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Samenvatting  

 

Inleiding. Militairen worden tijdens uitzending regelmatig geconfronteerd met morele dilemma’s, 

waarbij een beslissing genomen moet worden. Deze situaties zijn vaak onduidelijk en complex. 

Sensemaking kan een onduidelijke situatie overzichtelijk maken en aanzetten tot actie. Huidig 

onderzoek beoogt een antwoord te vinden op de volgende vraag:  

Welke sensemaking strategieën  kunnen worden onderscheiden bij het nemen van beslissingen m.b.t. 

morele dilemma’s tijdens militaire uitzending en wat is de relatie is tussen het gebruik van 

verschillende sensemaking strategieën en de variabelen: 1; morele grondslag, 2; leiderschap, 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, 3; morele intensiteit en 4; morele emoties? 

Methode. Het onderzoek kan worden onderverdeeld in een exploratief gedeelte (variabelen morele 

emoties, morele grondslag en morele intensiteit) en een toetsend gedeelte (variabelen leiderschap, 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid). Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een 

survey onderzoek gehouden onder respondenten die werkzaam zijn bij Defensie. De survey bevat een 

scenario van een moreel dilemma en vragen en stellingen om alle variabelen te meten. Er zijn twee 

versies van de vragenlijst uitgegeven, de versies bevatten elk een ander scenario van een moreel 

dilemma. Deze scenario’s zijn geselecteerd op basis van een pilot studie. In totaal hebben 184 

militairen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 179 mannen en 5 vrouwen.  

Resultaten. De resultaten van het exploratieve gedeelte laten veel correlaties zien tussen de 

afhankelijke variabelen en de sensemaking strategieën. Echter blijkt dat de variantie op de scores van 

de sensemaking strategieën slechts voor een klein deel door deze factoren wordt beïnvloedt. Met name 

morele emoties hebben een effect op meerdere sensemaking strategieën, het gaat hierbij om de 

emoties: machteloosheid, minachting, woede, walging, schaamte, medeleven, schuld. Daarnaast 

blijken vier van de vijf morele grondslagen invloed te hebben op de keuze van sensemaking 

strategieën. Tot slot hangt een hogere mate van morele intensiteit samen met een hogere score op de 

strategie kritisch nadenken.  

De resultaten van het toetsend gedeelte laten zien dat leidinggevenden significant hoger scoren op de 

strategie informatie integratie dan militairen zonder een leidinggevende functie. Daarnaast scoren 

leidinggevenden lager op emotieregulatie.  

Conclusie. Concluderend kan gesteld worden dat de sterkste voorspellers voor het gebruik van 

sensemaking strategieën morele emoties, morele grondslagen en uitzendervaringen zijn. Het algemene 

beeld dat door de resultaten geschetst wordt is dat morele emoties, morele grondslag en ervaring van 

belang zijn bij het betekenis gegeven aan een moreel dilemma en het nemen van een beslissing. Op 

basis van de resultaten van huidig onderzoek wordt aanbevolen om morele emoties en morele 

grondslagen op te nemen in dilemma trainingen ter voorbereiding van militaire uitzending.   
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Inleiding 
 

“Wat ik heb gezien in operaties of tijdens gevechten is dat ze de kinderen naar buiten stuurden om te 

kijken, waar te nemen of om bommen te dragen. Dat hebben ze ook openlijk gedaan, er liepen dan 

kinderen met mortiergranaten boven hun hoofd, van huis naar huis. Daarbij hadden we dus eigenlijk 

de keus-  of ík had de keus-  om mensen te laten schieten op die kinderen. Stel het is de Taliban of 

(…..) In ieder geval stond ik voor een moreel dilemma” 1. 

Bovenstaand fragment is een beschrijving van de ervaring van een militair in de functie als 

pelotonscommandant tijdens uitzending in Afghanistan. De militair spreekt van een moreel dilemma, 

waarbij een beslissing genomen moet worden. Morele dilemma’s kunnen als volgt worden 

beschreven:  

     …een botsing van twee of meer morele waarden in een concrete situatie, waarbij het onmogelijk 

     is ze beide te respecteren. Er zal er één moeten worden geschonden terwille van de ander. Er moet 

     dus worden vastgesteld waarom in een concreet geval de ene waarde de prioriteit heeft boven de 

     andere (Van Baarda & Verweij, 2010, p. 18).  

Morele dilemma’s zijn vaak complex en dat geldt zeker in de context van militaire uitzending; de 

omstandigheden zijn dikwijls vijandig, gevaarlijk en de militairen bevinden zich meer dan eens in een 

land met een andere heersende cultuur dan die van de militair. Het mogen toepassen van 

(proportioneel) geweld en de beschikbaarheid van wapens, in een werk gerelateerde context, maakt het 

geheel nog complexer. Het is dan ook begrijpelijk dat er aandacht besteed wordt aan ethiek en morele 

kwesties binnen Defensie en bij de training van militairen. Er wordt van de militairen verwacht dat ze 

moreel professioneel opereren, dat wil zeggen:  het herkennen van- en verantwoordelijk omgaan met 

morele situaties (Schut, de Graaff, Verweij, under review; de Graaff & van den Berg, 2010; Verweij, 

2007). Om deze morele professionaliteit te bevorderen wordt er in de training van militairen gewerkt 

aan het ontwikkelen van morele competenties (Wortel & Bosch, 2011). Morele professionaliteit kan 

bijdragen aan het voorkomen van psychologische problemen na geconfronteerd te zijn met morele 

dilemma’s maar is daarnaast ook van belang vanuit een politiek standpunt. Zo kan het imago van een 

land geschaad worden wanneer militairen tijdens uitzending onethisch optreden (de Graaff & Van den 

Berg, 2010). Het is dus van belang dat militairen moreel competent handelen.  

  De vraag is echter: hoe wordt in een situatie van een moreel dilemma een beslissing genomen? 

Het cognitieve proces, sensemaking, zou hierin een verklaring kunnen geven (Weick, 1995). 

Sensemaking betreft het begrijpelijk maken van een onduidelijke, onbekende of complexe situatie 

(Weick, 1995; Weick, Sutcliffe & Obstfield, 2005). Dit duidelijk maken van de situatie kan bevorderd 

worden door het toepassen van strategieën, zogenoemde sensemaking strategieën. Voorbeelden van 

sensemaking strategieën zijn: reguleren van emoties, het maken van voorspellingen over de 

                                                             
1
 fragment uit een interview met een Kapitein over uitzendervaringen. 
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uitkomsten of hulp vragen van derden.  

Vanwege de unieke omstandigheden zijn morele dilemma’s tijdens uitzending bij uitstek situaties 

waarin sensemaking strategieën een rol kunnen spelen. Zoals gesteld wordt in de Joint Doctrine 

Publicatie 5, commandovoering ( Ministerie van Defensie, 2012, p. 103):  “Militairen zijn nog wel 

eens oplossingsgericht, waarbij de verleiding bestaat om analyse van achterliggende oorzaken of 

redenen achterwege te laten. In een complexe operationele omgeving is het cruciaal dat juist veel 

aandacht wordt besteed aan beeldvorming”.  Met andere woorden, het is voor militairen tijdens 

uitzending cruciaal om een complexe situatie duidelijk te maken.  

Een illustratie van het toepassen van deze sensemaking strategieën in de praktijk werd geschetst in een 

gesprek met een Adjudant over een ervaren moreel dilemma’s tijdens uitzending:  

     “Toen zag ik naast die man een jongen zitten, opgedoft, een chai-boy2. Alles in mijn lijf zei dat ik 

      hier iets tegen moest doen, ik bedoel, als ik denk aan mijn jongens thuis… Maar toen dacht ik, als 

      ik me hiermee ga bemoeien is die jongen waarschijnlijk achter de schermen nog slechter af. Als 

      ik die man erop aanspreek kan dat hele  negatieve gevolgen hebben voor én die jongen en voor 

     het hele dorp, het ging immers om een man met veel macht in het dorp”3. 

De militair in kwestie paste een cognitieve sensemaking strategie toe, het doen van een voorspelling 

over de eventuele uitkomsten van een beslissing of actie. Militairen zullen in dergelijke situaties de 

situatie proberen in te schatten en er betekenis aan te geven om een beslissing te kunnen nemen. 

Kortom, ze zullen sensemaking strategieën toepassen om te bepalen hoe te handelen in dergelijke 

complexe situaties. 

Het is echter onduidelijk welke factoren van invloed zijn op de keuze en toepassing van sensemaking 

strategieën bij het nemen van morele beslissingen. Op basis van literatuur onderzoek zijn er vier 

persoonspecifieke en twee situatiespecifieke variabelen naar voren gekomen die van invloed zouden 

kunnen zijn op het toepassen van sensemaking strategieën bij het nemen van morele beslissingen.  

Zo zou het van belang kunnen zijn hoe een individu denkt over moraliteit. Volgens Haidt, Graham en 

collega’s (2009)  kunnen er vijf universele morele grondslagen worden onderscheiden. Individuen 

verschillen in de mate waarop zij waarde hechten aan iedere grondslag. De waarde die men hecht aan 

de grondslagen zou van invloed kunnen zijn op de  beoordeling van een dilemma. Naast de 

opvattingen over moraliteit zijn er een drietal variabelen die met name binnen de militaire context een 

belangrijke rol spelen, namelijk leiderschap verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Binnen 

Defensie wordt leidinggeven als ‘core business’ gezien en essentieel voor succes (Werkgroep Staal, 

2007). Het belang van leiderschap is niet verwonderlijk, militaire leidinggevenden moeten 

beslissingen kunnen nemen onder extreme omstandigheden, met multidisciplinaire teams binnen een 

onbekende cultuur en vijandige setting. De leidinggevende opereert in situaties die gepaard gaan met 

                                                             
2 Chai boys, ook wel ‘dansjongens’ of bacha baazi genoemd (letterlijk: spelen met jongens) refereert aan jonge (vaak 

minderjarige) jongens die in het bezit zijn van een man en gebruikt worden voor vermaak. In  de praktijk worden deze 
jongens vaak seksueel misbruikt (de Lind van Wijngaarden & Rani, 2011). 
3 Adjudant landmacht, persoonlijk gesprek, 2013. 
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onzekerheden en risico’s. Daarnaast moeten de beslissingen vaak onder tijdsdruk genomen worden en 

in het uiterste geval kunnen deze beslissingen gaan over leven of dood (Werkgroep Staal, 2007; 

Laurence, 2011;  Dalenberg en Vogelaar, 2012). Het moeten kunnen nemen van dergelijke 

beslissingen impliceert een grote verantwoordelijkheid en een bepaalde machtspositie.  

Naast de persoonsspecifieke variabelen kunnen de omstandigheden of situatie waarin een beslissing 

genomen moet worden van invloed zijn. Volgens Jones (1991) zijn er zes kenmerken van een situatie 

die samen de mate van morele intensiteit weergeven. Jones (1991) stelt dat morele intensiteit bepalend 

is in hoeverre iemand zich betrokken voelt bij het dilemma en de intentie heeft om te handelen. Tot 

slot kunnen verschillende morele dilemma’s verschillende emoties oproepen. Volgens Greene & Haidt 

(2002) zijn deze zogenoemde morele emoties zelfs essentieel bij de beoordeling van een moreel 

dilemma.  

