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Abstract 

 
 

Vertrouwen in relaties tussen mensen en geautomatiseerde systemen is ongeveer hetzelfde als 

vertrouwen in relaties tussen mensen onderling. Van wezenlijk belang voor het oordeel of een persoon 

te vertrouwen is, is inzicht in zijn intenties. Echter, over de invloed van intentie van geautomatiseerde 

systemen op het vertrouwen van gebruikers is nog weinig bekend. In het huidige onderzoek zijn we 

geïnteresseerd in de invloed van vertrouwen en wantrouwen van een robotische sociale actor op de 

persuasieve kracht van feedback gegeven door die robotische sociale actor. Volgens Lee en Moray 

(1992) is (waargenomen) intentie een van de vier dimensies van vertrouwen. Een waargenomen goede 

intentie kan leiden tot vertrouwen in een robotische sociale actor en een waargenomen slechte intentie 

kan leiden tot wantrouwen in een robotische sociale actor. Een ander aspect van vertrouwen is dat 

vertrouwen een rol speelt in situaties gekenmerkt door onzekerheid. Extra informatie over de sociale 

feedback gegeven door de robotische sociale actor kan er mogelijk toe leiden dat vertrouwen of 

wantrouwen in de robotische sociale actor niet van belang is. Verwacht wordt dat een waargenomen 

goede intentie gebruikers vertrouwen laat ontwikkelen in een robotische sociale actor waardoor de 

feedback (gegeven door de robotische sociale actor) beter wordt opgevolgd en waardoor minder 

energie wordt gebruikt. Dit in tegenstelling tot feedback ontvangen van een robotische sociale actor 

met een waargenomen slechte intentie. Daarnaast wordt verwacht dat een waargenomen goede of 

slechte intentie niet van belang is wanneer naast de sociale feedback tevens feitelijke feedback wordt 

ontvangen. Dit betekent dat een interactie-effect wordt verwacht tussen de waargenomen intentie van 

de robotische sociale actor en type feedback. In een experiment ontvingen proefpersonen sociale 

feedback over het niveau van energieverbruik. Deze sociale feedback werd gegeven door een 

robotische sociale actor tijdens het instellen van een gesimuleerde thermostaat van een centraal 

verwarmingsysteem. Daarnaast ontving de helft van de proefpersonen tevens feitelijke feedback over 

het energieverbruik in de vorm van aantallen kWh en kubieke meters gas. Resultaten lieten geen 

bewijs zien van een interactie-effect tussen waargenomen intentie van de robotische sociale actor en 

type feedback. Tevens lieten de resultaten geen bewijs zien dat bij een waargenomen goede intentie 

gebruikers minder energie verbruikten dan bij een waargenomen slechte intentie. Tenslotte werd tegen 

de verwachting in een marginaal effect van waargenomen intentie gevonden voor gebruikers die 

tevens feitelijke feedback ontvingen: sociale feedback van een robotische sociale actor met een 

waargenomen goede intentie leidde tot een hoger energieverbruik dan sociale feedback gegeven door 

een robotische sociale actor met een waargenomen slechte intentie. Implicaties van de resultaten 

worden nader besproken en tevens worden aanbevelingen voor nader onderzoek gegeven. 
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Voorwoord 
 

 

De mens is een sociaal dier. Drijvende kracht achter de ontwikkeling van sociale dieren is 

samenwerking, want samen sta je sterker dan alleen. Een van de belangrijkste voorwaarden voor 

samenwerking is vertrouwen. Een potentiële partner om mee samen te werken moet te vertrouwen 

zijn, want samenwerking is niet geheel zonder risico: het gevaar bestaat dat iemand anders profiteert 

van jouw inspanningen, waarbij jij met lege handen achter blijft. Dus voordat besloten wordt om 

samen te werken, is eerst bij beide partijen vertrouwen benodigd ten aanzien van de bedoelingen 

(intentie) van de andere partij. 

 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Het is niet ondenkbaar dat de 

slimme, sociale robots die nu alleen nog voorkomen op het witte doek straks ook realiteit worden. 

Daarbij ligt het voor de hand dat sociale robots naar een menselijk evenbeeld geschapen zullen 

worden. De samenwerking tussen mensen en deze sociale robots zal op ongeveer gelijke leest 

geschoeid zijn als de samenwerking tussen mensen onderling. Ook in de samenwerking tussen mensen 

en sociale robots zal vertrouwen een rol van betekenis gaan spelen.  

 

Deze ontwikkeling heeft mij geïnspireerd om in mijn afstudeeronderzoek ter afronding van 

mijn studie Mens – Techniek Interactie aan de Technische Universiteit Eindhoven, onderzoek te doen 

naar het vertrouwen van mensen in een sociale robot. Meer specifiek, onderzoek ik wat de invloed is 

van het vertrouwen of wantrouwen van een robotische sociale actor op de persuasieve kracht van de 

feedback gegeven door die robotische sociale actor. Maakt het voor de opvolging van de feedback uit 

of de robotische sociale actor te vertrouwen is of niet? 

 

Graag zou ik diverse personen willen bedanken, zonder wiens hulp mijn afstudeeronderzoek 

niet mogelijk was geweest. Cees Midden en Jaap Ham bedank ik voor hun ondersteuning en feedback 

gedurende mijn afstudeeronderzoek. Daarnaast bedank ik al mijn collega-afstudeerders voor hun raad 

en daad met betrekking tot mijn onderzoek en voor de nodige gezelligheid tijdens het afstuderen. 

Tenslotte wil ik mijn lieve vriendin Manon bedanken voor net dat extra steuntje in de rug. 

 

Frans Jansen, 

Eindhoven, augustus 2009 
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1. Introductie 
 

 

In de moderne cinema zijn genoeg voorbeelden te vinden van robots die de mensheid met raad 

en daad ter zijde staan. De Bicentennial Man (1999) bijvoorbeeld, die wordt ingezet om dienstbare 

huishoudelijke taken te doen, de Terminator (1991), gespeeld door Schwarzenegger in Terminator 2, 

die naar het heden wordt gestuurd om een toekomstige verzetsleider te beschermen, en Data (1994), de 

zeer intelligente androïde die een belangrijke positie inneemt op de brug (het commandocentrum) van 

het ruimteschip USS Enterprise. Omdat deze robots door hun menselijke metgezellen werden 

vertrouwd, werden hun adviezen meestal ter harte genomen. Maar stel nu dat er ook robots zijn die 

niet te vertrouwen zijn. Robots met de intentie om hun eigen belangen te behartigen in plaats van die 

van mensen. Zouden hun adviezen net zo gemakkelijk opgevolgd worden? 

 

1.1 Feedback en Persuasive Technology 

Om hier meer inzicht in te krijgen wordt in dit onderzoek de invloed van intentie van robots 

op het opvolgen van hun adviezen bestudeerd. Specifieker wordt onderzocht wat de invloed is van de 

intentie van een robot op de persuasieve kracht van feedback gegeven door deze robot. In het licht van 

de wereldwijde energieproblematiek wordt in het huidige onderzoek deze robot als sociale actor 

ingezet om mensen te assisteren om energie te besparen. Eerder onderzoek liet zien dat 

energiebesparend gedrag van mensen beïnvloed kan worden door technologie die gebruikers feedback 

geeft over hun energieverbruik (zie o.a. McCalley & Midden, 2002; Midden & Ham, 2008; Sauer, 

Schmeink & Wastell, 2007). McCalley en Midden (2002) vonden, in zowel labstudies als veldstudies, 

dat mensen tot 18% minder energie verbruikten bij het doen van wastaken wanneer een kWh-meter 

was toegevoegd aan het bedieningspaneel van de wasmachine. De kWh-meter informeerde de 

gebruiker over de hoeveelheid elektrische energie die verbruikt zou worden door de wasmachine bij de 

door de gebruiker gekozen instellingen. Wanneer de gebruiker de instellingen veranderde 

(bijvoorbeeld wastemperatuur), veranderde direct ook de feitelijke feedback. Deze vorm van feitelijke 

feedback wordt feitelijke interactieve feedback genoemd. Door een kWh-meter toe te voegen aan het 

bedieningspaneel van een wasmachine werden gebruikers voorzien van feitelijke interactieve 

feedback.  

Onderzoek van Midden en Ham (2008) suggereerde dat sociale interactieve feedback 

(bijvoorbeeld: ‘goed gedaan’ voor positieve feedback en ‘vrij slecht’ voor negatieve feedback) 

gegeven door een robot mogelijk een nog grotere potentie heeft om gedragsverandering te bereiken 
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dan feitelijke interactieve feedback. In hun onderzoek werd de effectiviteit van feitelijke interactieve 

feedback vergeleken met de effectiviteit van sociale interactieve feedback. Zij vonden dat mensen die 

sociale interactieve feedback ontvingen minder energie verbruikten bij het doen van wastaken dan 

mensen die feitelijke interactieve feedback ontvingen. Daarbij werd feitelijke interactieve feedback 

gegeven door een kWh-meter op het bedieningspaneel van een gesimuleerde wasmachine en werd 

sociale interactieve feedback gegeven door een iCat, een robotische sociale actor.  

Robots die middels adviezen mensen beïnvloeden zijn te beschouwen als persuasive 

technology: technologie speciaal ontworpen om het gedrag en de attitude van mensen te veranderen 

(IJsselsteijn, De Kort, Midden, Eggen, Van den Hoven, 2006). Ook een computer die mensen 

complimentjes geeft kan gezien worden als persuasive technology (Fogg & Nass, 1997). Persuasive 

Technology kan drie verschillende rollen spelen bij het beïnvloeden van mensen, met voor elke rol een 

verschillend doel (Fogg, 2003). De eerste rol is die van hulpmiddel. Het doel van een hulpmiddel is de 

mogelijkheden van een gebruiker te vergroten. Een taak kan door de persuasive technology 

makkelijker en efficiënter worden gemaakt (bijvoorbeeld kan een rekenmachine helpen bij een 

berekening). Ten tweede kan persuasive technology de rol spelen van een medium om ervaringen over 

te brengen. Het doel van een medium is specifiek gedrag te oefenen (bijvoorbeeld kan een 

instructievideo helpen bij het oefenen van een vluchtroute). Dat kan op twee manieren, namelijk 

symbolisch door middel van tekst en figuren, en sensorisch door middel van audio- en videomateriaal. 

Tenslotte is de derde rol die persuasive technology kan spelen die van sociale actor. Het doel hierbij is 

een relatie met de gebruiker tot stand te brengen (bijvoorbeeld kan een computerprogramma helpen 

met het volgen en volhouden van een afslankprogramma). In de rol van sociale actor kan persuasive 

technology gedrag beïnvloeden door bijvoorbeeld het geven van positieve feedback, het modelleren 

van gewenst gedrag of het geven van sociale ondersteuning. 

 

1.2 Rol van vertrouwen  

Over relaties tussen mensen en intelligente robots in de rol van sociale actor is nog niet veel 

bekend, maar voor het vormen van relaties tussen mensen onderling is vertrouwen1

                                           
1 Belangrijk is op te merken dat in het huidige onderzoek met vertrouwen wordt gerefereerd aan het Engelse begrip trust. Een 
definitie van trust wordt verderop in de tekst gegeven. Naast trust bestaan in de Engelse taal tevens de begrippen confidence 
en [social] reliance. Confidence kan gedefinieerd worden als het geloof dat bepaalde toekomstige gebeurtenissen zullen 
plaatsvinden zoals verwacht, gebaseerd op ervaring of bewijs (Earle, Siegrist, Gutscher, 2007). Social reliance kan 
omschreven worden als de situatie waarin een individu het risico neemt een ander over zijn gezondheid, veiligheid of een 
ander aspect van zijn welzijn te laten beslissen (Cvetkovich & Winter, 2007). 

 van groot belang 

(zie o.a.: Coleman, 1990; Giddens, 1990;  Luhmann, 1979; Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998). 

Vertrouwen speelt een belangrijke rol in een situatie waarin eerdere ervaring met, of kennis over iets 

of iemand ontbreekt (Giddens, 1990). Ook zorgt vertrouwen voor het reduceren van het aantal 
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mogelijke gedragingen van anderen tot een relatief kleiner aantal verwachtingen van het gedrag van 

anderen (Luhmann, 1979). Twee belangrijke elementen kenmerken een situatie van vertrouwen 

(Rousseau et al., 1998). Ten eerste speelt risico een rol bij vertrouwen (Rotter, 1967). Hierbij wordt 

risico gezien als de waargenomen mogelijkheid van verlies door een beslissingnemer (Chiles & 

McMacking, 1996; MacCrimmon & Wehrung, 1986). Namelijk zou vertrouwen niet nodig zijn als er 

actie ondernomen zou kunnen worden met totale zekerheid en zonder risico (Lewis & Weigert, 1985). 

Ten tweede speelt onderlinge afhankelijkheid een rol in een situatie van vertrouwen (Rousseau et al, 

1998). Bij het behartigen van ieders belangen zijn beide partijen van elkaar afhankelijk. 

