijpen van de manier waarop beloningsvormen uitkomsten en gedrag

bëınvloeden is cruciaal voor het begrijpen van moderne economieën. In hoofdstuk

5, samen geschreven met Trudie Schils en Bas ter Weel, doen we experimenteel on-

derzoek naar het effect van vaste en variabele beloningsvormen op productie in een

’real-effort’ taak. We voeren een aantal labexperimenten uit onder studenten van

de Universiteit Maastricht en de Hogeschool Zuyd in Sittard en Heerlen. De vraag

die we in dit onderzoek willen beantwoorden is of veranderingen in beloningsvor-

men leiden tot andere uitkomsten. In het onderwijs is bijvoorbeeld discussie over

het invoeren van prestatiebeloning voor leerkrachten. Het is echter ingewikkeld

om de effectiviteit van een nieuwe beloningsvorm aan te tonen, omdat de huidige

populatie leerkrachten heeft gekozen voor een baan waarin prestatiebeloning geen

rol speelt. Invoering hiervan zou ze wellicht anders hebben doen besluiten bij hun

studiekeuze. De allocatie van verschillende mensen over beroepen met verschil-

lende beloningsvormen is niet toevallig zo tot stand gekomen. Deze allocatie onder

twee verschillende beloningsregimes is het onderwerp van studie in dit hoofdstuk.

Een eerste belangrijke observatie in de data is dat mensen op basis van hun pro-

ductiviteit en geslacht een betalingsvorm kiezen wanneer zij die vrije keuze hebben

(zie ook Dohmen and Falk (2011). De relatief hoogproductieve mensen kiezen voor
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prestatiebeloning, terwijl de relatief laagproductieve mensen kiezen voor een vaste

beloning). Als wij zelf de mensen een betalingsvorm opleggen, verandert hun pro-

ductiviteit echter niet. Wel rapporteren zij een hoger stressniveau, meer uitputting

en hogere inspanning. Bij een hogere vaste betaling en constant stukloon kiezen

ook productievere individuen voor de vaste beloningsvorm (zie hier ook Dohmen

and Falk (2011)). Het opleggen van een andere betalingsvorm lijkt dus ineffectief te

zijn om de prestatie te veranderen omdat individuen naar productiviteit selecteren.

De meest productieve individuen kiezen onder alle omstandigheden de variabele

betalingsvorm. Onze resultaten laten zien dat de meerderheid van de individuen

al maximaal presteert ook als hun betaling niet direct met hun prestatie verbon-

den is. In het algemeen is dit in lijn met wat we vaak op de werkvloer zien. Veel

contracten zijn onvolledig en agenten leveren veel inspanning ook als zij weten dat

de inspanning niet noodzakelijk door hun leidinggevende afgedwongen kan wor-

den. Eerdere resultaten uit het laboratorium (bijv. Fehr et al. (1998)) en het veld

(bijv. Kube et al. (2012)) interpreteren dit gedrag als geschenkuitwisseling. De

agent beantwoordt de goedwillendheid van de principaal met een hoger niveau van

inspanning dan het ’rationele’ niveau (Akerlof, 1982). Bovendien, vinden we dat

prestatie afhankelijke beloning de productiviteit van relatief onproductieve indi-

viduen niet verhoogd. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de allocatie van

mensen zo is dat de minst productieve werknemers of de werknemers die het minst

gevoelig zijn voor financiële prikkels in banen terechtkomen waar de beloning niet

een-op-een afhankelijk is van de prestaties.
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