Samenvattend zullen de volgende variabelen worden meegenomen:  

Persoonsspecifieke variabelen:  

- Morele grondslagen 

- leiderschap verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Situatiespecifieke variabelen:  

- Morele intensiteit 

- Morele emoties 

Er is tot op heden geen onderzoek bekend dat de relatie tussen sensemaking strategieën en deze 

variabelen onderzocht heeft. Dit onderzoek is niet alleen theoretisch relevant maar kan ook een 

praktische bijdrage leveren. Door zicht te krijgen in welke sensemaking strategieën van belang zijn en 

welke factoren hiervan op invloed zijn kunnen aanbevelingen gedaan worden voor het bevorderen van 

morele professionaliteit, onder meer door de training en beleid. De centrale onderzoeksvraag kan als 

volgt geformuleerd worden:  

 

Welke sensemaking strategieën  kunnen worden onderscheiden bij het nemen van beslissingen m.b.t.  

morele dilemma’s die kunnen voorkomen tijdens militaire uitzending en wat is de relatie tussen het 

gebruik van verschillende sensemaking strategieën en de variabelen: 1; morele grondslag, 2; 

leiderschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, 3; morele intensiteit en 4; morele emoties? 
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Theoretisch kader 

Morele Beslissingen 

 De literatuur over ethisch oordelen en het nemen van morele beslissingen is omvangrijk. 

Lange tijd lag de focus binnen dit onderzoeksgebied op cognitieve en actieve 

besluitvormingsprocessen, de zogenoemde rationalistische benadering. Veel van het 

wetenschappelijke werk is gebaseerd op moreel redeneren, waarbij een individu de situatie herkent als 

een moreel dilemma, vervolgens bestaande morele codes toepast op de situatie en op basis hiervan 

handelt (e.g., Kholberg, 1963, 1984).  Deze rationalistische theorieën over ethische besluitvorming 

worden deels ondersteund door middel van empirisch onderzoek. Hoewel deze benadering een 

belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kennis over hoe individuen reageren op ethische kwesties, 

worden sommige aspecten ook bekritiseerd. Volgens Sonenshein (2007) zijn er vier  beperkingen van 

het traditionele model. Ten eerste worden onzekerheid en dubbelzinnigheid buiten beschouwing 

gelaten. Ten tweede gaat het model uit van uitgebreid cognitief redeneren als voorloper van ethisch 

gedrag. Ten derde zouden de rationalistische modellen de interpretatie van een individu van een 

dilemma onderschatten en dus te weinig rekening houden met de constructieve aard van een dilemma. 

Tot slot wordt de bewering dat moreel redeneren leidt tot een moreel oordeel bekritiseerd. Mede door 

deze beperkingen wordt er recentelijk meer nadruk gelegd op intuïtieve processen bij het nemen van 

ethische beslissingen (e.g. Haidt, 2001, 2013; Sonenshein, 2007). Zo stelt Haidt (2001) dat moreel 

redeneren plaatsvindt nadat een oordeel gevormd is en dat een moreel oordeel gevormd wordt op basis 

van snelle, automatische intuïties of inschattingen. Deze benadering vindt overeenkomsten in het 

model opgesteld door Sonenshein (2007), het sensemaking-intuition model (SIM). De SIM stelt dat 

individuen in onzekere en onduidelijke situaties eerst een snelle inschatting maken van de situatie, of 

de situatie in kaart proberen te brengen. Daarna wordt er een moreel oordeel gevormd en tot slot wordt 

dit oordeel gewogen en beargumenteerd. De eerste fase in dit model, het ‘in kaart brengen’ van de 

situatie, betreft een proces dat sensemaking wordt genoemd. Dit proces bestaat uit drie fasen 

respectievelijk,  

● het herkennen van het probleem;  

● het verzamelen van informatie; 

● het integreren van informatie.  

De eerste fase betreft het herkennen van een situatie als afwijkend, het besef dat er een probleem 

bestaat. Vervolgens wordt relevante informatie verzameld, informatie die kan helpen bij het bepalen 

van een geschikte reactie. In deze fase zullen vragen beantwoord worden als: ‘wat is er aan de hand? 

‘wat zijn de oorzaken?’, ‘wat kunnen de gevolgen zijn?’, ‘wat zijn de mogelijke acties?’. De derde en 

laatste fase betreft het integreren of samenbrengen van de informatie die verzameld is. Het waarderen 

van het probleem, ‘scannen’ van de situatie en het combineren van deze informatie wordt gezien als 

inherent aan sensemaking en betreffen onbewuste processen.  
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  Sensemaking Strategieën. In empirisch onderzoek naar de effectiviteit van een sensemaking-

benadering in ethiek training hebben Mumford et al. (2008) een lijst van zeven cognitieve 

sensemaking strategieën opgesteld die het nemen van een ethische beslissing kunnen bevorderen. Deze 

strategieën zijn: 1.herkennen van omstandigheden, 2. externe hulp zoeken  3.kritisch nadenken over 

eigen en andermans oordeel, 4. omgaan met emoties, 5. anticiperen op de gevolgen van acties 6. 

analyseren van persoonlijke motieven en 7. rekening houden met de gevolgen voor anderen. Een 

toelichting op deze strategieën is te vinden in tabel 1. Deze zeven strategieën zijn toegepast in 

empirisch onderzoek van Caughron et al. (2011) naar het effect van persoonlijke betrokkenheid bij het 

gebruik van sensemaking strategieën. In het onderzoek van Caughron et al. (2011) werden 163 

studenten een scenario voorgelegd waarin een manager van een bedrijf voor een probleem stond 

waarvoor een oplossing gevonden moest worden. De studenten moesten zich inleven in de rol als 

manager en een oplossing voor het probleem formuleren. De condities waren zo gemanipuleerd dat zij 

verschilden op basis van ‘framing’ en inhoud. Vervolgens werden de oplossingen gecodeerd op 

sensemaking, strategie gebruik en werd beoordeeld in hoeverre de oplossingen ethisch waren. 

Geconcludeerd werd dat met name de strategieën herkennen van omstandigheden en rekening houden 

met de gevolgen voor anderen, aanzetten tot meer ethische besluiten. Daarnaast werden deze twee 

strategieën effectiever gebruikt wanneer de gevolgen geformuleerd waren in termen van de organisatie 

dan wanneer de gevolgen persoonlijk waren geformuleerd. 

 

Tabel 1 

Cognitieve strategieën 

Strategie Operationele definitie  

1. Herkennen van omstandigheden 

 

 

Nadenken over de oorzaak van het probleem, de individuen die 

hierbij betrokken zijn, de relevante principes, doelen en waarden.  

2. Externe hulp zoeken 

 

 

Bespreken met een leidinggevende, collega’s of gelijken of het 

leren van het gedrag van anderen in soortgelijke situaties.   

3. Kritisch nadenken over eigen en 

andermans oordeel.  

 

 

Rekening houden met problemen die zich kunnen voordoen bij 

het nemen van ethische beslissingen, er van bewust zijn dat 

beslissingen zelden perfect zijn.  

4. Omgaan met emoties  

 

 

Het beoordelen en reguleren van emotionele reacties op de 

situatie 

5. Anticiperen op de gevolgen van acties  

 

 

Het nadenken over alle mogelijke uitkomsten van acties, zoals de 

gevolgen voor anderen , de korte en lange termijn gevolgen.  

6. Analyseren van persoonlijke motieven  

 

 

 

 

Rekening houden met eigen beoordelingsfouten, de invloed van 

je  waarden en doelen en nadenken over hoe je acties kunnen 

worden verantwoord aan anderen. Kritisch zijn over eigen 

vermogen om ethische beslissingen te nemen. 

7. Rekening houden met de gevolgen voor 

anderen  

 

Rekening houden met de perspectieven en zorgen van anderen en 

de impact van je eigen acties op anderen zowel sociaal als 

professioneel.  

Noot: tabel van “A Sensemaking Approach to Ethics Training for Scientists: Preliminary Evidence of Training 

Effectiveness,” by M. Mumford et al., 2008, Ethics & Behavior, 18, p. 326. Vertaald naar Nederlands. 
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In een recent artikel van Thiel, Bagdasarov, Harkrider, Johnson, & Mumford (2012) worden ook 

trainbare sensemaking strategieën onderscheiden. Op basis van literatuuronderzoek formuleren Thiel 

et al. (2012) vier sensemaking strategieën: 1. emotieregulatie, 2. zelf reflectie, 3.voorspellen  en 4. 

integratie van informatie. Emotieregulatie  betreft het bewust herwaarderen van emoties en het 

verminderen van ervaren emoties. Met de strategie zelf reflectie  wordt bedoeld het teruggrijpen op 

eerdere persoonlijke ervaringen ter ondersteuning in het nemen van toekomstige morele beslissingen. 

De strategie ‘voorspellen’ heeft betrekking op het kunnen vooruitblikken op mogelijke uitkomsten, 

hierbij is het van belang om kritieke oorzaken te kunnen onderscheidden. Tot slot wordt door Thiel et 

al (2012) de strategie informatie integratie genoemd, waarbij relevante informatie tot een logisch 

geheel wordt gebracht. Een voorbeeld van een toepassing van deze strategie is het dilemma vanuit 

verschillende perspectieven bekijken. Een samenvatting van de genoemde sensemaking strategieën en 

een overzicht van de bevindingen van het literatuur onderzoek over de toepassing ervan is 

weergegeven in tabel 2.  

Tabel 2 

Overzicht van sensemaking strategieën en de belangrijkste bevindingen voor de toepassing ervan 

Sensemaking strategie Strategie tactiek   

1. Emotieregulatie —  gedragsmatig of 

cognitief emotionele reacties afzwakken. 

 

 

Cognitieve herwaardering of kalmering verminderd de invloed 

     van woede op ethische besluitvorming (Kligyte et al. 2009). 

Het herwaarderen of secondaire evaluatie van woede verbeterd 

     sensemaking in tegenstelling tot primaire evaluaties (Thiel 

     et al. 2011). 

 

2. Zelf reflectie —  gebruik maken van 

kennis verkregen door ervaring, zowel 

persoonlijk als indirect verworven (case-

bases learning)  

 

 

 

 

Bij het reflecteren op positieve ervaringen uit het verleden 

     leidde een procesoriëntatie tot een toename van de 

     toepassing van ervaringskennis bij ethische 

     beslissingskwesties in de toekomst (Antes et al. 2011). 

Een tijdelijke toekomstgerichte oriëntatie vergemakkelijkt 

     zelfreflectie en de daaropvolgende ethische besluitvorming 

     (Antes et al. 2011). 

 

3. Voorspellen — door middel van 

huidige observaties mogelijke uitkomsten 

in de toekomst voorspellen  

 

 

 

 

Het identificeren van kritieke oorzaken voorafgaand aan het 

     maken van voorspellingen bevordert nauwkeurigheid in het 

     voorspellen en in ethische besluitvorming (Stenmark et al. 

     2010).  

Het onderscheid maken tussen kritieke en niet-kritieke gevolgen 

      bevordert nauwkeurigheid in het voorspellen en in ethische 

      besluitvorming (Stenmark et al. 2011).  

 

4. Integratie van informatie—  door het 

herkennen van onderliggende concepten 

en relaties, gerelateerde elementen 

samenbrengen tot een geheel.   

 

 

 

Een ethische kwestie bekijken vanuit een organisatorisch 

     perspectief versterkt informatie integratie en de 

     daaropvolgende ethische besluitvorming (Caughron et al. 