Vertrouwen kan omschreven worden als de bereidheid zich kwetsbaar op te stellen ten 

opzichte van een ander, gebaseerd op een inschatting van de intentie en waarden van een ander, 

waarbij een positieve uitkomst wordt verwacht (Earle, Siegrist, Gutscher, 2007). Inzicht verkrijgen in 

de intenties en waarden van een ander, is een proces dat zich over langere tijd voltrekt. In dat proces 

waarin vertrouwen wordt opgebouwd ten opzichte van de ander zijn vier verschillende dimensies aan 

te wijzen, namelijk foundation, performance, process en purpose (Lee & Moray, 1992). Foundation 

heeft betrekking op de fundamentele aanname over het voortbestaan van de natuurlijke en sociale 

orde, waardoor de andere dimensies van vertrouwen mogelijk worden gemaakt. Performance is 

gebaseerd op de verwachting van consistent, stabiel en wenselijk presteren of gedrag. Proces is 

afhankelijk van het begrip van onderliggende karaktereigenschappen die gedrag sturen. Purpose 

tenslotte, is gebaseerd op de onderliggende motieven of intenties van de ander.  

Diverse onderzoekers beweren dat vertrouwen in relaties tussen mensen onderling ongeveer 

hetzelfde is als vertrouwen in relaties tussen mensen en geautomatiseerde systemen (Muir, 1987; Lee 

& Moray, 1992; Lee & See, 2004). Volgens Lee en See (2004) kan vertrouwen in relaties tussen 

mensen en geautomatiseerde systemen worden gedefinieerd als de attitude dat een technologische 

agent helpt bij het bereiken van de doelen van een individu in een situatie die gekenmerkt wordt door 

onzekerheid en kwetsbaarheid. Lee en Moray (1992) beweren dat hun vierledige definitie van 

vertrouwen zoals hiervoor besproken ook opgaat voor het vertrouwen in relaties tussen mensen en 

geautomatiseerde systemen. Omdat de werking van geautomatiseerde systemen gebaseerd is op 

besturingsalgoritmes en vastomlijnde processen, zijn met name de fasen performance en proces van 

belang (Lee & Moray, 1992). Barber (1983) omschrijft deze vorm van vertrouwen als een verwachting 

ten aanzien van de technische competentie van een mens of systeem. Het begrip technische 

competentie van Barber sluit aan op de taxonomie van gedrag van Rasmussen (1983). Gedrag bestaat 

volgens Rasmussen uit kennis-, regel- en kundegebaseerd gedrag. Naast inzicht in de werking en 

mogelijkheden (i.e. het gedrag) van een geautomatiseerd systeem, is een juiste afstemming tussen de 

mate van vertrouwen van een gebruiker en de mogelijkheden van het geautomatiseerde systeem van 

belang ten behoeve van het monitoren van een onderhavig productieproces (Muir, 1987). Namelijk 
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wanneer die afstemming niet goed is, kan er mogelijk gevaar optreden voor de veiligheid van de 

gebruiker en het productieproces en/ of de efficiëntie van het productieproces. Bij een (te) lage mate 

van vertrouwen bestaat het gevaar dat de gebruiker afziet van ondersteuning door het 

geautomatiseerde systeem, met als mogelijk gevolg een dalende efficiëntie van het productieproces  

(Muir, 1987). Een (te) hoge mate van vertrouwen kan resulteren in een overschatting van de 

mogelijkheden van het geautomatiseerde systeem, waardoor de gebruiker zelf te weinig toezicht houdt 

op het productieproces en zich mogelijk gevaarlijke situaties kunnen voordoen (Muir, 1987).  

Eerder onderzoek naar vertrouwen in systemen heeft zich vooral gericht op de technische 

competentie van geautomatiseerde systemen en de allocatie van controle (zie o.a. De Vries, Midden & 

Bouwhuis, 2003; Lee & Moray, 1992; Master, Jiang, Khasawneh, Bowling, Grimes, Gramopadhye & 

Melloy, 2005; Muir, 1987, 1989). Lee en Moray (1992) bijvoorbeeld, lieten mensen een 

geautomatiseerd pasteuriseerproces bedienen, waarbij het vertrouwen werd gemanipuleerd door twee 

geautomatiseerde pompen in het productieproces wisselend uit te laten vallen of met een andere output 

te laten draaien dan dat het systeem aangaf. Zij vonden dat zodra het systeem begon te haperen het 

vertrouwen in dat systeem drastisch afnam. In een ander voorbeeld lieten De Vries en collega’s (2003) 

mensen met behulp van een navigatiesysteem een zo efficiënt mogelijke route uitstippelen. Daarbij 

werd de kwaliteit van de uitgestippelde routes gevarieerd wanneer de gebruikers met geautomatiseerde 

routebepaling oefenden. De Vries en collega’s vonden dat voornamelijk een automatische 

routebepaling werd gekozen wanneer het geautomatiseerde systeem weinig tot geen fouten maakte, en 

dat voornamelijk een handmatige routebepaling werd gekozen wanneer het geautomatiseerde systeem 

veel fouten maakte. Het vertrouwen van een gebruiker in een systeem en de allocatie van controle lijkt 

voornamelijk afhankelijk te zijn van het al dan niet falen van een systeem. Daarmee bestudeerden deze 

eerdere studies dan ook de invloed van veranderingen in technische competentie op vertrouwen. 

 

1.3 Huidig onderzoek 

In tegenstelling tot de technische competentie van een geautomatiseerd systeem echter, is voor 

zover mij bekend nog niet onderzocht wat de invloed is van de (waargenomen) intentie van een 

geautomatiseerd systeem op het vertrouwen van een gebruiker in dat systeem. De waargenomen 

intentie van een geautomatiseerd systeem bestaat uit de onderliggende motieven of doelstellingen van 

het geautomatiseerde systeem die door gebruikers aan het systeem worden toegeschreven. Een ander 

aspect van eerdergenoemde studies is dat het vertrouwen in geautomatiseerde systemen onderzocht 

werd door gebruikers vooraf te trainen met het doen van dezelfde taak als na de training. Vervolgens 

werd het vertrouwen gemanipuleerd door het geautomatiseerde systeem te laten haperen tijdens, of na 

de training. Maar wat nu als de gebruiker geen eerdere ervaring heeft met het samenwerken met een 
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geautomatiseerd systeem bij het uitvoeren van een specifieke taak, maar slechts kennis heeft van de 

intentie van het geautomatiseerde systeem? Trekt een gebruiker zich nog iets aan van de adviezen van 

een geautomatiseerd systeem wanneer bij een interactie met het geautomatiseerde systeem vooraf aan 

de daadwerkelijke samenwerking de (slechte) intentie van dat geautomatiseerde systeem kenbaar 

wordt gemaakt?  

Daarom wordt in het huidige onderzoek bestudeerd wat de invloed is van een waargenomen 

goede of slechte intentie van een robot op de persuasieve kracht van de feedback. In het huidige 

onderzoek worden gebruikers beïnvloed door sociale feedback gegeven door een robotische sociale 

actor tot het besparen van energie bij het instellen van een gesimuleerde thermostaat van een centraal 

verwarmingsysteem.  

Vooraf aan de energietaak (het instellen van de gesimuleerde thermostaat) zullen de 

gebruikers interacteren met de robotische sociale actor, waarbij zij uit de interactie een intentie van de 

robotische sociale actor kunnen afleiden. De gebruikers zullen samen met de robotische sociale actor 

een zogenaamde investmentgame (ook wel trustgame genaamd) spelen. Normaal gesproken wordt de 

investmentgame ingezet als meetinstrument om het vertrouwen van een persoon in een ander persoon 

te meten (zie o.a.: Berg, Dickhaut & McCabe, 1994; Evans & Revelle, 2005; Glaeser, Laibson, 

Scheinkman & Soutter, 2000; Kosfeld, Heinrichs, Zak, Fischbacher & Fehr, 2005; Scharlemann, 

Eckel, Kacelnik & Wilson, 2001). In het huidige onderzoek echter, wordt de investmentgame ingezet 

om vertrouwen of wantrouwen te manipuleren. Met de investmentgame wordt de ene helft van de 

deelnemers bevoordeeld en de andere helft benadeeld in termen van een extra financiële beloning. 

Door middel van een waargenomen goede of waargenomen slechte intentie van de robotische sociale 

actor wordt getracht bij de gebruikers vertrouwen of wantrouwen op te wekken ten aanzien van de 

robotische sociale actor. 

Om het effect van vertrouwen in een robot op de persuasieve kracht van de adviezen van deze 

robot aan te tonen, zullen proefpersonen deze adviezen krijgen in een situatie waarin advies effect kan 

hebben of in een situatie waarin deze adviezen minder effect zullen hebben. Een situatie waarin advies 

effect kan hebben is een situatie waarin vertrouwen relevant is, namelijk in een situatie gekenmerkt 

door onzekerheid (Lee & See, 2004). In een situatie waarin minder onzekerheid is, is vertrouwen 

minder relevant en zullen adviezen minder effect hebben. Daarom wordt een tweede manipulatie aan 

het onderzoek toegevoegd, te weten type feedback. Alle deelnemers zullen bij het uitvoeren van de 

energietaak sociale interactieve feedback ontvangen van de robotische sociale actor. De sociale 

interactieve feedback is voor elke conditie gelijk. Daarnaast zal de helft van de deelnemers tevens 

feitelijke interactieve feedback ontvangen waarmee ze in gelegenheid worden gesteld de feedback 

gegeven door de robotische sociale actor te controleren, en zitten zij dus in een minder onzekere 

situatie.  
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1.4 Hypothesen 

In het huidige onderzoek wordt bestudeerd wat de invloed is van vertrouwen en wantrouwen van een 

robotische sociale actor op de persuasieve kracht van feedback gegeven door de robotische sociale 

actor. Dit leidt tot de volgende twee onderzoekshypothesen: 

 

[1] Een robotische sociale actor met een waargenomen goede intentie zorgt voor een 

hogere mate van vertrouwen bij gebruikers en leidt tot meer energiebesparend 

gedrag dan een robotische sociale actor met een waargenomen slechte intentie. 

 

[2] Waargenomen intentie van een robotische sociale actor is alleen van belang in een 

situatie van onzekerheid voor gebruikers voor wat betreft de onderliggende feitelijke 

waarde van energieverbruik waarop de sociale feedback van een robotische sociale 

actor gebaseerd is. Dit zou betekenen dat de resultaten een interactie-effect laten 

zien van intentie en type feedback. 
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2. Methode 
 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het experiment is uitgevoerd en hoe de 

onderzoeksvraag is geoperationaliseerd. Ten eerste wordt het ontwerp van het experiment behandeld 

en een beschrijving gegeven van de deelnemers. Daarna komt het gebruikte stimulusmateriaal ten 

aanzien van het experiment aan bod. Ten slotte wordt de procedure van het experiment beschreven. 

 

2.1 Deelnemers en ontwerp 

Honderdenzes mensen (68 mannen en 38 vrouwen) namen deel aan het experiment. Zij 

werden willekeurig toegewezen aan een van vijf experimentele condities. Het ontwerp van het 

experiment bestond uit een 2 (waargenomen intentie: vertrouwen vs. wantrouwen) x 2 (type feedback: 

sociale interactieve feedback vs. sociale interactieve feedback plus feitelijke interactieve feedback) x 

12 (cv-taken: 1 t/m 12) ontwerp. Hierbij varieerde de laatste variabele binnen proefpersonen. Naast de 

vier hiervoor genoemde experimentele condities was er nog een controleconditie. Hierbij was er geen 

manipulatie van intentie en ontvingen proefpersonen uitsluitend sociale interactieve feedback bij het 

uitvoeren van de cv-taken. 

Alle deelnemers waren volwassenen (gemiddelde leeftijd, M = 28.3, SD = 10.9) en hadden 

Nederlands als moedertaal. Voor het experiment, dat ongeveer een half uur duurde, ontvingen zij een 

beloning van vijf euro.  

 

2.2 Stimulusmateriaal 

Ten behoeve van het experiment werd gebruik gemaakt van een laptopcomputer en een iCat 

(zie figuur 1), naast elkaar opgesteld op een bureau waaraan de deelnemers plaats namen voor het 

experiment. Ook lag op het bureau een papieren plattegrond van een fictieve woning. Deze woning 

bestond uit één bouwlaag met zes vertrekken (zie voor de plattegrond bijlage 1). 

De iCat is een gele, op een kat gelijkende robot op een sokkel, ontwikkeld door het 

elektronicabedrijf Philips. De iCat is in staat sociale feedback te geven. Deze sociale feedback bestaat 

uit sociale expressies die de iCat vertoont door zijn hoofd, ogen, wenkbrauwen en lippen te bewegen 

en door spraakbestanden af te spelen. De spraakbestanden werden door middel van spraaksoftware in 

duidelijk verstaanbaar Nederlands uitgesproken. Daarnaast kan de iCat tevens lichtsignalen in 

verschillende kleuren en geluidsignalen geven.  
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Op het scherm van de computer werd een gesimuleerde thermostaat van een centraal 

verwarmingsysteem getoond (zie figuur 2), alsook de instructies, opdrachten en vragen aan het einde 

van het experiment. Het uiterlijk van de thermostaat was gebaseerd op vergelijkbare thermostaten die 

normaal gebruikt worden om centrale verwarmingsystemen in woonhuizen te bedienen. De bediening 

van de thermostaat is echter aangepast om de toepassing ervan in het experiment te vergemakkelijken. 

De display van de thermostaat gaf de actuele buitentemperatuur weer en bestond daarnaast uit 

knoppen om het gewenste vertrek te selecteren, om de centrale verwarming in of uit te schakelen en 

om de binnentemperatuur in te stellen. Wanneer de centrale verwarming werd ingeschakeld, gaf de 

thermostaat tevens de actuele binnentemperatuur weer per geselecteerd vertrek. 

 

 

 

Figuur 2. Thermostaat die de proefpersonen moesten bedienen om de cv-taken te 
doen. Deze thermostaat werd weergegeven op het scherm van de computer. 