     2011).  

Informatie integratie en ethische besluitvorming komt in het 

    geding wanneer er sprake is van ‘out-group’ concurrentie met 

    een egoïstische ondertoon (Caughron et al. 2013).  

Noot: tabel van ‘Leader ethical decision-making in organizations: Strategies for sensemaking’ by Thiel et al., 2012 , Journal 

of Business Ethics, 107(1). Vertaald naar Nederlands. 
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Op basis van de bevindingen van Mumford et al. (2008) en Thiel et al. (2012) zijn er 8 verschillende 

sensemaking strategieën te onderscheidden. Zoals te zien is in tabel 3 kunnen er overeenkomsten 

gevonden worden tussen een aantal strategieën genoemd door Mumford en collega’s (2008) en Thiel 

en collega’s (2012). Zo worden in beide artikelen het omgaan met emoties genoemd en het nadenken 

over gevolgen, en voorspellen van uitkomsten.  

 

Tabel 3 

Sensemaking strategieën, Mumford et al. (2008) en Thiel et al. (2012) 

Strategie Mumford et al. (2008)  Thiel et al. (2012) 

1. Emotieregulatie X X 

2. Zelfreflectie  X 

3. Voorspellen X X 

4. Integratie van informatie   X 

5. Herkennen van omstandigheden  X  

6. Hulp van derden X  

7. Kritisch nadenken over eigen en andermans oordeel X  

8. Analyseren van persoonlijke motieven  X  

Morele Grondslagen 

  Lange tijd is de algemene consensus geweest dat moraliteit opvattingen betrof over het 

oneerlijk behandelen of schade toebrengen van een individu aan anderen. De oorspong van deze 

opvatting kan terug gevonden worden in de moral stage theory van Kohlberg (eg. 1969; 1984). Deze 

theorie stelt dat individuen stadia doorlopen in de ontwikkeling van morele cognitie. Hierbij is het 

hoogst te bereiken stadium gebaseerd op rechtvaardigheid. Moraliteit wordt daarbij benaderd als een 

mate van hoe ‘goed’ of ‘slecht’ individuen elkaar behandelen. Er bestaat echter kritiek op Kohlberg’s 

stadia theorie. Zo zou het geen rekening houden met culturele of politieke verschillen. Het hoogst 

haalbare stadium (postconventionele moraliteit) zou vooral links politieke idealen weergeven (eg. 

Emler, Renwick, & Malone, 1983). Volgens Haidt, Graham en collega’s (Graham et al., 2011; Haidt, 

Graham & Joseph, 2009)  is het morele domein echter breder en variëren opvattingen over moraliteit  

tussen verschillende culturen, klassen of politieke voorkeur en kunnen er vijf universele morele 

grondslagen worden onderscheiden. Mensen kunnen verschillen in de mate waarop zij waarde hechten 

aan de verschillende grondslagen. Deze vijf intuïtieve grondslagen en welke waarde aan de 

grondslagen worden gehecht zijn van invloed over hoe een individu denkt over moraliteit. Een 

overzicht van deze grondslagen is te vinden in tabel 4.  

 



SENSEMAKING IN EEN MILITAIRE CONTEXT   12 

 

 
 

Tabel 4 

Morele grondslagen en operationalisering 

Morele grondslag Operationalisering  

1. Zorg en bescherming bieden  

vs. schade berokkenen  

 

De zorgen voor het welzijn van een ander of het lijden van een 

ander. Waarden als compassie en bescherming/zorg bieden aan 

een ander. 

 

2. eerlijkheid/rechtvaardigheid  

vs. bedrog/onrechtvaardigheid 

 

Belang hechten aan eerlijke en gelijke behandeling van mensen. 

Waarden als rechtvaardigheid en gelijkheid. 

3. loyaliteit vs. verraad Belang hechten aan de verplichtingen van groepslidmaatschap 

zoals loyaliteit en eigen opofferingen ten bate van de groep maar 

ook het waken voor verraad 

 

4. autoriteit/respect vs. ondermijning Belang hechten aan verplichtingen ten opzichte van relationele 

hiërarchie. Waarden als gehoorzaamheid, respect en het vervullen 

van roltaken 

 

5. reinheid/puurheid vs. onrein/schennis Omvat kwesties over hoe men om moet gaan met impulsen, wat 

er als rein/puur gezien en wat als onrein/schaamtevol, en wat is 

heilig? Waarden als kuisheid en reinheid.  

 

De verwachting is dat de morele grondslag waar een individu waarde aan hecht van invloed kan zijn 

op de beoordeling van een moreel dilemma en sensemaking strategieën die toegepast zullen worden 

wanneer er een morele beslissing moet worden genomen. Om deze relatie in beeld te krijgen is de 

volgende deelvraag opgesteld:  

In hoeverre zijn morele grondslagen van invloed op sensemaking strategieën?   

 

Leiderschap, Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid 

   Baran en Scott (2010) analyseerden bijna 100 verslagen van ‘near miss’ situaties van leiders 

binnen de brandweer. Zij vonden onderliggende thema’s die overeenkomen met sensemaking in de 

rapportages en codeerden deze. Uit het onderzoek bleek dat leiders binnen een gevaarlijke en snel 

veranderde context gebruik maakten van sensemaking om situaties begrijpelijk te maken en daarop te 

kunnen handelen. Individuen met een hoge mate van verantwoordelijkheid of een leidinggevende rol, 

zullen beslissingen moeten nemen en hiervoor verantwoording afleggen. Juist voor leidinggevenden is 

het daarom van belang om een compleet beeld te krijgen van onzekere en ambigue situaties.  

Een leidinggevende rol gaat vaak gepaard met een bepaalde mate van macht of machtsgevoel.  

Het hebben van of ervaren van macht kan leiden tot meer doelgericht gedrag, cognitieve flexibiliteit en 

het selecteren van relevante informatie om doelen te behalen  (Guinote, 2007a, 2007b).  Uit empirisch 

onderzoek van Guinote (2007a) bleek dat individuen met meer macht sneller beslissingen namen, 

sneller over gingen op doelgerichte acties en langer volharden op het behalen van een doel dan 

individuen in een machteloze positie. Dit doelgericht denken en handelen en het selecteren van 

relevante informatie in de context, sluit aan bij de eisen die gesteld worden aan militaire 
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leidinggevenden. Verder lijkt macht een effect te hebben op het aannemen of gebruik maken van 

advies van anderen. Er is een negatieve relatie gevonden tussen macht en het aannemen van advies 

(See, Morrison, Rothman & Soll, 2011; Tost, Gino & Larrick, 2012). Volgens See et al. (2011) leidt 

het gevoel van macht tot een overschatting van je eigen oordeel en hierdoor een afname in de 

bereidheid advies van anderen aan te nemen. Naast macht, gaat een leidinggevende functie vaak 

gepaard met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Het is van belang 

een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee begrippen.  Er zal hier met verantwoordelijkheid 

bedoeld worden dat men de zorg draagt voor iets of iemand. Een voorbeeld van verantwoordelijkheid 

is de zorg die een militaire leidinggevende draagt voor de eenheid, lokale bevolking of de doelen van 

de missie. Aansprakelijkheid gaat echter iets verder. Wanneer men aansprakelijk is voor een beslissing 

of actie impliceert dit dat over de gevolgen verantwoording afgelegd moet worden. Aansprakelijkheid 

kan omschreven worden als: “the expectation by a decision maker that she may have to justify her 

choices in front of others” ( Lerner & Tetlock, 1999). Het gevoel van of het ervaren van 

aansprakelijkheid kan van invloed zijn op het beslissingsproces. Zo blijkt dat aansprakelijkheid een 

diepere informatie verwerking activeert, wat kan leiden tot het nemen van betere beslissingen (Vieider, 

2011). Wanneer iemand van te voren weet of verwacht aansprakelijk te zijn zal hij/zij zichzelf 

voorbereiden door het zoeken naar redenen die de beslissing kunnen verantwoorden. Dit kan gedaan 

worden door meer aandacht te besteden aan relevante informatie, meer aandacht te besteden aan het 

eigen cognitieve proces zoals het bewust zijn van vooroordelen en het toepassen van 

beoordelingsstrategieën (Vieider, 1999).  

Naast aansprakelijkheid kan een gevoel van verantwoordelijkheid ook effect hebben op het maken van 

een keuze of nemen van een beslissing. Zo stelt het responsibility-alleviation effect dat wanneer de 

verantwoordelijkheid ligt bij een externe autoriteit (buiten jezelf) de interne tendens naar eerlijkheid, 

loyaliteit of vrijgevigheid gedempt wordt (Charness, 2000). Daarnaast stelt  Charness (2000) dat 

iemand die een beslissing neemt en daarvoor ook verantwoordelijkheid draagt, zich op een meer pro-

sociale manier gedraagt. Dit effect lijkt ook op te gaan in het geval van risico beslissingen. Zo deden 

Charness en Jackson (2009) onderzoek naar de rol van verantwoordelijkheid bij het nemen van 

strategische risicobeslissingen. Uit de resultaten bleek dat één derde van de respondenten gevoelig was 

voor het hebben van de verantwoordelijk over iemand anders welzijn. In bijna 90% van deze gevallen 

nam de beslisser minder risico wanneer  hij/zij verantwoordelijk was voor een andere partij, dan 

wanneer er alleen voor zichzelf gehandeld wordt.  

Op basis van deze bevindingen zal verwacht wordt dat: 

H1: Militairen met een hogere mate van verantwoordelijkheid-/aansprakelijkheidsgevoel scoren hoger 

op de sensemaking strategieën ‘kritisch nadenken over eigen en andermans oordeel’,  ‘Analyseren van 

persoonlijke motieven’ en ‘informatie integratie’ dan militairen met een lager verantwoordelijkheid- 

en aansprakelijkheidsgevoel.  
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H2: Militairen met een leidinggevende functie scoren hoger op de sensemaking strategieën ‘kritisch 

nadenken over eigen en andermans oordeel’,  ‘Analyseren van persoonlijke motieven’ en ‘informatie 

integratie’ dan militairen zonder leidinggevende functie. 

 

H3: Militairen met een leidinggevende functie scoren lager op de sensemaking strategieën ‘hulp van 

derden’ dan militairen zonder leidinggevende functie. 

 

Morele Intensiteit 

  Eerder empirisch onderzoek heeft laten zien dat morele intensiteit van invloed kan zijn op het 

proces van het nemen van ethische beslissingen. Zo zijn er relaties gevonden tussen morele intensiteit 

en het herkennen van ethische kwesties, het beoordelen van ethische kwesties en de intentie om te 

handelen (eg., Barnett, 2001; McMahon & Harvey, 2007; Singer & Singer, 1997). Jones (1991) 

onderscheidt zestal omstandigheden bij een moreel dilemma die bepalend zijn voor de mate waarin 

een individu betrokken is bij het dilemma en zich gedreven voelt om een ethische beslissing te nemen. 

De waardering van deze situatie specifieke omstandigheden worden omschreven als de mate van 

morele intensiteit (laag vs. hoog). Volgens Jones (1991) bestaat morele intensiteit uit de volgende zes 

componenten:  

1. Grootte van de gevolgen (GV); dit is de ervaren mate van de negatieve (of positieve) gevolgen van 

een actie of beslissing. Morele intensiteit wordt hoger naar mate de gevolgen als groter worden gezien. 