Figuur 1. Weergave van de iCat, met verschillende getoonde emoties. 
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 Tenslotte werd gebruik gemaakt van enkele vragenlijsten. Deze vragenlijsten werden 

afgenomen aan het einde van het experiment, nadat de proefpersonen de cv-taken hadden afgerond. 

Proefpersonen konden bij alle vragenlijsten antwoorden door middel van een zevenpunts Likertschaal. 

De schaal van vertrouwen in geautomatiseerde systemen (Jian, Bisantz & Drury, 2000) werd toegepast 

als manipulatiecheck van vertrouwen. Deze schaal van vertrouwen bestond uit twaalf vragen en werd 

ingezet om de invloed van de manipulatie van waargenomen intentie op het vertrouwen van de 

proefpersonen in de robotische sociale actor aan het einde van het experiment te meten. De general 

trust scale bestond uit zes vragen en werd ingezet om onderscheid te maken tussen proefpersonen naar 

mate van het vertrouwen dat zij in anderen hebben. Zogeheten high-trusters zijn mensen die over het 

algemeen veel vertrouwen in anderen hebben. Low-trusters daarentegen zijn mensen die over het 

algemeen weinig vertrouwen in andere mensen hebben. Een energiegedrag vragenlijst (Milfont & 

Duckitt, 2006) bestaande uit tien vragen werd afgenomen om proefpersonen te controleren op 

beïnvloedbaarheid door middel van feedback. Tot slot werd een controle vragenlijst afgenomen om te 

controleren of de gesimuleerde thermostaat juist functioneerde en of de proefpersonen de feedback 

van de robotische sociale actor konden verstaan. 

 

2.3 Procedure 

 Deelnemers werden uitgenodigd mee te doen aan een onderzoek naar energiebesparing bij het 

instellen van de thermostaat van een centraal verwarmingsysteem. Zij werden opgehaald en naar de 

proeflocatie gebracht, waar zij individueel achter een computer aan het experiment deelnamen. De 

proefopstelling was voor alle deelnemers hetzelfde; op een bureau stond een computer met daarnaast 

een iCat opgesteld (zie figuur 3). Ook lag op het bureau een plattegrond van een fictieve woning, 

bestaande uit zes verschillende vertrekken en diende als visuele ondersteuning voor de gesimuleerde 

thermostaat. De zes vertrekken van de plattegrond kwamen overeen met de zes vertrekken op de 

gesimuleerde thermostaat.  

Voordat de proefpersonen met het experiment startten, werd hen eerst uitgelegd hoe zij de 

thermostaat en de plattegrond moesten gebruiken om de binnentemperatuur van alle vertrekken te 

bepalen. Daarbij werd in alle condities de iCat geïntroduceerd als Femke; een intelligente, autonome 

robot. De proefpersonen werd verteld dat de iCat hen sociale feedback zou gaan geven gebaseerd op 

het totale energieverbruik nodig voor het verwarmen van alle zes vertrekken van de fictieve woning 

bij elkaar opgeteld. Daarna verliet de experimentleider de ruimte en konden de proefpersonen 

beginnen aan het experiment. 
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 Eerst kregen de proefpersonen een algemene introductie te lezen, waarin globaal het verloop 

van het experiment werd beschreven en waarin de thermostaat werd getoond. Vervolgens werd Femke 

de iCat geïntroduceerd, waarna de iCat zichzelf presenteerde aan alle proefpersonen. De iCat begroette 

de proefpersonen persoonlijk met hun naam en vertelde dat zij de proefpersonen zou assisteren bij het 

doen van de cv-taken later in het experiment. Na de introductie gingen proefpersonen in de 

controleconditie direct door naar de cv-taken, proefpersonen in de andere condities moesten eerst 

samen met de iCat een investmentgame spelen. 

 De proefpersonen kregen een uitleg van de investmentgame gepresenteerd op het scherm van 

de computer. Hierin werd de proefpersonen meegedeeld dat zij de investmentgame samen met de iCat 

zouden spelen, waarbij zowel de proefpersonen als de iCat extra geld konden verdienen. De 

proefpersonen werd verteld dat zij eventuele extra verdiensten aan het einde van het experiment 

uitbetaald zouden krijgen. Ook werd hen verteld dat de iCat speelde om geld te verdienen voor 

zichzelf om een nieuwe software-update te kunnen kopen. In totaal speelden de proefpersonen drie 

ronden van de investmentgame, waarbij zowel de proefpersonen als de iCat in elke ronde een 

startbedrag van € 1,- kregen om in te zetten. De proefpersonen moesten in elke ronde als eerste een 

inzet kiezen. Per ronde konden de proefpersonen kiezen tussen een lage inzet, bijvoorbeeld 30%, en 

een hoge inzet, bijvoorbeeld 60%. De groottes van de inzet varieerden per ronde. Het bedrag dat de 

proefpersonen kozen als inzet werd verdrievoudigd en vervolgens opgeteld bij het bedrag van de iCat. 

De inzet van de iCat (i.e. het bedrag dat de iCat teruggaf aan de proefpersonen) werd niet 

vermeerderd.  

 Deelnemers in de vertrouwenconditie speelden de investmentgame met een iCat 

voorgeprogrammeerd om geld terug te geven. Deelnemers in de wantrouwenconditie daarentegen, 

speelden de investmentgame met een iCat voorgeprogrammeerd om het geld voor zichzelf te houden. 

Figuur 3. Weergave van proefopstelling, met op het scherm van de computer de 
gesimuleerde thermostaat, rechts naast de computer de iCat en links naast de 
computer de plattegrond van de woning. 
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Proefpersonen konden de teruggave van de iCat niet beïnvloeden met de hun gegeven 

keuzemogelijkheden. De eerste en derde ronde werden gebruikt om de manipulatie van waargenomen 

intentie te bewerkstelligen, waarbij in de derde ronde de manipulatie extra werd benadrukt. In de 

vertrouwenconditie kregen de deelnemers al het geld van die ronde van de iCat terug. Deelnemers in 

de wantrouwenconditie kregen echter niets terug van de iCat. De iCat hield al het geld voor zichzelf, 

waarbij extra hoge bedragen werden gebruikt bij de inzetkeuzes, zodat de proefpersonen een maximaal 

verlies zouden lijden. In de tweede ronde van de investmentgame kregen de deelnemers in beide 

condities slechts hun initiële inzet terug van de iCat. Door de teruggaven van de iCat te variëren werd 

gepoogd de autonomie van de iCat realistischer te maken. 

 Aan het einde van elke ronde van de investmentgame werden de proefpersonen twee vragen 

gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de uitkomst van de investmentgame en werden gebruikt 

om te controleren of de manipulatie gewerkt had. Met de eerste vraag werd gecontroleerd of de 

proefpersoon de uitkomst van de investmentgame had begrepen door te vragen wie het meeste geld 

had verdiend, de proefpersoon zelf of de iCat. Met de tweede vraag werd de proefpersonen gevraagd 

of zij de teruggave van de iCat eerlijk vonden. Aan het einde van de investmentgame werden de saldi 

getoond van de proefpersonen en de iCat, waarna de proefpersonen doorgingen naar de energietaken 

van het experiment. 

 Na het spelen van de investmentgame (en direct voor proefpersonen in de controleconditie) 

werd de proefpersonen uitgelegd dat zij de gesimuleerde centrale verwarming van de fictieve woning 

op eenzelfde manier moesten instellen zoals zij thuis de centrale verwarming instellen. Vervolgens 

werd uitleg gegeven over de bediening van de thermostaat. Daarna werden de proefpersonen twee 

doelen meegegeven; ten eerste om ervoor te zorgen dat de binnentemperatuur van de woning 

comfortabel was en ten tweede om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk energie zouden 

verbruiken. Hierbij werd verteld dat het verwarmen van een woning energie kost en dat bij het 

verbranden van aardgas CO2 vrijkomt, dat een schadelijk effect op het klimaat heeft.  

Om ervoor te zorgen dat de proefpersonen zo min mogelijk energie zouden verbruiken, werd 

de proefpersonen verteld dat zij geassisteerd zouden worden door Femke de iCat. Daarbij werd 

uitgelegd dat de iCat door middel van sociale interactieve feedback de proefpersonen feedback zou 

gaan geven over hun gekozen instelling van de thermostaat. In de instructies werd duidelijk gemaakt 

dat de sociale interactieve feedback gebaseerd was op het energieverbruik als resultaat van de door de 

proefpersonen gekozen instelling van de thermostaat. De proefpersonen werd duidelijk gemaakt dat de 

iCat bij een gunstig energieverbruik de proefpersonen zou zeggen dat het niveau van energieverbruik 

heel goed, goed of een beetje goed zou zijn naarmate van het niveau van energieverbruik. Bij een 

ongunstig energieverbruik zouden de proefpersonen te horen krijgen of het energieniveau een beetje 

slecht, slecht of heel slecht zou zijn naarmate van het niveau van energieverbruik. 
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Voordat de proefpersonen begonnen aan de cv-taken, werd aan alle deelnemers twee proef cv-

taken aangeboden. Bij deze proeftaken werd op het scherm de bedieningsinstructie van de thermostaat 

weergegeven (zie bijlage 2). Na de proeftaken gingen de deelnemers meteen door met de echte cv-

taken, waarbij de bedieningsinstructie niet meer op het scherm werd weergegeven.  

Elke cv-taak bestond uit een specifiek scenario; bijvoorbeeld “Het is avond en je bent thuis. 

Het is buiten 6°C.”. Er waren in totaal twaalf verschillende cv-taken die in willekeurige volgorde aan 

de proefpersonen werden gepresenteerd, behalve de eerste twee taken die als proeftaak werden 

gepresenteerd. Bij elke cv-taak waren de deelnemers in de gelegenheid om hun keuze zo vaak te 

wijzigen als zij nodig achtten. Wanneer zij tevreden waren over de instelling van de centrale 

verwarming per vertrek van de woning, rondden zij de taak af door op de ‘klaar’-knop te klikken. 

Hiermee werden de gekozen instellingen alsook het bijbehorende energieverbruik opgeslagen in een 

computerbestand en gingen de proefpersonen door naar de volgende cv-taak. 

Bij elke wijziging van de instellingen van de centrale verwarming ontvingen de proefpersonen 

sociale feedback over het huidige energieverbruik. De sociale feedback correspondeerde met het 

niveau van energieverbruik en was verdeeld in positieve en negatieve sociale feedback. Daarbij was 

zowel de positieve als de negatieve sociale feedback verdeeld in drie niveaus; laag, midden en hoog. 

Voor elke specifieke cv-taak was een technische bandbreedte van energieverbruik bepaald om de 

sociale interactieve feedback aan te koppelen (zie bijlage 3). Namelijk werd voor elke cv-taak een 

minimum en een maximum energieverbruik bepaald aan de hand van de binnentemperatuur per 

vertrek. Daarbij werd rekening gehouden met dagdeel (bijvoorbeeld avond) en of de proefpersoon 

werd verondersteld aan- of afwezig te zijn in de fictieve woning. De technische bandbreedte werd in 

zes gelijke stukken verdeeld, waarbij het midden van de bandbreedte werd aangemerkt als 

referentiepunt. Positieve sociale feedback werd gegeven bij een energieverbruik lager dan het 

referentiepunt en negatieve sociale feedback bij een verbruik hoger dan het referentiepunt. De niveaus 

van sociale feedback correspondeerden met de mate van verschil van het referentiepunt, een laag 

niveau voor een verbruik dicht bij het referentiepunt en een hoog niveau voor een verschil ver van het 

referentiepunt. Elk niveau had een specifieke sociale feedback tot gevolg. Bij positieve sociale 

feedback kleurden lampjes in de oren en poten van de iCat groen, vertoonde de iCat een blij gezicht en 

sprak de iCat een positief woord. Bij negatieve sociale feedback waren lampjes in de oren en poten 

roodgekleurd, vertoonde de iCat een bedroefd gezicht en sprak de iCat een negatief woord. Voor elke 

feedback categorie beschikte de iCat over vijf verschillende woorden, met in totaal dertig 

verschillende uitingen. In bijlage 4 is een lijst van alle sociale feedback uitingen van de iCat 

opgenomen. 

Proefpersonen in de conditie sociale feedback plus feitelijke feedback ontvingen naast de 

sociale interactieve feedback van de iCat tevens feitelijke interactieve feedback. Deze feitelijke 
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feedback werd naast de gesimuleerde thermostaat op het computerscherm gepresenteerd. De feitelijke 

feedback bestond uit twee getalswaarden; een voor het huidige verbruik van energie uitgedrukt in kWh 

en een voor de corresponderende hoeveelheid aardgas uitgedrukt in kubieke meters.  

Na het uitvoeren van de twaalf cv-taken kregen de proefpersonen enkele vragenlijsten 

gepresenteerd op het scherm van de computer. De eerste vragenlijst bestond uit een aantal stellingen 

met betrekking tot de ervaringen van de proefpersonen met het bedienen van de thermostaat en de 

feedback gegeven door de iCat (zie bijlage 5). Proefpersonen konden de vragen beantwoorden door 

middel van een zevenpunts Likertschaal. Deze vragenlijst had tot doel om te controleren of de 

gesimuleerde thermostaat goed functioneerde en of de proefpersonen de sociale feedback gegeven 

door de iCat goed hadden verstaan en begrepen. 

Vervolgens moesten de proefpersonen twaalf vragen beantwoorden gebaseerd op de schaal 

van vertrouwen in geautomatiseerde systemen van Jian, Bisantz en Drury (2000) (zie bijlage 6). 

Proefpersonen konden de vragen beantwoorden door middel van een zevenpunts Likertschaal, waarbij 

een lage score overeenkwam met een lage mate van vertrouwen in de iCat en een hoge score met een 

hoge mate van vertrouwen in de iCat. Op deze twaalf vragen is een betrouwbaarheidsanalyse 

uitgevoerd, waarbij een Cronbach’s alpha = .905 werd gevonden.  

Daarna kregen de proefpersonen de General Trust Scale van Yamagishi en Yamagishi (1994) 

gepresenteerd op het scherm van de computer (zie bijlage 7). De vragenlijst bestond uit een zestal 

vragen, waarop proefpersonen door middel van een zevenpunts Likertschaal konden antwoorden. 

Hierbij vertegenwoordigde een lage score een lage mate van vertrouwen en een hoge score een hoge 

mate van vertrouwen. Alvorens een totaalscore te berekenen werd een betrouwbaarheidsanalyse op de 

general trust scale uitgevoerd. Er werd een Cronbach’s alpha = .72 gevonden. Vervolgens werden voor 

elke proefpersoon de scores op de vragen van de general trust scale bij elkaar opgeteld. Deze 

totaalscore werd als covariaat in analyses op energieverbruik toegepast. 

Tenslotte werden de proefpersonen gevraagd enkele stellingen met betrekking tot 

energiegedrag te beantwoorden (zie bijlage 8) en werden enkele demografische vragen gesteld. Aan 

het einde van het experiment werden de deelnemers bedankt voor hun deelname en namen zij hun 

beloning in ontvangst. 
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3. Resultaten 
 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Voordat de belangrijkste 

meting aan bod komt (het effect van vertrouwen op energieverbruik) wordt eerst gekeken of de 

manipulaties van vertrouwen en type feedback gewerkt hadden. Na de manipulatiechecks volgt het 

effect van vertrouwen op energieverbruik. Tenslotte worden andere resultaten relevant voor de 

hypothese besproken. 

 

3.1 Manipulatiecheck waargenomen intentie 

Om te controleren of de manipulatie van vertrouwen had gewerkt werd een vertrouwenscore 

berekend. Daarbij werden per proefpersoon twee vertrouwenscores berekend; een voor het verschil 

tussen de inzet in de eerste en tweede ronde van de investmentgame en een voor het verschil tussen de 

inzet in de tweede en derde ronde. Omdat de inzetmogelijkheden per ronde varieerden (bijvoorbeeld 

30/60 in de eerste ronde en 25/75 in de tweede ronde) werden allereerst de lage en hoge inzet in elke 

ronde van de investmentgame omgecodeerd in een 0 voor een lage inzet en een 1 voor een hoge inzet. 

Daarna werden de twee vertrouwenscores berekend door de score van de eerste ronde van de 

investmentgame van de tweede ronde af te trekken en de score van de tweede ronde van de 

investmentgame van de derde.  

Een analyse van het effect van de vertrouwenmanipulatie op de vertrouwenscore tussen de 

eerste en tweede ronde van de investmentgame liet zien dat deelnemers in de vertrouwenconditie in de 

tweede ronde van de investmentgame vaker voor een hogere inzet kozen dan in de eerste ronde (M = 

.21, SD = .51), dan deelnemers in de wantrouwenconditie, die in de tweede ronde vaker voor een 

lagere inzet kozen dan in de eerste ronde (M = -.12, SD = .74), F(1, 83) = 5.67, p < .05. Dit suggereert 

dat de manipulatie van vertrouwen gewerkt heeft. Mogelijkerwijs hadden proefpersonen in de 

vertrouwenconditie vertrouwen in de iCat ontwikkeld in de eerste ronde van de investmentgame, 

waardoor zij in de tweede ronde een hogere winst verwachtten te maken. Proefpersonen in de 

wantrouwenconditie daarentegen hadden mogelijk wantrouwen ontwikkeld. Zij verwachtten in de 

tweede ronde weer geld te verliezen en probeerden daarom hun verlies zo klein mogelijk te maken. 

Eenzelfde analyse van het effect van de vertrouwenmanipulatie op de vertrouwenscore tussen 

de tweede en derde ronde van de investmentgame liet geen significant effect zien, F < 1. Mogelijk 

komt dat doordat de iCat in de tweede ronde in beide condities hetzelfde deed, namelijk slechts de 

initiële inzet van de proefpersonen teruggeven. Hierdoor zou het kunnen dat de proefpersonen geen 
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intentie van de iCat konden afleiden waardoor proefpersonen geen additioneel vertrouwen 

ontwikkelden, maar ook geen wantrouwen.  

Echter, met een andere manipulatiecheck van vertrouwen werd gevonden dat de proefpersonen 

de iCat in de derde ronde wel eerlijk of juist oneerlijk vonden. Namelijk werd de proefpersonen na 

elke ronde van de investmentgame gevraagd of zij de teruggave van de iCat eerlijk vonden, waarbij zij 

met ‘ja’ of ‘nee’ konden antwoorden. Daarbij werd ‘ja’ gecodeerd met waarde 1 en ‘nee’ met waarde 

2. Gevonden werd dat deelnemers in de vertrouwenconditie de iCat in de derde ronde eerlijker vonden 

(M = 1.58, SD = .50) dan deelnemers in de wantrouwenconditie (M = 1.95, SD = .22), F(1, 83) = 

19.62, p < .001. Dit is van belang, omdat het doel van de derde ronde van de investmentgame was om 

de intentie van de iCat extra te benadrukken. De gevonden resultaten bevestigen dat de manipulatie 

van vertrouwen succesvol was. 

Na afronding van de cv-taken werd nogmaals een meting gedaan van het vertrouwen van 

proefpersonen in de robotische sociale actor door middel van de schaal van vertrouwen in 

geautomatiseerde systemen (Jian et al., 2000). Verwacht werd dat proefpersonen in de 

vertrouwenconditie een gemiddeld hogere score zouden hebben dan proefpersonen in de 

wantrouwenconditie. Echter, geen effect van vertrouwen werd gevonden over de gehele vragenlijst 

heen, F < 1. Dit resultaat suggereert dat mogelijk de proefpersonen een andere ervaring van 

vertrouwen hebben gehad met de robotische sociale actor tijdens het doen van de cv-taken vergeleken 

met het spelen van de investmentgame. Het zou kunnen dat de proefpersonen mogelijk het vertrouwen 

in de robotische sociale actor tijdens het doen van de cv-taken beoordeelden in de vorm van technische 

competentie, in tegenstelling tot waargenomen intentie.  

 

3.2 Manipulatiecheck feitelijke feedback 

 Naast de sociale interactieve feedback van de iCat ontvingen proefpersonen in de feitelijke 

feedback conditie ook feitelijke interactieve feedback tijdens het instellen van de thermostaat van de 

centrale verwarming. Om te controleren of de deelnemers deze feedback hadden waargenomen, 

moesten alle proefpersonen aan het eind van het experiment een schatting maken van hun gemiddelde 

energieverbruik in kWh en hun gemiddelde gasverbruik in m3 gas per uur voor alle cv-taken bij elkaar. 

Het gemiddelde, daadwerkelijke verbruik van alle proefpersonen over het hele experiment was 0.53 

kWh en 0.061 m3 gas per uur. Verwacht werd dat deelnemers die feitelijke interactieve feedback 

ontvingen een meer accurate schatting konden maken van het daadwerkelijke verbruik van energie in 

kWh en kubieke meters gas dan deelnemers die geen feitelijke feedback ontvingen.  

 Zoals verwacht schatten deelnemers die feitelijke feedback ontvingen hun gemiddeld kWh-

verbruik dichter bij het werkelijke kWh-verbruik (M = 7.21, SD = 20.41) dan deelnemers die geen 



      Resultaten      - 27 - 
 

feitelijke feedback ontvingen (M = 50.51, SD = 75.57), F(1, 82) = 12.02, p < .01. Weliswaar lagen de 

geschatte waardes van de proefpersonen uit beide condities ver af van de werkelijke waarde, maar van 

belang was het verschil tussen de condities. Namelijk schatten proefpersonen die alleen sociale 

interactieve feedback ontvingen een gemiddelde waarde die ruim hoger was dan de werkelijke waarde 

dan proefpersonen die tevens feitelijke feedback ontvingen.  

Eenzelfde beeld liet de schatting van het gemiddelde gasverbruik per uur zien. Deelnemers in 

de conditie feitelijke feedback schatten dichter bij de werkelijke verbruikte hoeveelheid gas (M = 3.85, 

SD = 5.20) dan deelnemers in de conditie zonder feitelijke feedback (M = 26.52, SD = 42.26), F(1, 89) 

= 11.07, p < .01. Ook hier lag de gemiddelde geschatte waarde van de proefpersonen met feitelijke 

feedback ver van de werkelijke waarde, maar wederom was van belang het verschil in grootte van de 

geschatte waarde tussen de condities. Deze bevindingen ondersteunen de gedachte dat deelnemers in 

de conditie feitelijke feedback de feitelijke interactieve feedback daadwerkelijk hebben waargenomen. 

 

3.3 Energieverbruik 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek werd gevormd door het energieverbruik per 

opdracht cv-taak. Vanwege het feit dat de opdracht cv-taken in willekeurige volgorde aan de 

proefpersonen werden aangeboden, is onderscheid gemaakt tussen de termen opdracht cv-taak en 

chronologische cv-taak. De term opdracht cv-taak verwijst naar de twaalf verschillende cv-taken. Met 

de term chronologische cv-taak wordt verwezen naar de chronologische volgorde waarin de opdracht 

cv-taken werden volbracht (zie tabel 1). Elke proefpersoon heeft alle twaalf verschillende opdracht cv-

taken volbracht. 

 

Opdracht cv-taak 1 2 X X X X X X X X X X 

Chronologische cv-taak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

Ten eerste werd gekeken naar het gemiddelde energieverbruik over alle twaalf opdracht cv-

taken heen. Het gemiddelde energieverbruik is onderworpen aan een 2 (waargenomen intentie: 

vertrouwen vs. wantrouwen) x 2 (type feedback: sociale interactieve feedback vs. sociale interactieve 

feedback plus feitelijke interactieve feedback) MANOVA.  

Verwacht werd een interactie-effect te vinden tussen de waargenomen intentie van de 

robotische sociale actor en type feedback (H1 + H2). Er werd namelijk verwacht dat proefpersonen in 

de vertrouwenconditie die uitsluitend sociale feedback ontvingen minder energie verbruikten dan 

Tabel 1. Onderscheid tussen opdracht cv-taak en chronologische cv-taak. De letter 
x representeert een willekeurige gekozen opdracht cv-taak aangeboden aan de 
proefpersonen.  
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proefpersonen in de wantrouwenconditie die uitsluitend sociale feedback ontvingen. Daarbij werd 

tevens verwacht dat de waargenomen intentie van de robotische sociale actor geen invloed zou hebben 

op het energieverbruik van proefpersonen in de conditie sociale feedback en feitelijke feedback. 

Verwacht werd dat proefpersonen die zowel sociale als feitelijke feedback ontvingen in de 

vertrouwenconditie niet meer of minder energie verbruikten als proefpersonen die zowel sociale als 

feitelijke feedback ontvangen in de wantrouwenconditie. Echter, er werd geen interactie gevonden 

tussen het effect van waargenomen intentie versus type feedback, F(1, 81) = 1.62, p = .206.  

Daarnaast werd verwacht dat proefpersonen minder energie verbruikten op energietaken 

wanneer zij uitsluitend sociale interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor met 

een goede waargenomen intentie was dan wanneer zij uitsluitend sociale interactieve feedback kregen 

van een robotische sociale actor met een slechte waargenomen intentie (H1). Er werd echter geen 

effect van waargenomen intentie gevonden op energieverbruik, F(1, 81) = 2.04, p = .158. (zie bijlage 

9). 

Tenslotte werd verwacht dat wanneer proefpersonen naast de sociale interactieve feedback 

tevens feitelijke interactieve feedback ontvingen, er geen effect van waargenomen intentie van de 

robotische sociale actor zou zijn (H2). Dat betekent dat de waargenomen intentie van de robotische 

sociale actor niet van belang zou zijn voor het energieverbruik van proefpersonen die naast sociale 

feedback tevens feitelijke feedback ontvingen. Verwacht werd dat het gemiddelde energieverbruik van 

deelnemers uit de vertrouwenconditie niet meer of minder zou zijn dan het gemiddelde 

energieverbruik van deelnemers uit de wantrouwenconditie. De feitelijke interactieve feedback moest 

onzekerheid wegnemen ten aanzien van het daadwerkelijk energieverbruik waarop de sociale 

interactieve feedback van de robotische sociale actor was gebaseerd. Daardoor konden proefpersonen 

afleiden op welk niveau van energieverbruik de sociale interactieve feedback was gebaseerd. De 

waargenomen intentie van de robotische sociale actor zou geen effect moeten hebben op het 

energieverbruik voor proefpersonen in de conditie feitelijke feedback. Echter, tegen de verwachting in, 

werd een marginaal effect van waargenomen intentie gevonden voor proefpersonen die zowel 

feitelijke feedback als sociale feedback ontvingen, F(1, 42) = 3.33, p = .075. Proefpersonen in de 

vertrouwenconditie verbruikten gemiddeld meer energie (M = 494.39, SD = 116.10) dan 

proefpersonen in de wantrouwenconditie (M = 424.63, SD = 134.34), (zie bijlage 9). Om meer inzicht 

te krijgen in de gevonden resultaten, is besloten nadere analyse te doen op relatieve 

energieverbruikscores. 