2. Sociale consensus (SC); geeft de ervaren sociale overeenstemming aan of de actie of beslissing als 

ethisch gezien wordt. Hoe groter de consensus is dat een actie ethisch ‘fout’ is, hoe hoger de morele 

intensiteit. 

3.Waarschijnlijkheid van de gevolgen (WG); de ervaren kans dat de actie of beslissing daadwerkelijk 

gevolgen met zich mee brengt. Hoe waarschijnlijker dit is, hoe hoger de morele intensiteit. 

4.Tijdspanne tot het effect (TE); hiermee wordt de tijd bedoelt tussen het nemen van een beslissing of 

het uitvoeren van een actie tot het optreden van gevolgen. De gevolgen kunnen direct plaatsvinden of 

na geruime tijd. Hoe korter de tijd tussen de actie en de gevolgen is, hoe hoger de morele intensiteit. 

5. Concentratie van het effect (CE); heeft betrekking op de impact van de gevolgen ten opzichte van 

het aantal mensen dat getroffen wordt door de gevolgen. Wanneer een beslissing bijvoorbeeld zorgt 

voor een schade van 100.000 euro voor 100 mensen, is er sprake van een hogere morele intensiteit dan 

wanneer de schade van 100.000 euro 100.000 mensen treft (Jones, 1991). 

6. Nabijheid (N), tot slot geeft dit component de culturele, psychologische, sociale of fysieke afstand 

aan tussen degene die voor de morele beslissing staat, en de degene(n) die getroffen zullen worden 

door de gevolgen. Hoe kleiner deze afstand is, hoe hoger de morele intensiteit.  

Er bestaan echter tegenstrijdigheden over welke componenten wel en niet significant zijn en over de 

factor structuur van morele intensiteit. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de factor analyse van McMahon en 
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Harvey (2006) dat er drie factoren te onderscheidden zijn (waarbij  GV, WE en TE laden op de eerste 

factor, N op de tweede en SC op de derde factor) in tegenstelling tot de door Jones (1991) 

veronderstelde zes.  

Vanwege de relaties die gevonden zijn tussen morele intensiteit en het beoordelen van ethische 

kwesties en dat een hogere morele intensiteit kan leiden tot meer betrokkenheid bij een morele kwestie 

is de volgende deelvraag opgesteld:   

In hoeverre is de mate van morele intensiteit van invloed op het gebruik van sensemaking strategieën? 

Morele Emoties 

  Morele emoties kunnen cruciaal zijn in het beoordelen van morele situaties (Greene & Haidt, 

2002). Volgens Haidt (2003, p. 853) kunnen morele emoties gedefinieerd worden als: ‘emoties die 

gerelateerd zijn aan het belang of welzijn van samenleving als geheel of in ieder geval gekoppeld aan 

iemand anders dan degene die de emoties ervaart’. Morele emoties hebben twee prototypische 

kenmerkende, de door Haidt (2003) genoemde ´disinterested elicitors´ en ´prosocial action 

tendencies´. Disinterested elicitor kan worden vertaald als ‘belangeloze uitlokker’ en hiermee wordt 

bedoeld dat deze emoties gemakkelijk en vaak geactiveerd (uitgelokt) kunnen worden, zonder dat men 

zelf betrokken is bij de gebeurtenis, of iemand die dicht bij je staat (belangeloos). Een voorbeeld van 

een belangeloze uitlokker, is het ervaren van emoties door het lezen over onrecht dat iemand is 

aangedaan, zonder daar zelf bij betrokken te zijn. De tweede kenmerkende eigenschap van morele 

emoties is de neiging tot pro-sociale acties, dus de intentie tot actie of gedrag dat ten goede komt aan 

een ander. Figuur 1 zijn de morele emoties weergegeven, afgezet tegen de twee kenmerkende 

eigenschappen, deze figuur laat zien welke morele emoties als prototypisch worden gezien en welke 

als minder prototypisch. Het onderzoek van Schut, de Graaff & Verweij (under review) laat zien dat 

deze morele emoties ook binnen een militaire context onderscheiden kunnen worden. Deze emoties 

kunnen als volgt gecategoriseerd worden: 1. woede / boosheid ; 2. walging; 3. machteloosheid ; 4. 

minachting ; 5. ontzag;  6. dankbaarheid; 7. sympathie; 8. medeleven / compassie ; 9. schaamte; 10. 

schuld en 11. trots. Omdat morele emoties van invloed zijn op het beoordelen van een moreel 

dilemma, kan verwacht worden dat er relaties gevonden kunnen worden tussen de mate van ervaren 

emoties en sensemaking strategieën. Zo zal er sprake kunnen zijn van een grotere voorkeur voor de 

strategie ‘emotieregulatie’ bij militairen die een hoge mate van morele emoties ervaren dan bij 

militairen waarbij het dilemma geen morele emoties oproept.  

Om zicht te krijgen op het effect van morele emoties op sensemaking strategieën is de volgende 

deelvraag opgesteld: 

In hoeverre zijn morele emoties van invloed op sensemaking strategieën?  
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Noot: figuur van ‘The moral emotions’ by Haidt, J. (2003). In R. J. Davidson, K. R. Scherer, & H. H. Goldsmith (Eds.), 

Handbook of affective sciences. Oxford: Oxford University Press.(pp. 852-870). 

 

Theoretisch Model  

  Op basis van de opgestelde onderzoeksvragen en hypothesen kan het onderzoek kan worden 

opgedeeld in twee delen, een exploratief deel (deel 1) en een toetsend deel (deel 2). Deel 1 zal zich 

richten op de invloed van de variabelen morele intensiteit, morele grondslagen en morele emoties op 

de sensemaking strategieën. Deel 2 richt zich op de relaties tussen leiderschap, verantwoordelijkheid 

en aansprakelijkheid en de sensemaking strategieën. In figuur 3 en 4 worden de verwachte relaties van 

deel 1 en 2 schematisch weergeven.  

   

Figuur 1 

Morele emoties, afgezet tegen de twee criteria die een emotie een morele emotie maken 
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 Figuur 2 

Onderzochte  relaties tussen morele grondslagen, morele intensiteit, morele emoties en sensemaking strategieën.  

 

 

 

 

 

  

Morele grondslagen 

-Zorg 

-Eerlijkheid 

-Loyaliteit 

-Autoriteit 

-Reinheid  

 

Sensemaking strategieën   

 1. Emotieregulatie  

 

2.  Zelfreflectie 

 

3.  Voorspellen 

 

4. Integratie van informatie 

 

5. Herkennen van omstandigheden 

 

6. Hulp van derden 

 

7.  Kritisch nadenken over eigen en 

andermans oordeel 

 

8.  Analyseren persoonlijke motieven 

 

Morele intensiteit  

Morele emoties  

-Woede/boosheid 

-Walging 

-Machteloosheid  

-Minachting 

-Ontzag 

-Dankbaarheid 

-Sympathie  

-Medeleven/compassie 

-Schaamte  

-Schuld 

-Trots  
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Figuur 3  

Verwachte relaties tussen leiderschap, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en sensemaking strategieën.  

            Sensemaking strategieën   

         

+ 

+ 

+ 

+ 

_ 

+ 

+ 

Leiderschap 

Verantwoordelijkheid 

 

Aansprakelijkheid  

 

1. Emotieregulatie   

2. Zelfreflectie   

3. Integratie van informatie  

4. Voorspellen  

5. Herkennen van omstandigheden  

6. Hulp van derden   

7. Kritisch nadenken over eigen en 

andermans oordeel 

n over eigen en andermans oordeel   

8. Analyseren van persoonlijke 

motieven 

lijke motieven   
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Methode 

Procedure  

  Om de hypothesen te toetsen en de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is zowel online 

als schriftelijk een enquête verspreid onder respondenten die werkzaam zijn bij defensie. De enquête 

bevat een scenario van een moreel dilemma en vragen en stellingen waarmee de verschillende 

variabelen (morele grondslagen, morele intensiteit, morele emoties, leiderschap & 

verantwoordelijkheid en de sensemaking strategieën) werden gemeten. Om de scores op de variabelen 

niet te laten afhangen van een specifiek scenario en om een zo groot mogelijke variantie in de scores te 

waarborgen is gekozen voor twee verschillende versies. Versie A bevat het scenario met relatief hoge 

morele intensiteit, versie B het scenario met een lage morele intensiteit. Buiten de verschillende 

scenario’s zijn de twee versies identiek. De twee scenario’s zijn gekozen op basis van een pilotstudie.  

Pilotstudie   

  Op basis van eerdere afgenomen interviews onder militairen over hun uitzendervaring en 

morele dilemma’s die zij tegen zijn gekomen tijdens uitzending zijn twaalf scenario’s geformuleerd 

(zie bijlage 1). Omdat deze scenario’s opgesteld zijn op basis van ervaringen van militairen zelf, zijn 

deze representatief voor de verschillende morele dilemma’s die kunnen voorkomen tijdens militaire 

uitzending. Er zullen twee versies van de vragenlijst opgesteld worden met ieder een ander scenario. 

Om te voorkomen dat er alleen hoge of lage scores op morele intensiteit gerapporteerd zullen worden 

zal gekozen worden voor twee extremen; één scenario met een hoge en één scenario met een lage 

morele intensiteit.  Daarnaast is het interessant om te bekijken welke morele grondslagen worden 

toegekend aan de verschillende scenario’s. Om een juiste keuze te kunnen maken in de selectie van de 

dilemma’s die in het onderzoek gebruikt zullen worden, is een pilot afgenomen onder militairen van 

verschillende wapens/dienstvakken (N=8). Voorafgaand aan het beoordelen van de scenario’s  kregen 

de respondenten een presentatie over morele dilemma’s, de betekenis van morele intensiteit en 

toelichting op de verschillende morele grondslagen (Graham et al., 2011; Haidt, Graham & Joseph, 

2009). Vervolgens kreeg iedere respondent een pakket met 12 kaarten met op iedere kaart een 

scenario. De respondenten kregen de opdracht om de verschillende kaarten te rangschikken van 1 (zeer 

hoog) tot 12 (zeer laag) in termen van morele intensiteit. Daarnaast werd gevraagd per scenario aan te 

geven op welke morele grondslagen deze van toepassing zijn ( zorg, eerlijkheid, loyaliteit, autoriteit 

en reinheid).  Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk. Tot slot konden de respondenten 

aangeven welke scenario’s zij niet als een dilemma ervoeren. Na afloop werden alle kaarten inclusief 

scores geretourneerd aan de onderzoeksleider. Ten eerste is gekeken naar welke scenario’s wel of niet 

als dilemma gezien werden. De scenario’s waarvan 50% of meer van de respondenten aangaf dat het 

voor hen geen dilemma betrof, is niet verder mee genomen in de analyse. Na da deze selectie bleven er 
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zes scenario’s over die  in aanmerking kwamen voor de vragenlijst. 