De relatieve energieverbruikscores werden berekend door het gemiddelde energieverbruik per 

specifieke opdracht cv-taak per conditie van het energieverbruik op die specifiek opdracht cv-taak per 

proefpersoon af te trekken. Dat betekent dat wanneer een proefpersoon een negatieve relatieve 

energieverbruikscore had op een specifieke opdracht cv-taak, hij minder energie verbruikte dan het 
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gemiddelde energieverbruik van alle proefpersonen in zijn conditie op die specifieke opdracht cv-taak. 

Om tevens voor een gewenningseffect van feedback te controleren, zijn ten eerste de relatieve 

energieverbruikscores per proefpersoon gerangschikt op chronologische volgorde, omdat de opdracht 

cv-taken in willekeurige volgorde aan de proefpersonen werden aangeboden. Ten tweede zijn de 

chronologische cv-taken verdeeld in twee fasen: fase A en fase B. Verwacht werd een effect van fase 

te vinden. Meer specifiek werd verwacht dat proefpersonen in de eerste fase minder energie zouden 

verbruiken dan in de tweede fase vanwege het gewenningseffect van de ontvangen feedback. Omdat 

de eerste twee opdracht cv-taken als proeftaak werden aangeboden, zijn deze niet meegenomen in 

deze analyse. 

De relatieve energieverbruikscore per conditie is onderworpen aan een 2 (waargenomen 

intentie: vertrouwen vs. wantrouwen) x 2 (type feedback: sociale interactieve feedback vs. sociale 

interactieve feedback plus feitelijke interactieve feedback) x 2 (fase: fase A: chronologische cv-taak 3 

t/m 7 vs. fase B: chronologische cv-taak 8 t/m 12) MANOVA, met de variabele fase binnen 

proefpersonen. Ook nu werd geen significant effect gevonden, alle F ’s < 1. 

Naast analyses op taakniveau, zijn tevens analyses op actieniveau gedaan. Waar de term 

taakniveau refereert aan het energieverbruik bij de eindinstelling van elke afgeronde opdracht cv-taak, 

refereert de term actieniveau aan het energieverbruikniveau per individuele handeling cq. instelling 

van de gesimuleerde thermostaat. Met elke aanpassing van het niveau van energieverbruik door het 

wijzigen van de binnentemperatuur van een vertrek, werd het huidige energieverbruikniveau 

opgeslagen in een computerbestand. De energieverbruikniveaus zijn onderworpen aan een 2 

(waargenomen intentie: vertrouwen vs. wantrouwen) x 2 (type feedback: sociale interactieve feedback 

vs. sociale interactieve feedback plus feitelijke interactieve feedback) x 12 (chronologische cv-taak: 1 

t/m 12) Mixed Model analyse. Nu werden twee significante 2-weg interacties gevonden: 

waargenomen intentie x chronologische cv-taak (F(1, 11) = 85.64, p < .000); type feedback x 

chronologische cv-taak (F(1, 11) = 23.14, p < .000); en een significante 3-weg interactie: 

waargenomen intentie x type feedback x chronologische cv-taak (F(1, 11) = 34.36, p < .000).  

Nadere analyse liet zien dat er op een aantal chronologische cv-taken (zie tabel 1 in bijlage 10, 

chronologische cv-taken 5, 6, 7, 9 en 12) het effect van waargenomen intentie werd gevonden zoals 

verwacht, zie de roze lijn (sociale feedback) in figuur 4. Ter illustratie is hier alleen chronologische 

cv-taak 7 weergegeven, voor de overige chronologische cv-taken wordt verwezen naar bijlage 10. 

Proefpersonen die uitsluitend sociale interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor 

die te vertrouwen was verbruikten minder energie (M = 119.07, SD = 51.51) dan proefpersonen die 

uitsluitend sociale interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor die niet te 

vertrouwen was (M = 975.49, SD = 47.54), F(1, 114) = 149.25, p < 0.001. Daarnaast werd op een 

aantal van die chronologische cv-taken (zie tabel 1 in bijlage 10, chronologische cv-taak 7 en 9) een 
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interactie tussen vertrouwen en type feedback gevonden, zie figuur 4. Zoals verwacht was er in de 

feitelijke feedback conditie geen verschil tussen het energieverbruik van proefpersonen in de 

vertrouwenconditie (M = 581.25, SD = 67.01) en het energieverbruik van proefpersonen in de 

wantrouwenconditie (M = 567.61, SD = 55.04). 

Chronologische cv-taak 7
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Echter, in een aantal chronologische cv-taken waarin een significant effect van vertrouwen 

werd gevonden, werd tevens een significant effect van type feedback gevonden (zie tabel 1 in bijlage 

10, chronologische cv-taak 5, 6 en 12), zie de blauwe lijn (sociale + feitelijke feedback) in figuur 5. 

Ter illustratie is hier alleen chronologische cv-taak 6 weergegeven, voor de overige chronologische 

cv-taken wordt verwezen naar bijlage 10. 

Chronologische cv-taak 6
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Figuur 4. Grafiek van energieverbruik op chronologische cv-taak 7 bij sociale 
feedback plus feitelijke feedback of alleen sociale feedback gegeven door een 
robotische sociale actor die vertrouwd of gewantrouwd wordt. 

Figuur 5. Grafiek van energieverbruik op chronologische cv-taak 6 bij sociale 
feedback plus feitelijke feedback of alleen sociale feedback gegeven door een 
robotische sociale actor die vertrouwd of gewantrouwd wordt. 
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Proefpersonen die naast sociale interactieve feedback tevens feitelijke interactieve feedback ontvingen 

verbruikten meer energie wanneer zij sociale interactieve feedback ontvingen van een robotische 

sociale actor die niet te vertrouwen (M = 850.50, SD = 52.82) is dan proefpersonen die sociale 

interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor die wel te vertrouwen is (M = 206.77, 

SD = 66.22), F(1, 108) = 57.76, p < 0.001.  

 Tenslotte is naast het energieverbruik op actieniveau gekeken naar het totaal aantal 

muisklikken voor alle twaalf opdracht cv-taken dat proefpersonen nodig hadden om tot hun 

uiteindelijke instelling van de thermostaat van de centrale verwarming te komen. Een significant effect 

van de vertrouwenmanipulatie werd gevonden, F(1, 55) = 5.45, p < .05. Proefpersonen die sociale 

interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor die te vertrouwen is hadden minder 

muisklikken nodig (M = 293.70, SD = 81.00) om tot de uiteindelijke instelling van de thermostaat te 

komen dan proefpersonen die sociale interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor 

die niet te vertrouwen is (M = 374.53, SD = 163.22).  

 

3.4 General Trust Scale 

Na afronding van de energietaak werd de proefpersonen de general trust scale van Yamagishi 

& Yamagishi (1995) afgenomen. Voor elke proefpersoon werd een totaalscore berekend door alle 

scores op de general trust scale bij elkaar op te tellen. De verkregen totaalscore werd vervolgens als 

covariaat gebruikt en toegepast in een tweede analyse van energieverbruik en op de schaal van 

vertrouwen in geautomatiseerde systemen vragenlijst. 

Eerst werd de covariaat toegepast in de analyse van het gemiddelde energieverbruik over alle 

twaalf cv-taken heen. Ook nu werd geen significant effect van de vertrouwenmanipulatie gevonden, 

F(1, 84) = 2,17, p = .145. Vervolgens werd de covariaat toegepast op de vragenlijst over vertrouwen in 

geautomatiseerde systemen. Geen significante effecten werden echter gevonden, alle F’s < 1.
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4. Discussie 
 

 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek besproken en geïnterpreteerd. Ten 

eerste worden de gevonden resultaten besproken en mogelijke alternatieve verklaringen gegeven. 

Daarna worden de beperkingen van het huidige onderzoek besproken. Tot slot worden enkele 

aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek.  

 

4.1 Discussie 

Met het huidige onderzoek is het effect bestudeerd van waargenomen intentie van een 

robotische sociale actor op de persuasieve kracht van de feedback gegeven door die robotische sociale 

actor bij het instellen van een thermostaat van een centrale verwarming. Het vertrouwen van 

proefpersonen in de robotische sociale actor werd gemanipuleerd door vooraf aan de energietaak een 

investmentgame te spelen. De ene helft van de proefpersonen werd bevoordeeld door de robotische 

sociale actor, de andere helft werd benadeeld. Tijdens het instellen van de gesimuleerde thermostaat 

van een centraal verwarmingsysteem ontvingen alle proefpersonen sociale interactieve feedback. 

Daarnaast ontving de helft van de proefpersonen tevens feitelijke interactieve feedback (weergegeven 

op het scherm van de computer) om onzekerheid weg te nemen over het daadwerkelijk 

energieverbruik waarop de sociale feedback gegeven door de robotische sociale actor gebaseerd was. 

Het energieverbruik van de proefpersonen werd gebruikt om de effecten van waargenomen intentie 

van de robotische sociale actor en type feedback te meten. 

 De gevonden resultaten lieten geen effecten van waargenomen intentie van de robotische 

sociale actor en type feedback zien. Er werd geen interactie gevonden tussen de waargenomen intentie 

van de robotische sociale actor en type feedback. Ook werd geen effect gevonden van de 

waargenomen intentie van de robotische sociale actor op het energieverbruik. Resultaten lieten geen 

bewijs zien dat proefpersonen die uitsluitend sociale interactieve feedback ontvingen van een 

robotische sociale actor die te vertrouwen is minder energie verbruikten dan proefpersonen die 

uitsluitend sociale interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor die niet te 

vertrouwen is. Daarbij werd tevens geen effect gevonden van type feedback in de vertrouwenconditie. 

Proefpersonen die naast de sociale interactieve feedback tevens feitelijke interactieve feedback kregen 

verbruikten niet meer of minder energie dan proefpersonen die geen feitelijke interactieve feedback 

ontvingen. Tenslotte, in tegenstelling tot de verwachting dat waargenomen intentie geen invloed heeft 

wanneer proefpersonen tevens feitelijke feedback ontvangen, werd een marginaal effect van intentie 
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gevonden in de conditie sociale plus feitelijke feedback. Proefpersonen die naast de feitelijke 

interactieve feedback sociale interactieve feedback ontvingen van een robotische sociale actor die te 

vertrouwen is verbruikten meer energie dan proefpersonen die naast feitelijke feedback sociale 

feedback ontvingen van een robotische sociale actor die niet te vertrouwen is. Dit betekent dat met 

deze bevindingen zowel hypothese 1 als hypothese 2 moeten worden verworpen. 

 Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een effect van intentie op het 

energiebesparend gedrag, kan het ontbreken van de getoonde intentie van de iCat in de 

investmentgame tijdens de energietaken zijn. Analyse van de inzetten door de proefpersonen in de 

investmentgame liet zien dat de manipulatie van intentie van de robotische sociale actor succesvol 

was. Daarentegen werd geen effect van intentie op de schaal van vertrouwen in geautomatiseerde 

systemen vragenlijst gevonden. Deze resultaten suggereren dat de ervaringen van de proefpersonen 

met de iCat voorafgaand aan de energietaak overschaduwd werden door de ervaringen met de iCat 

tijdens de energietaak. Tijdens de energietaak gaf de iCat alleen sociale interactieve feedback 

gebaseerd op het niveau van energieverbruik. Daarbij ontbrak het de iCat aan een intentie tijdens de 

energietaak: de iCat was als het ware doelloos. In de investmentgame had de iCat wel een expliciete 

doelstelling meegekregen, namelijk het verzamelen van genoeg geld voor de aankoop van een nieuwe 

software-update. Een mogelijke positieve doelstelling van de iCat tijdens de energietaak had kunnen 

zijn het besparen van zo veel mogelijk energie. Een negatieve doelstelling had bijvoorbeeld een 

verborgen contract met een energieleverancier kunnen zijn, om zo het energieverbruik te vergroten 

waardoor de energieleverancier zijn inkomsten vergroot. Het toevoegen van een intentie van een 

robotische sociale actor tijdens de energietaken zou voor een verdere ontwikkeling van vertrouwen of 

wantrouwen van de gebruiker in de robotische sociale actor kunnen zorgen.  

 Een andere mogelijke verklaring waarom geen effect van intentie werd gevonden, kan de 

correctheid van de feedback zijn. De feedback gegeven door de robotische sociale actor was altijd 

correct, dat wil zeggen dat de iCat bijvoorbeeld geen positieve feedback gaf bij een ongunstig 

energieverbruik en vice versa. Hierdoor kregen de proefpersonen snel inzicht in de sociale feedback 

van de robotische sociale actor en was er geen sprake meer van onzekerheid, waardoor vertrouwen in 

de robotische sociale actor niet meer van belang was. Het toevoegen van ruis, dat wil zeggen expres 

onjuiste feedback, in de sociale feedback van de robotische sociale actor zou ervoor kunnen zorgen dat 

er een bepaalde mate van onzekerheid bij de gebruiker blijft bestaan. En in een situatie van 

onzekerheid speelt vertrouwen een belangrijke rol (Lee en See, 2004). Wanneer de robotische sociale 

actor foutieve sociale feedback geeft zou mogelijk de intentie van de robotische sociale actor een 

belangrijke rol kunnen gaan spelen. 