Vervolgens is van deze zes scenario’s gekeken welke hiervan genoemd werden als grootste dilemma’ 

(hoogst op morele intensiteit) en als ‘minste dilemma’ (laag op morele intensiteit’). Hierbij is geen 

overtuigende meerheid gevonden is op beide variabelen. De selectie van scenario’s is daarom 

gebaseerd op de gemiddelde scores van morele intensiteit van de zes scenario’s, deze zijn 

weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5 

Morele intensiteit per scenario 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van deze gemiddelden is ervoor gekozen om scenario 1 (relatief hoge intensiteit) te selecteren 

voor versie A en scenario nummer 11 (relatief lage intensiteit) te selecteren voor versie B.
4
 

De verschillende scenario’s worden niet duidelijk verschillend beoordeeld op basis van de morele 

grondslagen. Dit komt wellicht ook doordat de respondenten de mogelijkheid hadden om meerdere 

fundamenten toe te kennen aan één scenario. De grondslagen die door de respondenten werden 

toegekend aan scenario 1 zijn ‘zorg’ en ‘loyaliteit’. Voor scenario 11 zijn deze ‘zorg’, ‘eerlijkheid’, 

‘loyaliteit’ en ‘reinheid’.  

Hoofdonderzoek  

  Respondenten. De respondenten zijn zowel online als mondeling benaderd. De voorwaarde 

om deel te kunnen nemen aan het onderzoek is dat iedere respondent werkzaam moet zijn bij Defensie. 

Geen andere voorwaarden zijn opgesteld. De respondenten konden online aan de enquête deelnemen 

(qualtrics.com) of een pdf print versie krijgen, zodat de enquête afgedrukt kon worden en op papier 

worden geretourneerd. Hoewel de respondenten op basis van convenience sampling zijn benaderd, is 

hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met het verkrijgen van een representatieve steekproef door 

militairen van verschillende rangen, krijgsmachtdelen en leeftijden te benaderen. De respondenten zijn 

willekeurig toegewezen aan versie A en versie B. In totaal zijn er ongeveer 230 respondenten 

                                                             
4 De respondenten gaven aan dat ze meer betrokken zouden zijn met de dilemma’s wanneer het in de ‘jij’ vorm  geschreven 

zou zijn. Om deze reden zijn scenario nummer 1 en 11 hierop aangepast.  

Scenario 

nummer 

N Min. Max. Gemiddelde  

1 6 1 6 3,33 

2 8 2 7 4,38 

6 6 3 9 5,33 

7 6 1 7 3,50 

10 7 1 11 4,57 

11 5 3 10 5,60 
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benaderd, daarvan hebben 216 ook daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek (Versie A: N = 98, 

Versie B: N =118) , dit komt overeen met een responsrate van 93 %. Het aantal bruikbare vragenlijsten 

is echter lager, de data van 32 respondenten (Versie A: N = 23, Versie B: N = 9) zijn niet meegenomen 

in de analyses. Het gaat hier om burgers of om respondenten die de vragenlijst niet compleet hebben 

ingevuld. Het uiteindelijke aantal respondenten waarvan de data is meegenomen in het onderzoek is 

184 (Versie A: N= 75, Versie B: N = 109).   

Het merendeel van de respondenten was man 97,3% (N =179) en slechts 2,7% vrouw (N = 5). De 

gemiddelde leeftijd is 35 jaar ( variërend tussen de 18 en 65 , SD = 10.70). Van de meeste 

respondenten is de hoogst genoten opleiding het MBO (32,2%) gevolgd door het HBO (18,6%) en 

WO (14,2%). Het gemiddelde aantal dienstjaren van de respondenten is 14,7 jaar ( variërend 1 tot 40, 

SD=10.59). Verschillende krijgsmachtsdelen zijn vertegenwoordigd, zo  is 87,8% (N =159) werkzaam 

binnen de landmacht, 7,2% (N = 13) bij de Marine, 3,3 % (N = 6)  bij de luchtmacht en 1,7 % (N = 3) 

bij de marechaussee.  

Er bestaat veel variatie tussen de respondenten wat betreft militaire rangen. De laagste rang onder 

respondenten is soldaat/marinier/ matroos/ marechaussee / en de hoogste rang onder de respondenten 

is overste / of equivalent aan. Het grootste percentage van de respondenten heeft de rang: Sergeant / 

wachtmeester / of equivalent aan (15,2%).  

Meer dan driekwart van de respondenten heeft uitzendervaring; 50,5% (N = 92) is tussen de 2 en de 

vier keer op uitzending geweest , en 4,4% (N = 8) zelfs 5 of meer keer. Ongeveer de helft van de 

respondenten heeft op het moment van deelname een leidinggevende functie. 

  Materialen en Meetinstrumenten.   

  Sensemaking strategieën. Voor zover bekend is er nog geen ander onderzoek geweest die 

sensemaking strategieën heeft gemeten door middel van een vragenlijst. Hierdoor kon er geen gebruik 

gemaakt worden van bestaande items of opgestelde schalen. Eerder onderzoek heeft gebruik gemaakt 

van observatoren die de toegepaste strategieën van de respondenten noteerden en scoorden. Op basis 

van de opgestelde categorieën van Mumford et al. (2008), Caughron et al. (2011) en Thiel et al. (2012) 

is een lijst opgesteld van sensemaking strategieën, te zien in tabel 8. Iedere strategie wordt 

vertegenwoordigd door één uitspraak die de essentie van de strategie bevat. Om sociaal wenselijke 

antwoorden te voorkomen is gekozen voor een opstelling waarbij de respondenten iedere keer een 

keuze moeten maken uit twee strategieën. De respondent kiest dan voor het item dat het meest op 

hem/haar van toepassing zou zijn met betrekking tot het voorgelegde scenario. Op deze manier is de 

keuze voor de verschillende sensemaking strategieën gemeten. In totaal maakt de respondent 28 keer 

een keuze. Iedere keer dat een respondent kiest voor een strategie wordt dit gescoord met een 1, niet 

kiezen voor de strategie geeft 0. Op deze manier kan de totaal score per strategie variëren tussen 0 en 

7.  
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Tabel 6 

Items per sensemaking strategie 

Strategie Item  

1.  Emotieregulatie Emoties onder controle houden   

2.  Zelfreflectie Gebruik maken van eerdere ervaringen 

3.  Voorspellen Rekening houden met de gevolgen voor alle betrokkenen 

4.  Integratie van informatie  Rekening houden met het ‘groter geheel’ 

5.  Herkennen van omstandigheden  Een duidelijk beeld creëren van de omstandigheden 

6.  Hulp van derden Advies vragen aan derden  

7.  Kritisch nadenken over eigen en  

     andermans oordeel 

Bewust omgaan met de situatie als een moreel dilemma 

8.  Analyseren van persoonlijke motieven  Rekening houden met eigen vooroordelen/beoordelingsfouten 

  

  Morele intensiteit. Om de ervaren morele intensiteit van de dilemma’s te meten is gebruik 

gemaakt van een Nederlandse vertaling en aangepaste versie van de ‘Percieved moral intensity scale’ 

(PMIS) gebaseerd op het werk van Singhapakdi, Vitell & Kraft (1996) en Frey (2000). De PMIS 

bestaat uit 12 items, voor ieder component van morele intensiteit 2 items, waarvan één negatief 

geschaald. Uit de analyse van McMahon en Harvey (2006) bleek dat de twee items voor ‘concentratie 

van effect’ ( ‘The harmful consequences (if any) of the decision will be concentrated on a small 

number of people’ en ‘Any negative effects of the decision will be spread across a large number of 

individuals’) niet het door Jones (1991) bedoelde construct meten. Beide items hadden een negatieve 

factor lading en weinig correlatie met de andere items. McMahon en Harvey (2006) vonden met de 

overige 10 items een acceptabele waarde voor de interne betrouwbaarheid van de schaal. Volgens 

Mchahon en Jones vatten de items gebruikt door May en Pauli (2002) wel de essentie van de door 

Jones (1991) opgestelde component ‘concentratie van effect’. May en Pauli (2002) gebruikten de 

volgende twee items “The manager’s decision will harm a few people a great deal”; “the consequences 

of the manager’s decision will impact a small number of people in a major way”  en vonden een goede 

interne betrouwbaarheid voor de items. In de vragenlijst zijn de Nederlandse vertaling van de 10 items 

van de PMIS opgenomen en een vertaalde en aangepaste versie van de twee items van May en Pauli 

(2002). Respondenten werd de volgende vraag voorgelegd: ‘Geef van de onderstaande stellingen 

aan in hoeverre u het eens bent met de stelling betreffende het scenario..’ waarop geantwoord 

werd op basis van een 6 punts-Likert schaal (1= helemaal niet, 5=heel erg). De stellingen per 

component van morele intensiteit zijn weergegeven in tabel 9. De items vormen samen een redelijk 

consistente schaal (α = .69, M = 3.55). 
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Tabel 7 

Stellingen per component van Morele Intensiteit  

Component  Stelling 

  

1. Grootte van de gevolgen  De negatieve gevolgen van de beslissing zullen groot zijn 

De schade die deze beslissing op kan leveren zal erg klein zijn (-) 

 

2. Sociale consensus  De meeste mensen het er over eens zullen zijn wat de gepaste beslissing is 

De meeste mensen zullen verschillen van mening wat een goede of slechte 

beslissing is (-) 

 

3. Waarschijnlijkheid van 

    de gevolgen  

De beslissing leidt zeer waarschijnlijk tot schade 

Er is een kleine kans dat de beslissing ook echt schade tot gevolg zal hebben (-) 

 

 

4. Tijdspanne tot het effect  De gevolgen van deze beslissing zullen meteen zichtbaar zijn 

De beslissing leidt niet direct tot gevolgen (-) 

 

5. Concentratie van het 

    effect  

De beslissing zal grote gevolgen hebben op een klein aantal mensen 

De beslissing zal voor een paar mensen een hele grote impact hebben 

 

6. Nabijheid  De gevolgen van de beslissing kunnen effect hebben op mensen die dicht bij de 

beslisser staan 

Degene die de beslissing neemt is niet nauw betrokken bij degene de gevolgen 

zal ervaren (-) 

 

Noot: (-) = negatief geschaald  

 

  Morele grondslag. De vijf morele grondslagen, zorg en bescherming bieden vs. schade 

berokkenen (zorg), eerlijkheid/rechtvaardigheid vs. bedrog/onrechtvaardigheid (eerlijkheid), loyaliteit 

vs. verraad (loyaliteit), autoriteit/respect vs. ondermijning  (autoriteit) en reinheid/puurheid vs. 

onrein/schennis (reinheid) zijn gemeten op basis van de Nederlandse vertaling van de ‘Moral 

foundations questionnaire’ ( MFQ) (Graham et al., 2011). De MFQ bestaat uit twee delen; deel 1 

omvat 15 items die beantwoord werden op een 6-punts Likert schaal (0= helemaal niet relevant; 6= 

heel erg relevant). Aan de respondenten werd gevraagd: Wanneer je besluit of iets goed of slecht is, in 

welke mate zijn de volgende overwegingen dan van belang voor jouw oordeel? Voor iedere morele 

grondslag zijn er drie items opgenomen. Voorbeelden van stellingen van iedere subschaal zijn als 

volgt:  

● zorg: ‘Of iemand zorgde voor een zwak of kwetsbaar iemand’,  

● eerlijkheid: ‘Of sommige mensen anders behandeld werden dan anderen’  

● loyaliteit ‘Of iemand zijn of haar groep verraden heeft’,  

● autoriteit ‘Of iemand een gebrek aan respect voor autoriteit heeft getoond’  en  

● reinheid ‘Of iemand standaarden van puurheid en fatsoenlijkheid geschonden heeft’.  

In deel 2 van de MFQ werd aan de respondenten de vraag gesteld: ‘Zou je voor de volgende stellingen 

aan willen geven in welke mate je het ermee eens of oneens bent’, de antwoordmogelijkheden waren 

op basis van een 6 punts- Likerts schaal (0= zeer mee oneens, 5= zeer mee eens).  Voor iedere morele 
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grondslag zijn er drie items opgenomen. Voorbeelden van stellingen van iedere subschaal zijn als 

volgt:  

● zorg: ‘Medeleven met degenen die lijden, is de belangrijkste deugd’,  

● eerlijkheid: ‘Rechtvaardigheid is de belangrijkste behoefte voor een maatschappij’,   

● loyaliteit :‘Het is belangrijker om een teamspeler te zijn dan om jezelf te uiten’,  

● autoriteit : ‘Respect voor autoriteit is iets dat alle kinderen moeten leren’  en  

● reinheid :‘Kuisheid is een belangrijke en waardevolle deugd’.  

Verder zijn er in de MFQ twee controle vragen opgenomen, één in deel 1: ‘Of iemand goed was in 

wiskunde’ en één in deel 2: ‘Het is beter iets goeds te doen dan iets slechts‘. De interne validiteit voor 

de gecombineerde schalen (deel 1 en 2) is matig:  zorg (α = .50, M = 3.90) eerlijkheid (α =.55, M = 

4.15) loyaliteit (α = .67, M = 3.85), autoriteit (α = .61, M = 3.92) en reinheid (α = .55, M  = 3.50). 

Daarnaast laten Haidt et al. (2011) zien op basis van factor analyse factoranalyse dat er inderdaad 

sprake is van vijf constructen
5
. Er is één aanpassing gedaan op de MFQ, namelijk item 31 was 

oorspronkelijk ‚‘Als ik een soldaat was en ik was het oneens met de orders van mijn leidinggevende, 

dan zou ik toch gehoorzamen omdat dit mijn plicht is’, echter aangezien de respondenten allemaal 

werkzaam binnen defensie is ‘als ik een soldaat was’ weggelaten uit de stelling. Om te meten wat 

volgens de respondent de morele grondslag is die betrekking heeft op het voorgestelde dilemma werd 

na het tonen van één van de twee scenario’s aan de respondenten gevraagd om het dilemma te 

categoriseren op één van de vijf morele grondslagen. 

  Morele emoties. Acht verschillende emoties zijn gemeten in de vragenlijst: 1. woede / 

boosheid ; 2. walging/machteloosheid ; 3. minachting ; 4. ontzag;  5. Dankbaarheid; 6. Sympathie; 7. 

medeleven / compassie ; 8. Schaamte; 9. Schuld en 10. Trots. Deze zijn opgesteld op basis van de door 

Haidt (2003) genoemde morele emoties. De respondenten werd gevraagd om van deze 11 emoties aan 

te geven in hoeverre deze aanwezig zouden zijn wanneer de respondent zich in de situatie van het 

scenario zou bevinden. Antwoorden werden gegeven op basis van een 6 punts Likert schaal ( 0 = 

helemaal niet, 5= heel erg).  

  Leiderschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Er werd aan de respondent 

gevraagd of hij/zij een leidinggevende functie heeft (ja/nee). Om het verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheidsgevoel te meten hebben respondenten op een schaal van 1 (zeer mee oneens) tot 6 

(zeer mee eens) aangegeven in hoeverre ze eens of oneens zijn met ieder van de negen stellingen. Deze 

items zijn: 1. Vanuit mijn functie heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 2. Ik zou me 

verantwoordelijk voelen voor de beslissing; 3. Als de beslissing negatieve gevolgen zou hebben zou ik 

me daar schuldig over voelen; 4. Ik ervaar het als mijn plicht om te zorgen voor mijn collega’s; 5. Ik 

zou persoonlijk kunnen worden aangesproken op een dergelijke beslissing; 6. Het nemen van een 

                                                             
5 Voor uitvoerig materiaal over de totstandkoming van de MFQ  zie: Graham et al., (2011). ‘Mapping the moral domain’  

Journal of Personality and Social Psychology, 101(2) 
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verkeerde beslissing zou persoonlijk negatieve gevolgen kunnen hebben; 7. Ik ben me er bewust van 

dat ik aangesproken zou kunnen worden op mijn beslissingen; 8. Ik zou me aansprakelijk voelen in de 

situatie en 9. Ik voel me verantwoordelijk voor het beschermen van burgers. Uit factoranalyse bleek 

dat er inderdaad twee dimensies zijn te onderscheiden  (eigenwaarde > 1) te weten 

‘verantwoordelijkheid’ en ‘aansprakelijkheid’. Samen verklaren deze factoren 59,5% van de variantie. 

De items 1, 2, 4, 7 en 9 vormen daarmee de factor verantwoordelijkheid, deze 5 items vormen intern 

een consistente schaal (α = .83, M = 5.09). De schaal die aansprakelijkheid meet wordt gevormd door 

de items 3, 5, 6 en 8, ook deze schaal is intern voldoende consistent (α = .71, M = 4.67).  

Resultaten 

  De resultaten van het onderzoek zullen worden onderverdeeld in twee delen, een exploratief 

deel en een toetsend deel. Het exploratieve gedeelte zal ingaan op de gevonden relaties tussen de 

variabelen morele intensiteit, morele emoties, morele grondslagen en de afhankelijke variabelen 

sensemaking strategieën. Het tweede deel van de resultaten sectie is toetsend van aard, hierin zullen de 

hypothesen 5A-C getoetst worden, de invloed van leiderschap, verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid op de sensemaking strategieën. Voordat ingegaan wordt op de resultaten van deze 

twee delen zal een overzicht gegeven worden van de data door middel van beschrijvende statistieken 

van de afhankelijke variabelen, de sensemaking strategieën. Deze beschrijvende statistieken zijn 

aangevuld met een correlatie tabel van de demografische variabelen en de afhankelijke variabelen 

(tabel 8). Zo is in tabel 8 te zien dat hoe meer uitzendervaringen een respondent heeft hoe minder 

gekozen wordt voor de sensemaking strategie emotieregulatie. Ook lijken leidinggevenden minder te 

kiezen voor emotieregulatie maar vaker voor informatie integratie. Daarnaast is er een positieve relatie 

tussen het aantal dienstjaren en de strategie kritisch nadenken, respondenten met een hoger aantal 

dienstjaren kiezen vaker voor kritisch nadenken.    

De respondenten scoorden gemiddeld het hoogst op de categorie ‘het herkennen van omstandigheden’ 

(M = 4.53) en het laagst op ‘analyseren van persoonlijke motieven (M = 2.30). 
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Tabel 8 

Correlaties tussen demografische variabelen en sensemaking strategieën 

 M SD 1.   2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Demografische variabelen:                 

1.     Geslacht (1,2) 1.03 0.16  -              

2.     Leeftijd 35.35 10.70 -.07 -             

3.     Opleiding  3.60 1.71 .07 .05 -            

4.     Rang  4.83 2.82 .09 .56** .46** -           

5.     Dienstjaren  14.77 10.59 -.10 .87** -.04 .53** -          

6.     Aantal uitzendingen (1 ,2, 3, 4) 2.36 0.89 -.06 .46** -.04 .21** .52** -         

7.     Leiderschap (1,2) 1.48 0.50 -.09 -.06 -.00 .17* -.05 .08 -        

Sensemaking strategieën:                 

8.     Emotieregulatie  2.51  1.88 -.02 -.03 .00 -.07 -.07 -.15* -.16* -       

9.     Zelfreflectie 4.20 1.93 -.18 -.04 -.12 -.09 -.01 .14 -.08 .04 -      

10.   Voorspellen 3.96 1.67 .10 .00 -.03 .07 -.00 -.10 -.08 -.16* -.13 -     

11.    Informatie Integratie  3.98 2.06 -.13 -.01 -.08 .12 -.03 .00 .15* -.13 -.11 -.00 -    

12.    Herkennen omstandigheden    4.53 1.74 .10 -.06 .12 .09 -.04 -.08 .06 .00 -.14 -.10 -.04 -   

13.    Hulp Derden 2.45 1.75 .15* -.04 -.05 -.10 -.07 -.11 -.07 -.21** -.18* .16* -.27** .00 -  

14.    Kritisch nadenken 3.21 2.07 -.11 .07 .08 .08 .16* -.09 -.03 -.02 -.32** -.12 -.05 -.10 -.02 - 

15.    Analyseren motieven 2.30 1.79 .06 .06 .05 .02 .00 .08 .08 -.00 -.00 -.21** -.03 -.09 -.16* -.01 

Noot (174<N<183 )   *    = correlatie is significant bij 0.05 (2-zijdig), p < 0.05 

    **  = correlatie is significant bij 0.01 (2-zijdig), p <0.01 

     -     = niet weergegeven  

    Geslacht 1= man, 2= vrouw 

    Aantal uitzendingen: 1= niet op uitzending geweest, 2= 1 keer, 2= 1-4 keer, 3= meer dan 5 keer 

     Leiderschap 1= geen leidinggevende functie, 2= leidinggevende functie 

    Verbanden tussen de sensemaking strategieën onderling zijn weergeven d.m.v. Spearman’s rangordecorrelaties
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Deel 1. Resultaten exploratief onderzoek 

   Morele intensiteit. De data van versie A (hoge morele intensiteit) en versie B (lage morele 

intensiteit) zijn gezamenlijk geanalyseerd. Zoals verwacht ligt de gemiddelde score op morele 

intensiteit rond het midden van de schaal (M = 3,55). De resultaten van correlatieanalyse zijn 

weergegeven in tabel 13. Zo is te zien dat er een relatie bestaat tussen de mate van morele intensiteit 

en de score op slechts één van de acht sensemaking strategieën, namelijk ‘kritisch nadenken’. (r = 

.17, p < .05). Deze resultaten laten zien dat hoe hoger de ervaren morele intensiteit hoe vaker voor de 

strategie kritisch nadenken wordt gekozen.    

  Morele grondslagen. De gemiddelde scores en standaarddeviaties van de scores op de vijf 

morele grondslagen zijn weergeven in tabel 9. Deze scores geven aan welke grondslagen de 

respondenten zich persoonlijk het meest of minst mee identificeren. Er werd het hoogst gescoord op 

de grondslag ‘eerlijkheid’ en het laagst op ‘reinheid’. Zoals te zien is in tabel 9 is er sprake van 

positieve correlaties tussen de verschillende grondslagen. Om te onderzoeken of er een relatie bestaat 

tussen de scores op de morele grondslagen en de sensemaking strategieën is een correlatie analyse 

uitgevoerd (zie tabel 9). Er is een positieve correlatie gevonden tussen de grondslag eerlijkheid en de 

strategie kritisch nadenken, r = .20, p < .01, wat betekent dat de respondenten die zich sterker 

identificeren met de grondslag eerlijkheid ook vaker kiezen voor de sensemaking strategie kritisch 

nadenken Daarnaast is eerlijkheid negatief gecorreleerd met de strategie analyseren van persoonlijke 

motieven, r = -.16, p < .05, een lagere score op eerlijkheid gaat samen met een lagere score op 

analyseren van persoonlijke motieven. Verder is er een positief verband gevonden tussen de grondslag 

loyaliteit en de strategie informatie integratie, r =.15, p < .05. Respondenten die hoger scoren op 

loyaliteit scoren kiezen vaker voor de strategie informatie integratie. Tot slot is er een negatieve 

correlatie gevonden tussen de grondslag autoriteit en de strategie hulp van derden, respondenten met 

een lagere score op autoriteit kiezen minder vaak voor hulp van derden, r = -.18, p < .05. Deze 

correlaties zijn allemaal significant, echter is de sterkte matig.  
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Tabel 9 

Correlaties tussen morele intensiteit, morele grondslagen en sensemaking strategieën 

 M SD 1.  2.   3. 4. 5. 6.  