 Hoewel de gevonden resultaten geen effecten van de intentie van een robotische sociale actor 

en type feedback laten zien en zowel hypothese 1 als hypothese 2 verworpen moeten worden, 
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suggereren enkele resultaten dat er wel degelijk effecten van de vertrouwenmanipulatie van de 

robotische sociale actor waren. Wanneer gekeken wordt naar het aantal muisklikken dat proefpersonen 

nodig hadden om tot de uiteindelijke instelling van de thermostaat van de centrale verwarming te 

komen, dan gebruikten proefpersonen in de vertrouwenconditie minder muisklikken dan 

proefpersonen in de wantrouwenconditie. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen te geven. Ten 

eerste heeft de manipulatie van vertrouwen er mogelijk voor gezorgd dat proefpersonen in de 

vertrouwenconditie meer vertrouwen hadden in de iCat, waardoor zij gemakkelijker tot een voor hen 

acceptabele instelling van de centrale verwarming kwamen. Doordat zij de iCat vertrouwden 

geloofden zij sneller dat de gekozen instelling van de binnentemperatuur voor alle vertrekken goed 

was. Ten tweede heeft de manipulatie van vertrouwen er mogelijk voor gezorgd dat proefpersonen in 

de wantrouwenconditie, in tegenstelling tot proefpersonen in de vertrouwenconditie, de feedback van 

de iCat aanvankelijk misschien niet vertrouwden. Daardoor hadden zij misschien meer feedback nodig 

om tot een oordeel te komen of de sociale feedback gegeven door de iCat te vertrouwen was. 

 Daarnaast werden op actieniveau (meting per muisklik) wel enkele resultaten gevonden, in 

tegenstelling tot analyses op trialniveau (meting per afgeronde taak). Verwacht werd een interactie-

effect van de waargenomen intentie van een robotische sociale actor en type feedback te vinden op het 

energieverbruik. Meer specifiek werd verwacht een lager energieverbruik te vinden wanneer 

uitsluitend sociale feedback werd ontvangen van een robotische sociale actor die te vertrouwen is dan 

wanneer uitsluitend sociale feedback werd ontvangen van een robotische sociale actor die niet te 

vertrouwen is. Daarnaast werd verwacht dat wanneer proefpersonen tevens feitelijke feedback zouden 

ontvangen er geen effect van de waargenomen intentie van de robotische sociale actor zou zijn. Zoals 

verwacht liet een analyse van het energieverbruik op actieniveau een significant effect van 

waargenomen intentie zien op een groot aantal chronologische cv-taken. Proefpersonen die uitsluitend 

sociale feedback ontvingen verbruikten minder energie wanneer zij die feedback ontvingen van een 

robotische sociale actor die te vertrouwen is dan wanneer zij feedback ontvingen van een robotische 

sociale actor die niet te vertrouwen is. Echter, tegen de verwachting in werd tevens in de feitelijke 

feedback conditie een significant effect van de vertrouwenmanipulatie van de robotische sociale actor 

gevonden op een aantal chronologische cv-taken. Proefpersonen in de feitelijke feedback conditie 

verbruikten namelijk niet evenveel energie wanneer zij sociale feedback ontvingen van een robotische 

sociale actor die te vertrouwen is vergeleken met proefpersonen die sociale feedback ontvingen van 

een robotische sociale actor die niet te vertrouwen is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

feitelijke feedback niet genoeg kracht heeft voor gebruikers om een reeds bestaand oordeel van 

vertrouwen of wantrouwen te beïnvloeden. Een oordeel over iemand of hij of zij te vertrouwen is, zou 

je kunnen typeren als vooral een beslissing gebaseerd op emoties. Een rationele verklaring, in de vorm 



- 36 -     Discussie 
 

van feitelijke feedback, die niet in overeenstemming is met de emotionele beslissing kan dan 

gemakkelijk worden genegeerd.  

 

4.2 Beperkingen huidig onderzoek 

Naast bovenstaande resultaten, had het huidige onderzoek enkele beperkingen. De 

belangrijkste beperking was de gekozen toepassing van de sociale interactieve feedback gekoppeld aan 

de bediening van de gesimuleerde thermostaat van de centrale verwarming. Namelijk ontvingen 

proefpersonen direct vanaf de eerste instelling van de thermostaat sociale interactieve feedback (zie 

figuur 6). Terugkijkend had dit twee nadelen. Ten eerste werd het gedrag van de proefpersonen 

gevormd: zij werden door de sociale feedback geleid naar een wenselijk niveau van energieverbruik. 

Omdat het energieverbruikniveau bij elke opdracht cv-taak startte vanaf nul kWh, ontvingen alle 

proefpersonen positieve feedback. Weinig proefpersonen hebben uiteindelijk een opdracht cv-taak 

afgerond met een energieverbruik waarop negatieve feedback werd ontvangen. Een tweede 

mogelijkheid is dat de proefpersonen misschien ongevoelig werden voor de feedback door de 

constante aanwezigheid van sociale feedback. Doordat bij elke muisklik een sociale feedback werd 

gegenereerd, werd het persuasieve potentieel van de sociale feedback misschien wel steeds minder 

omdat proefpersonen niet meer naar de sociale feedback luisterden. 

 

 
 

 

Figuur 6. Grafiek van totaal aantal gegeven sociale feedback uitingen per conditie. 
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Een andere beperking van het huidige onderzoek is de mate van vertrouwdheid van de 

proefpersonen met het instellen van de thermostaat van een centrale verwarming. Proefpersonen 

hebben misschien reeds een binnentemperatuur in gedachten waarbij zij zich prettig voelen, vanwege 

hun ervaring met centrale verwarming thuis of op school of kantoor. Ook door de zeer inzichtelijke 

koppeling tussen hoogte van binnentemperatuur en energieverbruik (verhogen van binnentemperatuur 

zorgt voor hoger energieverbruik), hadden de proefpersonen misschien een goed beeld van het effect 

van hun gekozen instellingen op het uiteindelijke energieverbruik. Dit in tegenstelling tot eerder 

onderzoek van Ham en Midden (2008), waarbij gebruik werd gemaakt van een gesimuleerde 

wasmachine. Daarin is namelijk de relatie tussen de gekozen instellingen op het bedieningspaneel van 

de wasmachine en het uiteindelijke energieverbruik minder duidelijk. Dat komt door de grote 

verscheidenheid aan mogelijkheden, zoals centrifugeren, wastemperatuur, soort was en wasduur. 

Hierdoor zijn gebruikers meer beïnvloedbaar door sociale feedback, omdat de gebruikers simpelweg te 

weinig kennis van de achterliggende parameters hebben. Doordat gebruikers van een centraal 

verwarmingsysteem juist wel kennis hebben van de achterliggende parameters, verliest de sociale 

feedback aan persuasief potentieel. 

 

4.3 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Bovenstaande bevindingen van en beperkingen aan het huidige onderzoek leiden tot de 

volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Ten eerste zou in vervolgonderzoek de robotische 

sociale actor een eigen doelstelling gegeven kunnen worden tijdens de energietaak. Bijvoorbeeld kan 

het de doelstelling van de robotische sociale actor zijn om extra energie te besparen. Hierdoor zal de 

robotische sociale actor de gebruikers extra kunnen aansporen tot het besparen van energie, 

bijvoorbeeld door de slechte invloed op het milieu door de emissie van CO2 bij het verbranden van 

aardgas. Een contrasterende doelstelling zou kunnen zijn dat de robotische sociale actor een afspraak 

heeft met de energieleverancier om gebruikers extra energie te laten gebruiken. Gebruikers zouden 

aangespoord kunnen worden tot het gebruiken van meer energie, bijvoorbeeld door het comfortniveau 

te benadrukken van een warm huis. 

Ten tweede kan in vervolgonderzoek de sociale feedback gegeven door de robotische sociale 

actor in de energietaken aangepast worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de robotische 

sociale actor gebruik maakt van misleidende feedback (bijvoorbeeld positieve feedback bij een 

ongunstig energieverbruik), waardoor meer onzekerheid wordt gecreëerd. Een andere mogelijkheid 

naast misleidende feedback, zou kunnen zijn dat de sociale feedback van de robotische actor minder 

consistent wordt gemaakt. In plaats van opzettelijk verkeerde feedback, wordt nu ruis in de feedback 

van de robotische sociale actor geïntroduceerd. De sociale feedback van de robotische sociale actor is 
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dan niet honderd procent correct, maar wisselend het juiste niveau of een niveau hoger of lager 

(bijvoorbeeld hoog niveau positieve feedback bij midden niveau gunstig energieverbruik). Vanwege 

de toegenomen onzekerheid voor de gebruiker, wordt de waargenomen intentie van de robotische 

sociale actor belangrijker voor de gebruiker om op te vertrouwen. Daarnaast kan het opzettelijk geven 

van misleidende feedback en het introduceren van ruis in de sociale feedback van de robotische 

sociale actor mogelijk zorgen voor een sterkere benadrukking van de autonomie en intelligentie van de 

robotische sociale actor. 

Ten derde zou in de energietaken het waargenomen risico voor de gebruikers kunnen worden 

vergroot. Risico is een van de kenmerken van een situatie van vertrouwen (Rotter, 1967). In het 

huidige onderzoek werd voor de manipulatie vooraf gebruik gemaakt van een investmentgame. 

Kenmerkend voor de investmentgame zijn het risico dat de speler loopt om geld te verliezen en de 

daarmee samenhangende mate van onzekerheid van de uitkomsten. Hierdoor waren de proefpersonen 

in staat snel een oordeel te vellen over de intentie van de robotische sociale actor. Echter, in de 

energietaak liepen de proefpersonen geen enkel risico ten aanzien van verlies van geld of iets 

vergelijkbaars. Wanneer het waargenomen risico voor gebruikers toeneemt tijdens de energietaken, is 

het mogelijk dat de waargenomen intentie van de robotische sociale actor een grotere rol gaat spelen. 

Ten vierde is het aan te raden in vervolgonderzoek de robotische sociale actor pas feedback te 

laten geven wanneer de gebruiker van de centrale verwarming een eerste eindinstelling van de 

thermostaat van de centrale verwarming heeft bereikt. Vervolgens kan de gebruiker een definitieve 

eindinstelling bereiken door de robotische sociale actor in te schakelen en door middel van de gegeven 

sociale interactieve feedback tot een energiezuinige maar tevens comfortabele eindinstelling van de 

thermostaat van de centrale verwarming te komen. Dit heeft tot voordeel dat de gebruiker minder 

feedback te verwerken krijgt, waardoor de kans afneemt dat proefpersonen ongevoelig voor de 

feedback worden. Daarnaast heeft het pas later inschakelen van de robotische sociale actor tot 

voordeel dat beter onderzocht kan worden wat de effecten van positieve en negatieve sociale feedback 

is. Gebruikers worden immers niet meer gevormd tot een wenselijke instelling van de thermostaat met 

veel positieve sociale feedback doordat zij starten met een energieverbruik van nul. 

 Tenslotte zou het interessant kunnen zijn om het proces van ontwikkeling van vertrouwen van 

gebruikers in een robotische sociale actor te onderzoeken. Naast het feit dat gebruikers de robotische 

sociale actor moeten kunnen vertrouwen voor wat betreft een eindresultaat (in dit geval het 

energieverbruik), is ook de ontwikkeling van vertrouwen in een robotische sociale actor van belang. 

De gevonden resultaten suggereren namelijk dat een robotische sociale actor die te vertrouwen is 

gebruikers eerder tot een wenselijke instelling van de thermostaat laat komen dan een robotische 

sociale actor die niet te vertrouwen is. Dit lijkt te suggereren dat gebruikers eerder gebruik maken van 

de feedback van de robotische sociale actor wanneer deze te vertrouwen is. Onderzoek naar de 
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ontwikkeling van vertrouwen tussen mensen onderling laat zien dat mensen die glimlachen en andere 

signalen van openheid voor contact met andere mensen uitzenden, meer vertrouwd worden dan 

mensen met een neutrale gezichtsuitdrukking (Scharlemann, Eckel, Kacelnik & Wilson, 2001). 

Daarbij is het belangrijk dat de getoonde emoties gemeend zijn. Onderzoek van Krumhuber, 

Manstead, Cosker, Marshall, Rosin & Kappas (2007) laat zien dat mensen die gemeend glimlachen 

een hogere waargenomen betrouwbaarheid krijgen toebedeeld dan mensen die een glimlach veinzen of 

mensen die een neutrale gezichtsuitdrukking hebben. Ander onderzoek (Brave, Nass & Hutchinson, 

2005) suggereert dat tevens empathie van een robotische sociale actor een rol speelt bij het 

ontwikkelen van vertrouwen. Namelijk vonden zij dat gebruikers positievere scores gaven, onder 

ander voor aardigheid en betrouwbaarheid, voor een robotische sociale actor die emoties gericht op 

een ander (empathie) vertoonde. Deze resultaten werden niet gevonden wanneer de robotische sociale 

actor emoties gericht op zichzelf vertoonde. Feedback van een vrolijke robotische sociale actor die 

naast de juiste emoties toont bij positieve en negatieve sociale feedback tevens empathische emoties 

vertoont, zou een mogelijk nog grotere persuasieve kracht kunnen hebben. Mogelijk maken gebruikers 

dan eerder gebruik van die feedback waardoor hun gedrag sneller verandert.  

 Nog een andere manier om gebruikers meer vertrouwen in een robotische sociale actor te laten 

ontwikkelen, kan het toevoegen van menselijke interactierituelen zijn (Cassell & Bickmore, 2000, 

2001). Voorbeelden van interactierituelen zijn begroetingen en sociale conversatie zoals praten over 

koetjes en kalfjes. Onderzoek van Cassell en Bickmore (2000) naar Embodied Conversational Agents 

(ECA) suggereert dat gebruikers de ECA competenter, betrouwbaarder en over meer kennis 

beschikkend vinden, wanneer de ECA naast taakconversatie tevens ook sociale conversatie gebruikt. 