1.     Morele intensiteit  3.55  0.53 -       

Morele grondslagen          

2.     Zorg 3.90 0.69 .03 -       

3.     Eerlijkheid 4.15 0.66 -.03 .67** -     

4.     Loyaliteit 3.84 0.79 .12 .31** .41** -    

5.     Autoriteit 3.92 0.71 .13 .25** .31** .71** -   

6.     Reinheid 3.48 0.73 .14 .49** .50** .53** .47** -  

Sensemaking strategieën          

7.     Emotieregulatie  2.51  1.88 -.07 .00 -.05 .04 .02 .06  

8.     Zelfreflectie 4.20 1.93 -.13 -.04 -.09 .04 .09 -.06  

9.     Voorspellen 3.96 1.67 .01 -.02 .02 -.04 -.07 -.08  

10.    Informatie Integratie  3.98 2.06 -.04 -.12 -.00 .15* .11 .01  

11.    Herkennen omstandigheden    4.53 1.74 -.10 -.02 -.04 -.02 .04 .11  

12.    Hulp Derden 2.45 1.75 .09 .09 .05 -.10 -.18* -.01  

13.    Kritisch nadenken 3.21 2.07 .17* .09 .20** .01 .03 .11  

14.    Analyseren motieven 2.30 1.79 -.09 -.02 -.16* -.14 -.09 -.04  

Noot (171<N<174)   *   = correlatie is significant bij 0.05 (2-zijdig), p < 0.05 

    ** = correlatie is significant bij 0.01 (2-zijdig), p < 0.01 

    -    = niet weergegeven 

  Morele emoties. Respondenten konden aangeven in hoeverre de morele emoties ervaren 

zouden worden met betrekking tot het scenario. De gemiddelde scores van de morele emoties liggen 

grotendeels in het midden, de emotie met de hoogste gemiddelde score is Medeleven/Compassie (M = 

3.83) gevolgd door Machteloosheid (M = 3.68).  Gemiddeld werd het laagst gescoord op de emotie 

Dankbaarheid (M = 2.40). Om te bepalen of er samenhang bestaat tussen a) de acht morele emoties en 

b) de sensemaking strategieën is er een correlatieanalyse uitgevoerd. De correlatietabel is weergeven 

in tabel10. De uitkomsten van de analyses laten het volgende zien: 

● Emotieregulatie; er bestaat een positieve relatie tussen minachting en emotieregulatie, zo dat 

respondenten met een hogere mate van ervaren minachting hoger scoren op emotieregulatie.  

● Zelfreflectie;  er bestaat een negatieve correlatie tussen zelfreflectie en  vijf van de morele emoties. 

Respondenten die een hogere mate van woede, machteloosheid, medeleven, schaamte of schuld 

ervaren minder vaak kiezen voor de strategie zelfreflectie.  

● Voorspellen; heeft een negatieve relatie met ontzag en schaamte, zo dat een lagere score op deze 

morele emoties samengaat met een lagere score op voorspellen.  

● Informatie integratie; respondenten met een hogere mate van ervaren walging en minachting met 

betrekking tot het dilemma kiezen vaker voor de strategie informatie integratie. Hoewel de correlatie 

tussen walging en minachting is significant is, is de relatie niet sterk.  
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● Herkennen van omstandigheden;  Er is een negatief verband gevonden tussen de morele emoties 

walging, minachting, schaamte en de sensemaking strategie herkennen van omstandigheden. Dit geeft 

aan dat wanneer respondenten hoger scoren op walging, minachting en schaamte zij minder vaak 

kiezen voor de sensemaking strategie herkennen van omstandigheden. Daarnaast is er een positief 

verband gevonden tussen de emoties medeleven en trots en het herkennen van omstandigheden. Hoe 

hoger de ervaren mate van trots en medeleven hoe vaker voor deze sensemaking strategie werd 

gekozen.  Opvallend is dat de negatieve morele emoties (walging minachting en schaamte) een 

negatief verband laten zien en de meer positievere morele emoties (medeleven en trots) en positieve.  

● Hulp van Derden; Respondenten die een hogere mate van ontzag, sympathie, medeleven en schuld 

ervaren kiezen vaker voor de strategie hulp van derden. De sterkste relatie is die tussen de morele 

emotie schuld en  hulp van derden.  

● Kritisch nadenken; Er zijn significante correlaties gevonden tussen walging, machteloosheid en 

minachting en de sensemaking strategie kritisch nadenken. De relatie is positief, zo dat een hogere 

score op walging, machteloosheid en minachting leidt tot een hogere score op kritisch nadenken.  

● Analyseren van motieven; Er is negatieve relatie gevonden tussen de emotie trots en de strategie 

analyseren van motieven. Respondenten die een hogere mate van trots ervaren kiezen minder vaak 

voor de strategie kritisch nadenken over eigen en andermans motieven.  

● Er is geen relatie gevonden tussen de morele emotie dankbaarheid en een van de sensemaking 

strategieën.  

Verder is gekeken naar de relatie tussen morele emoties en morele intensiteit. Er bestaat er een 

positieve significante samenhang tussen morele intensiteit en de emoties woede (r =.21, p < .01) ; 

machteloosheid (r = .17, p < .05),  ontzag (r = .26, p < .01), dankbaarheid (r = .18, p < .05) en 

schuld (r = .24, p < .01). Hoe hoger de ervaren mate van woede, machteloosheid, ontzag, 

dankbaarheid en schuld, hoe hoger de ervaren morele intensiteit van het dilemma. Er is geen 

samenhang gevonden tussen morele intensiteit en walging, minachting, sympathie, medeleven, 

schaamte en trots.   
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   Tabel 10  

  Correlaties tussen morele emoties en sensemaking strategieën 

 M SD 1.   2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   

Morele emoties                

1.     Woede  3.14 1.35 -             

2.     Walging 2.75 1.37 .50**  -            

3.     Machteloosheid 3.68 1.53 .53** .41** -           

4.     Minachting  2.69 1.40 .31** .61** .32** -          

5.     Ontzag 2.49 1.23 .38** .33** .34** .24** -         

6.     Dankbaarheid 2.40 1.40 .24** .08 .07 -.01 .39** -        

7.     Sympathie 3.07 1.37 .16** .04 .21** -.07 .36** .51** -       

8.     Medeleven 3.83 1.44 .26** .01 .35** .00 .25** .30** .54** -      

9.     Schaamte 2.84 1.42 .35** .47** .46** .43** .39** .08 .18* .18* -     

10.   Schuld 3.13 1.42 .45** .35** .53** .28** .49** .22** .19* .23** .66** -    

11.   Trots  2.81 1.49 .06 -.12 -.05 -.17* .22** .46** .41* .39** -.12 -.02 -   

Sensemaking strategieën                

12.   Emotieregulatie  2.51  1.88 .09 .13 -.00 .15* .03 .05 -.00 .05 -.01 -.04 .03   

13.   Zelfreflectie 4.20 1.93 -.19* -.13 -.25** -.13 -.11 .04 -.01 -.16* -.20** -.19** .08   

14.   Voorspellen 3.96 1.67 -.06 -.12 -.00 -.12 -.16* -.08 -.07 .08 -.15* -.02 -.07   

15.   Informatie Integratie  3.98 2.06 -.10 .16* -.03 .15* -.08 -.08 -.01 -.12 .09 -.06 -.11   

16.   Herkennen  4.53 1.74 -.03 -.17* -.02 -.15* -.05 .11 .11 .17* -.21** -.11 .15*   

17.   Hulp van Derden 2.45 1.75 .02 -.03 .11 .00 .16* .14 .17* .19* .13 .28** .10   

18.   Kritisch nadenken 3.21 2.07 .04 .17* .18* .17* .06 -.00 .01 .01 .12 .10 .00   

19.   Analyseren motieven 2.30 1.79 .06 -.00 -.01 .12 .10 -.03 .02 -.05 .00 -.01 -.15*   

Noot (172<N <177)  *   = correlatie is significant bij 0.05  (2-zijdig), p < 0.05 

     ** = correlatie is significant bij 0.01 (2-zijdig), p < 0.01 

     -    = niet weergeven
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Voorspellende factoren per sensemaking strategie. Nu de aanwezige relaties in kaart gebracht zijn 

in het van belang te bekijken welke onafhankelijke variabelen samen de verschillende sensemaking 

strategieën kunnen voorspellen en welk percentage van de variantie verklaard kan worden. Vanwege 

de exploratieve aard van dit gedeelte is gekozen om per strategie een stepwise regressie analyse uit te 

voeren, waarbij alle onafhankelijke variabelen worden meegenomen. Door deze methode zal er per 

stap één onafhankelijke variabele worden toegevoegd in de volgorde van grootste relatieve invloed, 

de hoogste F waarde.  Op deze manier wordt het eenvoudigste voorspellende model opgesteld met de 

sterkste voorspellers voor de afhankelijke variabele, wanneer gecontroleerd wordt voor alle 

onafhankelijke variabelen. Omdat er acht afhankelijke variabelen zijn, de sensemaking strategieën, is 

er acht keer regressie analyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in deze sectie per strategie 

worden toegelicht.  

  Emotieregulatie. De resultaten van de stepwise regressieanalyse laten zien dat het model met 

de sterkste voorspellers slechts één onafhankelijke variabele bevat, namelijk uitzendervaringen. Het 

aantal keer dat een respondent op uitzending is geweest blijkt de sterkste significante voorspeller voor 

de score op emotieregulatie (B = -.39, p < .05). Uitzendervaringen verklaard 3% van de variantie in de 

scores. Hoewel dit model significant is (F (1, 170) = 4.12, p < .05) ,  is de verklaarde variantie zeer 

gering, daarnaast is het opvallend dat slechts uitzendervaringen een bijdrage blijken te leveren aan de 

score op emotieregulatie en niet de morele emotie minachting of het wel of niet hebben van een 

leidinggevende functie.  

 Zelfreflectie. Wanneer gecontroleerd wordt voor alle onafhankelijke variabelen blijkt slechts 

één van de vijf morele emoties waar een relatie voor gevonden significantie voorspellende waarde te 

hebben, namelijk machteloosheid. Een hogere mate van machteloosheid heeft een negatief effect op 

het toepassen van zelfreflectie. Daarnaast blijkt dat hoe vaker een respondent op uitzending is geweest 

hoe vaker voor de strategie zelfreflectie gekozen wordt. Wanneer machteloosheid (B = -3.31, p < .05) 

en uitzendervaringen (B = .35, p < .05) samen worden opgenomen in een model verklaren deze 

variabelen 8,7% van de variantie. Het overgrote deel van de variantie wordt niet verklaard door de 

variabelen die meegenomen zijn in het huidige onderzoek. De twee sterkste voorspellers voor 

zelfreflectie zijn machteloosheid en aantal uitzendervaringen.  