De ECA wil niet slechts een taak afronden, maar probeert tevens een relatie aan te gaan met 

gebruikers door middel van het praten over koetjes en kalfjes.  

 Bovenstaande onderzoeken suggereren dat technologie en robotische sociale actoren steeds 

menselijker moeten worden om (sneller) vertrouwd te worden door mensen. Met de ontwikkeling van 

technologie die op een steeds menselijkere manier gaat communiceren kunnen robotische sociale 

actoren mogelijk de plaats innemen van menselijke adviseurs. Maar met de toevoeging van menselijke 

eigenschappen aan technologie, bestaat het gevaar dat ook onwenselijke menselijke eigenschappen 

worden toegevoegd aan de technologie. Het is niet gezegd dat een slechte intentie net zoals in het 

huidige onderzoek geen effect heeft op de persuasieve kracht van feedback gegeven door een 

robotische sociale actor. Het is niet ondenkbaar dat ook feedback gegeven door een robotische sociale 

actor met een slechte intentie wordt opgevolgd, met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien.  

Terugkerend naar het begin van het artikel betekent dat, dat wanneer de Bicentennial Man, de 

Terminator en Data steeds meer op mensen gaan lijken, zij waarschijnlijk naast alle goede menselijke 
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eigenschappen ook slechte menselijke eigenschappen krijgen. En wellicht hebben zij dan ook wel eens 

een slechte dag, waarop zij hun eigenbelang laten prevaleren op het belang van een ander. 

Voorlopig echter, gebaseerd op de resultaten van het huidige onderzoek, hoeven we ons nog geen 

grote zorgen te maken voor wat betreft een robotische sociale actor met een slechte intentie. Een 

slechte intentie heeft eenzelfde invloed op de persuasieve kracht van feedback gegeven door een 

robotische sociale actor als een goede intentie.
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Bijlage 1 – Plattegrond fictieve woning 
 

Woonkamer 
21 m2 

 

Keuken 
14 m2 

Slaapkamer 
12 m2 

 

Badkamer 
10 m2 

 

Hal 
6 m2 

WC 
3 m2 
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Bijlage 2 – Bedieninginstructie thermostaat 
 

 
 

1. Lees eerst het scenario dat boven de thermostaat wordt 
weergegeven. 

 
2. Klik op knop "Woonkamer" in de bovenste rij om de woonkamer te 

selecteren. 
 

3. Kies of u de verwarming "AAN" of "UIT" wilt in de woonkamer. 
 

4. Als u de verwarming aan heeft gezet, stel dan de gewenste 
kamertemperatuur in door op de "kouder" of "warmer" toetsen 
naast de temperatuurindicatie te klikken. 

 
5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor de overige vertrekken totdat u de 

centrale verwarming voor alle zes de vertrekken heeft ingesteld. 
 

6. Bent u tevreden met de instellingen, druk dan op de "klaar" knop 
(hierdoor beëindigt u de taak en gaat u door naar de volgende 
taak). 

 
 
 
 

1. Keuze van de 
ruimte 

2. Keuze in- of 
uitschakeling 
verwarming 

3. Keuze van de 
temperatuur 



 



      Bijlage 3     - 51 - 
 

Bijlage 3 – Technische bandbreedte per opdracht cv-taak 
 

 

Tabel 1: Minimum en maximum instelling thermostaat. 

 Minimum instelling Maximum instelling 
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Niet thuis 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 

Thuis, slapen 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 

Thuis, ochtend 16°C 16°C 0°C 0°C 0°C 0°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 

Thuis, middag 17°C 17°C 0°C 0°C 0°C 0°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 

Thuis, avond 18°C 18°C 0°C 0°C 0°C 0°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 

 

 

Tabel 2: Bandbreedte minimum en maximum energieverbruik. Minimum en maximum 

energieverbruik zijn berekend aan de hand van de temperatuurinstellingen gegeven in tabel 1. 

Nr Opdracht cv-taak M
in

 e
ne

rg
ie

 (W
) 

M
ax

 e
ne

rg
ie

 (W
) 

D
el

ta
 (W

) 

St
ap
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1 Het is avond en je bent thuis. Het is buiten 3°C. 881,34 2335,59 1454,25 242,4 

2 Het is middag en je bent niet thuis. Het is buiten 20°C. 0 245,85 245,85 41,0 

3 Het is ochtend en je bent thuis. Het is buiten -5°C. 1423,7 3319 1895,3 315,9 

4 Het is ochtend en je bent thuis. Het is buiten 15°C. 67,8 860,48 792,68 132,1 

5 Het is middag en je bent niet thuis. Het is buiten 8°C. 0 1720,96 1720,96 286,8 

6 Het is zondagmiddag en je bent thuis. Het is buiten 19°C. 0 368,78 368,78 61,5 

7 Het is middag en je bent niet thuis. Het is buiten 18°C. 0 491,7 491,7 82,0 

8 Het is avond en je bent thuis. Het is buiten 6°C. 813,54 1966,82 1153,28 192,2 

9 Het is avond en je bent thuis. Het is buiten 17°C. 67,8 614,63 546,83 91,1 

10 Het is avond en je geeft vanavond thuis een feestje. 16C 67,8 737,56 669,76 111,6 

11 Het is nacht en je ligt in bed. Het is buiten -1°C. 0 2827,3 2827,3 471,2 

12 Het is nacht en je ligt in bed. Het is buiten 14°C. 0 983,41 983,41 163,9 
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Bijlage 4 – Sociale feedback uitingen iCat 
 

Tabel 1: Sociale feedback uitingen iCat. 

Nr Valentie Level Lampjes Beweging Uiting 
      
1 Positief Hoog (+++) Oren en poten groen Knikken hoofd, blij gezicht Formidabel 
2 Positief Hoog (+++) Oren en poten groen Knikken hoofd, blij gezicht Fantastisch 
3 Positief Hoog (+++) Oren en poten groen Knikken hoofd, blij gezicht Super 
4 Positief Hoog (+++) Oren en poten groen Knikken hoofd, blij gezicht Uitstekend 
5 Positief Hoog (+++) Oren en poten groen Knikken hoofd, blij gezicht Schitterend 
      
6 Positief Midden (++) Oren groen Blij gezicht Heel goed 
7 Positief Midden (++) Oren groen Blij gezicht Prima 
8 Positief Midden (++) Oren groen Blij gezicht Goed gedaan 
9 Positief Midden (++) Oren groen Blij gezicht Goed werk 
10 Positief Midden (++) Oren groen Blij gezicht Klasse 
      
11 Positief Laag (+) - Blij gezicht Vrij goed 
12 Positief Laag (+) - Blij gezicht Netjes 
13 Positief Laag (+) - Blij gezicht Ok 
14 Positief Laag (+) - Blij gezicht Niet slecht 
15 Positief Laag (+) - Blij gezicht In orde 
      
16 Negatief Laag (-) - Bedroefd gezicht Vrij slecht 
17 Negatief Laag (-) - Bedroefd gezicht Matig 
18 Negatief Laag (-) - Bedroefd gezicht Kan beter 
19 Negatief Laag (-) - Bedroefd gezicht Jammer 
20 Negatief Laag (-) - Bedroefd gezicht Niet goed 
      
21 Negatief Midden (--) Oren rood Schudden hoofd, bedroefd gezicht Heel slecht 
22 Negatief Midden (--) Oren rood Schudden hoofd, bedroefd gezicht Bar slecht 
23 Negatief Midden (--) Oren rood Schudden hoofd, bedroefd gezicht Belabberd 
24 Negatief Midden (--) Oren rood Schudden hoofd, bedroefd gezicht Miserabel 
25 Negatief Midden (--) Oren rood Schudden hoofd, bedroefd gezicht Droevig 
      
26 Negatief Hoog (---) Oren en poten rood Zakken en schudden hoofd, bedroefd gezicht Verschrikkelijk 
27 Negatief Hoog (---) Oren en poten rood Zakken en schudden hoofd, bedroefd gezicht Hopeloos 
28 Negatief Hoog (---) Oren en poten rood Zakken en schudden hoofd, bedroefd gezicht Afschuwelijk 
29 Negatief Hoog (---) Oren en poten rood Zakken en schudden hoofd, bedroefd gezicht Rampzalig 
30 Negatief Hoog (---) Oren en poten rood Zakken en schudden hoofd, bedroefd gezicht Afgrijselijk 
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Bijlage 5 – Controle vragenlijst 
 

 

1. Ik kon Femke luid en duidelijk verstaan 
 
2. Ik begreep wat Femke bedoelde met haar feedback 
 
3. Ik vond het leuk om met Femke samen te werken 
 
4. Femke deed niet altijd wat ik verwachtte 
 
5. Het cv-systeem is gemakkelijk in gebruik 
 
6. De bediening van het cv-systeem is eenvoudig te begrijpen 
 
7. De feedback van Femke is accuraat. 
 
8. De feedback van Femke heeft me geholpen bij het instellen van de thermostaat. 
 
9. Ik vond de feedback van Femke nuttig 
 
10. Ik vertrouw de feedback van Femke 
 
11. Ik stel feedback gegeven door een robot op prijs. 
 
12. Ik vond de kwaliteit van de feedback goed 
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Tabel 1: Gemiddelden, standaard deviaties en Skewness controle vragenlijst. 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Vragen Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Controle 1 106 1 7 6,65 ,769 -4,301 ,235 

Controle 2 106 2 7 5,57 1,235 -,820 ,235 

Controle 3 106 1 7 4,83 1,546 -,451 ,235 

Controle 4 106 1 7 4,16 1,821 -,223 ,235 

Controle 5 106 2 7 6,15 1,003 -1,580 ,235 

Controle 6 106 3 7 6,63 ,607 -2,480 ,235 

Controle 7 106 1 7 4,51 1,375 -,289 ,235 

Controle 8 106 1 7 4,05 1,594 -,208 ,235 

Controle 9 106 1 7 4,57 1,673 -,540 ,235 

Controle 10 106 1 7 4,54 1,525 -,245 ,235 

Controle 11 106 1 7 4,01 1,670 -,190 ,235 

Controle 12 106 1 7 4,29 1,480 -,394 ,235 

Valid N (listwise) 106       

Noot: Een negatieve waarde voor Skewness betekent dat de meestvoorkomende scores geclusterd zijn aan kant 

van de hoge scores. Scores zijn gemeten op een 7-punts Likertschaal.
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Bijlage 6 – Schaal van vertrouwen in geautomatiseerde systemen 
 

 

Bron: Jian, J., Bisantz, A.M., & Drury, C.G. (2000). Foundations for an empirically determined  

scale of trust in automated systems. International Journal of Cognitive  

Ergonomics, 4, 53-71. 

 
1. The system is deceptive. 

- Assistent Femke is misleidend. 
 
2. The system behaves in an underhanded manner. 

- Assistent Femke handelt op een geniepige manier. 
 
3. I am suspicious of the system’s intent, action, or outputs. 

- Ik wantrouw assistent Femke ten aanzien van haar intentie, acties, of output. 
 
4. I am wary of the system. 

- Ik ben beducht op assistent Femke. 
 
5. The system’s actions will have a harmful or injurious outcome. 

- De acties van assistent Femke zullen een schadelijke uitkomst hebben. 
 
6. I am confident in the system. 

- Ik heb vertrouwen in assistent Femke. 
 
7. The system provides security. 

- Assistent Femke geeft zekerheid. 
 
8. The system has integrity. 

- Assistent Femke is oprecht. 
 
9. The system is dependable. 

- Ik kan op assistent Femke bouwen. 
 
10. The system is reliable. 

- Assistent Femke is betrouwbaar. 
 
11. I can trust the system. 

- Ik kan assistent Femke vertrouwen. 
 
12. I am familiar with the system. 

- Ik voel me vertrouwd met assistent Femke. 
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Tabel 1: Gemiddelden, standaard deviaties en Skewness Scale of Trust in Automation vragenlijst. 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Vragen Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Trust 1 106 1 7 4,92 1,481 -,694 ,235 

Trust 2 106 1 7 5,38 1,576 -1,034 ,235 

Trust 3 106 1 7 4,76 1,797 -,561 ,235 

Trust 4 106 1 7 4,55 1,408 ,121 ,235 

Trust 5 106 1 7 5,61 1,284 -1,329 ,235 

Trust 6 106 1 7 4,46 1,455 -,264 ,235 

Trust 7 106 1 7 4,29 1,400 -,199 ,235 

Trust 8 106 1 7 4,72 1,315 -,408 ,235 

Trust 9 106 1 7 4,13 1,339 -,076 ,235 

Trust 10 106 1 7 4,48 1,375 -,431 ,235 

Trust 11 106 1 7 4,56 1,401 -,436 ,235 

Trust 12 106 1 7 4,44 1,381 -,201 ,235 

Valid N (listwise) 106       

Noot: Een negatieve waarde voor Skewness betekent dat de meestvoorkomende scores geclusterd zijn aan kant 

van de hoge scores. Scores zijn gemeten op een 7-punts Likertschaal.
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Bijlage 7 – General Trust Scale 
 

 

Bron: Yamagishi, T., & Yamagishi, M. (1994). Trust and commitment in the United States and  

Japan. Motivation and Emotion, 18, 9-66. 

 

1. Most people are basically honest. 
- De meeste mensen zijn over het algemeen eerlijk. 

 
2. Most people are trustworthy. 

- De meeste mensen zijn te vertrouwen. 
 
3. Most people are basically good and kind. 

- De meeste mensen zijn over het algemeen goed en aardig. 
 
4. Most people are trustful of others. 

- De meeste mensen zijn goed van vertrouwen in anderen. 
 
5. I am trustful. 

- Ik ben goed van vertrouwen in anderen. 
 
6. Most people will respond in kind when they are trusted by others. 

- De meeste mensen zijn aardig naar anderen wanneer zij van hen vertrouwen krijgen. 
 
 

Tabel 1: Gemiddelden, standaard deviaties en Skewness General Trust Scale. 

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Vragen Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

GTS 1 106 1 7 4,65 1,096 -,638 ,235 

GTS 2 106 1 7 4,78 1,138 -,865 ,235 

GTS 3 106 3 7 5,25 ,817 -,611 ,235 

GTS 4 106 3 7 4,78 ,894 -,288 ,235 

GTS 5 106 2 7 5,20 1,166 -,947 ,235 

GTS 6 106 2 7 5,71 ,792 -,946 ,235 

Valid N (listwise) 106       

Noot: Een negatieve waarde voor Skewness betekent dat de meestvoorkomende scores geclusterd zijn aan kant 

van de hoge scores. Scores zijn gemeten op een 7-punts Likertschaal. 
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Bijlage 8 – Vragenlijst energiegedrag 
 

 

Bron: Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2006). Preservation and utilization: Understanding the structure 

of environmental attitudes. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 7, 29-50. 

 

1. Ik houd me niet bezig met het besparen van water of andere natuurlijke bronnen. 

2. Ik zorg ervoor dat in de winter de verwarming in mijn kamer niet te hoog staat. 

3. Het interesseert me gewoon niet om in mijn dagelijks leven te proberen stroom en/of water te 

besparen. 

4. Als het mogelijk is, douche ik kort om water te besparen. 

5. Ik doe altijd het licht uit als ik het niet meer nodig heb. 

6. Ik rijd auto wanneer het mij uitkomt, ook al vervuilt het de atmosfeer. 

7. In mijn dagelijks leven probeer ik manieren te vinden om water of stroom te besparen. 

8. Ik ben NIET het soort persoon die moeite doet om natuurlijke bronnen te behouden. 

9. Indien mogelijk probeer ik natuurlijke bronnen te beschermen. 

10. Zelfs als het openbaar vervoer meer efficiënt was dan het is, zou ik er de voorkeur aan geven de 

auto te nemen. 
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Tabel 1: Gemiddelden, standaard deviaties en Skewness Energiegedragvragenlijst. 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness 
Vragen Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

Energie 1 106 1 7 5,21 1,446 -,873 ,235 

Energie 2 106 1 7 5,39 1,547 -,894 ,235 

Energie 3 106 1 7 5,74 1,213 -1,497 ,235 

Energie 4 106 1 7 3,91 1,727 ,092 ,235 

Energie 5 106 2 7 5,70 1,544 -1,298 ,235 

Energie 6 106 1 7 4,10 1,887 -,040 ,235 

Energie 7 106 1 7 5,04 1,467 -,620 ,235 

Energie 8 106 2 7 5,50 1,282 -,899 ,235 

Energie 9 106 1 7 5,17 1,261 -,879 ,235 

Energie 10 106 1 7 5,04 1,788 -,770 ,235 

Valid N (listwise) 106       

Noot: Een negatieve waarde voor Skewness betekent dat de meestvoorkomende scores geclusterd zijn aan kant 

van de hoge scores. Scores zijn gemeten op een 7-punts Likertschaal. 



      Bijlage 9     - 63 - 
 

Bijlage 9 – Energieverbruik op taakniveau 
 

 

Tabel 1: Gemiddelden en standaard deviatie van energieverbruik per opdracht cv-taak. 

Energieverbruik in W(atts). 

 
 Sociale Feedback Sociale + Feitelijke Feedback 
 Vertrouwen Wantrouwen Vertrouwen Wantrouwen 

CV-taak M SD M SD M SD M SD 
1 1297,693a 372,761 1366,189 281,091 1537,129b 319,840 1364,106 361,349 
2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3 2202,436 542,135 2114,511 456,754 2203,490 441,029 2099,124 507,749 
4 173,277a 122,500 187,993 145,536 256,240b 113,322 211,524 142,172 
5 222,472a 314,063 373,253 259,853 523,848b 337,016 396,751 311,184 
6 1,902 8,718 10,838 24,193 6,714 17,991 15,057 25,407 
7 0,000 0,000 0,000 0,000 4,578 17,398 3,228 14,794 
8 1102,164 284,888 1004,706 257,040 1206,408 203,383 1080,449 258,544 
9 86,412 48,388 95,114 85,784 112,991 81,538 103,427 78,733 
10 71,757a 90,939 128,556 102,513 149,413b 98,872 114,676 90,653 
11 952,593 600,243 777,058 571,332 1255,849 632,093 876,873 724,791 
12 42,901ab 75,652 33,109 55,171 103,935ba 127,956 48,139ab 71,470 
 
Noot. Hogere waardes betekenen een hoger energieverbruik. Gemiddelden met een verschillende subscript letter 

verschillen significant van elkaar, p < 0,05.  

 
Tabel 2: F en p waarden manipulaties en interactie van energieverbruik per opdracht cv-taak. 
 

 Manipulatie 
Vertrouwen 

Manipulatie Type 
Feedback 

Interactie 
Vertrouwen bij 
Type Feedback 

CV-taak F p F p F p 
1 0,52 0,475 2,66 0,107 2,75 0,101 
2 - - - - - - 
3 0,82 0,367 0,00 0,946 0,01 0,938 
4 0,28 0,600 3,49 0,065 1,09 0,300 
5 0,03 0,859 5,94 0,017 4,34 0,040 
6 3,90 0,052 1,06 0,305 0,00 0,946 
7 0,07 0,788 2,44 0,122 0,07 0,788 
8 4,17 0,044 2,71 0,104 0,07 0,795 
9 0,00 0,979 1,14 0,288 0,31 0,577 
10 0,28 0,598 2,35 0,129 4,84 0,031 
11 4,05 0,047 2,14 0,147 0,55 0,462 
12 2,98 0,088 4,01 0,049 1,47 0,230 
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Bijlage 10 – Energieverbruik op actieniveau 
 

 
Tabel 1: Gemiddelden en standaard deviatie van energieverbruik per chronologische cv-taak. 

Energieverbruik in W(atts). 
 

 Sociale Feedback Sociale + Feitelijke Feedback 
 Vertrouwen Wantrouwen Vertrouwen Wantrouwen 

Chr cv-t M SD M SD M SD M SD 
1 960,939 47,578 1019,053 43,963 1017,095 61,169 973,056 50,328 
2 0,202 57,015 1,813 53,643 1,739 74,376 -11,206 59,778 
3 730,842a 48,493 310,618b 48,239 828,943a 63,940 583,765b 52,070 
4 1029,735a 48,588 495,874b 47,153 631,491 65,730 587,893 54,220 
5 465,972a 49,596 691,634b 46,304 289,046a 68,005 643,866b 52,880 
6 449,414a 49,349 694,207b 46,869 206,766a 66,216 850,502b 52,815 
7 119,069a 51,518 975,491b 47,543 581,253 67,008 567,610 55,042 
8 421,101 50,529 435,597 49,837 238,916 66,490 308,664 55,259 
9 176,681a 51,334 698,485b 47,387 151,251 67,975 177,427 55,129 
10 251,448 50,403 274,428 48,412 516,869 65,972 481,846 53,696 
11 574,656a 50,062 337,16b 49,155 729,092a 65,761 325,254b 53,812 
12 249,287a 54,698 705,564b 47,201 191,074a 67,239 418,697a 53,392 
 
Noot. Hogere waardes betekenen een hoger energieverbruik. Gemiddelden met een verschillende subscript letter 

verschillen significant van elkaar, p < 0,05. 

 
 
Tabel 2: F en p waarden significante verschillen tabel 1. 
 

 Sociale Feedback Sociale + Feitelijke 
Feedback 

Chr cv-t F p F p 
1        
2         
3 37,744 0,000 8,841 0,004 
4 62,172 0,000     
5 11,061 0,001 16,965 0,000 
6 12,937 0,000 57,764 0,000 
7 149,246 0,000     
8         
9 55,787 0,000     
10         
11 11,459 0,001 22,587 0,000 
12 39,884 0,000 7,028 0,009 
 



- 66 -      Bijlage 10  

 

Figuur 1: Grafische weergave significante verschillen tabel 2 per chronologische cv-taak, conditie 

Sociale Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Grafische weergave significante verschillen tabel 2 per chronologische cv-taak, conditie 

Sociale Feedback + Feitelijke Feedback. 
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Tabel 3: Gemiddelden en standaard deviatie van energieverbruik per opdracht cv-taak. 

Energieverbruik in W(atts). 

 
 Sociale Feedback Sociale + Feitelijke Feedback 
 Vertrouwen Wantrouwen Vertrouwen Wantrouwen 

Opd cv-t M SD M SD M SD M SD 
1 966,33 34,35 1048,65 32,27 1012,49 44,36 985,36 36,82 
2 -0,09 39,14 -0,57 37,13 -0,03 51,06 -16,15 41,56 
3 1653,04 33,94 1670,82 32,36 1385,69a 45,49 1632,05b 36,94 
4 126,68 35,25 188,94 33,71 148,57 46,07 85,00 38,46 
5 102,72a 37,36 261,65b 35,68 300,41 48,05 285,45 39,33 
6 4,65 39,15 -8,16 35,96 -10,07 50,73 -16,98 40,23 
7 -1,69 38,76 8,97 37,29 -16,03 50,33 -19,60 41,56 
8 766,53 34,37 792,20 33,07 735,67 45,55 788,29 37,61 
9 58,28 35,25 50,67 34,87 45,66 46,93 35,06 39,22 
10 52,49 35,27 85,41 33,73 80,93 45,96 31,09 37,88 
11 599,79a 35,15 887,76b 33,45 939,34 45,59 825,06 37,40 
12 4,67 37,23 9,64 35,90 46,89 49,25 -8,83 40,44 
 
Noot. Hogere waardes betekenen een hoger energieverbruik. Gemiddelden met een verschillende subscript letter 
verschillen significant van elkaar, p < 0,05. 
 
 
Tabel 4: F en p waarden significante verschillen tabel 3. 
 

 Sociale Feedback Sociale + Feitelijke 
Feedback 

Opd cv-t F p F p 
1         
2         
3     17,675 0,000 
4         
5 9,465 0,003     
6         
7         
8         
9         
10         
11 35,225 0,000     
12         
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Figuur 3: Grafische weergave significante verschillen tabel 4 per opdracht cv-taak, conditie Sociale 

Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Grafische weergave significante verschillen tabel 4 per opdracht cv-taak, conditie Sociale 

Feedback. 
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Bijlage 11 – Vergelijking energieverbruik andere studie 
 

 

Tabel 1: Energieverbruik huidige studie vergeleken met een vergelijkbare studie naar invloed van 

persuasieve kracht van Ambient Persuasive Lighting. Gemiddelden en standaard deviatie van 

energieverbruik per feedback conditie. Energieverbruik in W(atts). 

 

 Feedback conditie 

 Huidige studie Studie Ambient Persuasive Lighting 

Feedback Sociale interactieve Frontal lighting Peripheral lighting Feitelijke 

CV-taak M SD M SD M SD M SD 

1 2155 482 1735a 872 1653b 894 1662c 927 

2 208 133 181a 131 193a 121 219b 147 

3 381 320 318 257 342 270 501 441 

4 9 20 5a 19 5a 14 22b 39 

5 2 11 3a 13 0a 0 3b 11 

6 1100 258 885 430 797 483 828 461 

7 100 74 97a 80 51b 61 126c 102 

8 116 98 123a 119 95a 92 153b 108 

9 969 649 785a 581 974b 679 784c 696 

10 58 90 46a 96 48a 78 97b 140 

 

Noot. Hogere waarden betekenen een hoger energieverbruik. Gemiddelden met een verschillende 

subscriptletter verschillen significant van elkaar, p < 0,05, aangegeven door een MANOVA 

contrast test. 
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Bijlage 12 – Addendum : Marginaal effect vertrouwen 
 

 
Tabel 1: Interactie Manipulatie Vertrouwen x Type Feedback, aangegeven door een Mixed Model 

analyse op actieniveau (chronologische cv-taken). Energieverbruik in W(atts). 

 

 Manipulatie Vertrouwen 
 Vertrouwen Wantrouwen 
Type Feedback M SD M SD 
Sociaal 452,445a 41,949 553,327b 40,643 
Sociaal + Feitelijk 448,628 54,718 492,281 46,109 

 
Noot. Hogere waardes betekenen een hoger energieverbruik. Gemiddelden met een verschillende subscript letter 

verschillen marginaal significant van elkaar, F(1, 55.111) = 2.983, p = 0.09, aangegeven door een Mixed Model 

analyse. 

 

 

Figuur 1: Grafische weergave Interactie Manipulatie Vertrouwen x Type Feedback (tabel 1): Sociale 

Feedback versus Sociale plus Feitelijke Feedback. 
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Figuur 2: Grafische weergave Interactie Manipulatie Vertrouwen x Type Feedback (tabel 1): 

Vertrouwen versus Wantrouwen. 
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