  Voorspellen. Slechts één variabele blijkt een significant in het verklaren van de variantie van 

de sensemaking strategie voorspellen, namelijk de morele emotie minachting (B = -.18, F (1,171) = 

2.65, p < .05) . Wanneer de score op minachting stijgt, daalt de score op voorspellen. Minachting 

verklaart echter een zeer gering percentage slechts 2,5%.  

  Informatie integratie. De hiërarchische regressieanalyse geeft vijf modellen ter voorspelling 

van de score op informatie integratie (F (5, 165) = 6.28, p < .01).  In de laatste stap van de analyse 

worden vijf significante voorspellers meegenomen, de morele emoties Walging ( B = .43, p < .01)  en 

Woede ( B = -.35, p < .01) , de morele grondslagen loyaliteit ( B =.70, p < .01)   en zorg ( B = -.70, p < 

.01) en tot slot de militaire rang ( B = .13, p < .05) . Woede en zorg zijn negatieve waardes wat 
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aangeeft dat een stijging op de score van deze variabelen een voorspeller is van een daling in de score 

op informatie integratie. Verder laat het model zien dat hoe hoger de rang en de score op loyaliteit en 

walging hoe vaker voor de strategie informatie integratie wordt gekozen. Het model met vijf 

variabelen is significant en verklaard 15,9% van de variantie. 

  Herkennen van omstandigheden. De sterkste voorspellers voor de strategie herkennen van 

omstandigheden zijn schaamte ( B = -.30, p < .05) , medeleven ( B = .26, p < .05), 

verantwoordelijkheid (B = .48, p < .05) en morele intensiteit (B = -.56, p < .05). Schaamte en morele 

intensiteit zijn hierbij negatieve voorspellers en medeleven en verantwoordelijkheid positieve. Het 

model met de vier voorspellers is significant (F ( 4, 163) = 6.44, p < .01) en verklaart 15,9% van de 

verschillen op de scores van het herkennen van omstandigheden.  

  Hulp van Derden. De morele emoties schuld en compassie en de morele grondslag autoriteit 

vormen samen een significant model ter voorspelling van de score op hulp van derden (F ( 3, 168) = 

9.47, p < .01). Waarbij zowel schuld (B = .28, p < .01) als compassie (B = .09, p < .01) positief van 

aard zijn, wat aangeeft dat een stijging op deze score een stijging teweeg brengt op de score van hulp 

van derden. Een stijging in de score autoriteit ( B = .-62, p < .01) daarentegen voorspelt een daling op 

hulp van derden. Samen verklaren deze variabelen 15% van de variantie.  

  Kritisch nadenken. Wanneer gecontroleerd wordt voor alle variabelen blijken er twee 

significante voorspellers te zijn voor de strategie kritisch nadenken het model met de twee variabelen 

is significant (F ( 2, 170) = 6.03, p <  .05) en verklaart 9,2% van de variante in de scores op kritisch 

nadenken. De voorspellers zijn de grondslag eerlijkheid ( B = .69, p < .01) en de emotie walging (B = 

.69, p < .01). Een stijging op de score van eerlijkheid en walging impliceert een stijging op de score 

van kritisch nadenken.  

  Analyseren. De meervoudige hiërarchische regressieanalyse geeft geen model voor de 

onafhankelijke variabele analyseren, wat aangeeft dat er op basis van de meegenomen variabelen geen 

significante voorspellers aanwezig zijn voor deze sensemaking strategie.  

Conclusie resultaten deel 1.  

  Hoewel er veel correlaties zijn gevonden tussen de afhankelijke variabelen en de afhankelijke 

variabelen, blijkt dat de variantie op de scores van de sensemaking strategieën slechts voor een klein 

deel door deze factoren wordt beïnvloed. Een aantal afhankelijke variabelen hebben voorspellende 

waarde wanneer er voor alle variabelen gecontroleerd wordt. Met name morele emoties hebben een 

effect op meerdere sensemaking strategieën, het gaat hierbij om de emoties: machteloosheid, 

minachting, woede, walging, schaamte, medeleven, schuld. Daarnaast blijken vier van de vijf morele 

grondslagen invloed te hebben op de keuze van sensemaking strategieën. Een stijging op de score 

loyaliteit leidt tot verhoging van toepassen van de sensemaking strategie informatie integratie. 

Respondenten met een hogere score op de grondslag zorg  kiezen daarentegen minder vaak voor 

informatie integratie. Een hogere score op autoriteit leidt tot een lagere score op hulp van derden. 

Respondenten met een voorkeur voor de morele grondslag eerlijkheid kiezen vaker voor de strategie 
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kritisch nadenken.  

Morele intensiteit en verantwoordelijkheid hebben een effect op slechts één sensemaking strategie, 

namelijk het herkennen van omstandigheden. Respondenten die een hogere mate van morele 

intensiteit ervaren met betrekking tot het dilemma kiezen minder vaak voor deze strategie en een 

hogere mate van verantwoordelijkheid leidt tot vaker kiezen van het herkennen van omstandigheden.  

Tot slot zijn er een tweetal demografische variabelen een effect te hebben op drie sensemaking 

strategieën. Respondenten met een hogere rang kiezen vaker voor informatie integratie. Het aantal 

uitzendervaringen blijkt ook van invloed, hoe meer uitzendervaringen hoe minder vaak voor 

emotieregulatie wordt gekozen en hoe meer voor zelfreflectie. Figuur 4 en 5 geven een schematische 

weergave van de gevonden relaties. 

 

Figuur 4; 

Gevonden relaties morele grondslagen, morele intensiteit en sensemaking strategieën
6

                                                             
6 Rood: negatief verband, Groen: positief verband 
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Figuur 5; 

Gevonden relaties tussen morele emoties en sensemaking strategieën 
7

                                                             
7
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Deel 2. Toetsen van de hypothesen    

  Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid. De gemiddelde scores op 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zijn relatief hoog, met name op verantwoordelijkheid. Zo 

wordt er op verantwoordelijkheid gemiddeld 5.09 gescoord door de respondenten en 4.60 op 

aansprakelijkheid ( 1 = laag, 6 = hoog).  De verwachting is dat militairen met een hogere mate van 

verantwoordelijkheid-/aansprakelijkheidsgevoel hoger scoren op de sensemaking strategieën ‘kritisch 

nadenken over eigen en andermans oordeel’,  ‘Analyseren van persoonlijke motieven’ en ‘informatie 

integratie’ dan militairen met een lager verantwoordelijkheid- en aansprakelijkheidsgevoel (H1). Om 

te toetsen of er daadwerkelijk een samenhang bestaat tussen de scores op verantwoordelijkheid en de 

sensemaking strategieën en de scores op aansprakelijkheid en de sensemaking strategieën is een 

correlatieanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van de analyse tonen geen significante relaties tussen 

zowel verantwoordelijkheid en kritisch nadenken, analyseren en informatie integratie als tussen 

aansprakelijkheid en deze drie sensemaking strategieën. De hypothese kan daarom niet worden 

bevestigd. Opvallend is wel dat er een relatie bestaat tussen verantwoordelijkheid en het herkennen 

van omstandigheden (r = .16, p < .05), zo dat een hogere score op verantwoordelijkheid samengaat 

met een hogere score op het herkennen van omstandigheden.  

  Leiderschap. Om te toetsen of militairen met een leidinggevende functie hoger of lager 

scoren op één of meerdere sensemaking strategieën dan militairen zonder leidinggevende functie is 

een onafhankelijke T-toets uitgevoerd. De verwachting is dat militairen met een leidinggevende 

functie hoger scoren op kritisch nadenken over eigen en andermans oordeel’,  ‘Analyseren van 

persoonlijke motieven’ en ‘informatie integratie’ (H2)  en lager scoren op ´hulp van derden´ dan 

militairen zonder leidinggevende functie (H3). De T-toets vergelijkt de scores op de sensemaking 

strategieën tussen groep 1 (geen leidinggevende functie) en groep 2 (leidinggevende functie).  

De uitkomsten laten zien dat de twee groepen verschillen op de score van informatie integratie; t 

(171) = -2.0, p = .03. Leidinggevenden (M = 4.31, SD = 2.01) scoren significant hoger op de strategie 

informatie integratie dan militairen zonder een leidinggevende functie (M = 3.66, SD = 2.06).  

Opvallend is dat er verder significante verschillen gevonden zijn tussen de groepen op de score van 

emotieregulatie; t (171) = 2.12, p = .35. Militairen met een leidinggevende functie (M = 2.19, SD = 

1.77) scoren significant lager op emotieregulatie dan niet leidinggevenden (M = 2.80, SD = 1.96).  

Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de groepen op de scores van kritisch nadenken, 

analyseren en hulp van derden.  

Conclusie resultaten deel 2. 

  De resultaten laten zien dat er een verband bestaat tussen de mate van verantwoordelijkheid 

en de score op de strategie herkennen van omstandigheden. Respondenten met een hogere mate van 

verantwoordelijkheid kiezen vaker voor deze sensemaking strategie Er blijk echter wel een verband te 

zijn tussen de mate van verantwoordelijkheid en de score op de strategie herkennen van 
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omstandigheden. In lijn met de verwachting kiezen militairen met een leidinggevende functie vaker 

voor de sensemaking strategie informatie integratie dan militairen zonder leidinggevende functie, 

hypothese 2 kan daarom deels bevestigd worden. Opvallend is dat leidinggevenden minder vaak 

kiezen voor de strategie emotieregulatie dan niet-leidinggevenden.  Er is geen relatie gevonden tussen 

de mate van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en de sensemaking strategieën kritisch 

nadenken, analyseren en informatie integratie.  Daarnaast leidinggevenden en niet- leidinggevenden 

verschillen niet op de strategieën kritisch nadenken, analyseren en hulp van derden. Hypothese 1 en 3 

kunnen daarom niet bevestigd worden. Figuur 6 geeft de gevonden relaties schematisch weer.  

Figuur 6; 

Gevonden relaties tussen leiderschap, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en sensemaking strategieën
8
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Discussie 

 

  Tijdens uitzending worden militairen regelmatig geconfronteerd met morele dilemma’s 

waarbij een beslissing genomen moet worden. Morele dilemma’s zijn vaak complex, mede door de 

botsing van waarden waarbij een afweging gemaakt moet worden. De omstandigheden waarin 

militairen zich bevinden tijdens uitzending dragen bij aan de complexiteit van dergelijke dilemma’s, 

zoals de aanwezigheid van een andere cultuur, vijandige of gevaarlijke setting en de impact van de 

beslissingen. Van militairen wordt verwacht dat ze in dergelijke situaties moreel competent handelen. 

Effectieve sensemaking kan complexe situaties duidelijker maken. Het toepassen van sensemaking 

strategieën kan een leidraad zijn voor militairen bij het nemen van beslissingen in deze complexe 

situaties. Onderzoek naar sensemaking strategieën is dan ook van essentieel belang. De doelstelling 

van huidig onderzoek is inzicht krijgen in deze sensemaking strategieën en de variabelen die van 

invloed kunnen zijn op het toepassen van deze strategieën. Er kunnen acht verschillende sensemaking 

strategieën worden onderscheiden, resp. 1. Emotieregulatie, 2. Zelfreflectie, 3. Voorspellen, 4. 

Integratie van informatie, 5. Herkennen van omstandigheden, 6. Hulp van derden, 7. Kritisch 

nadenken over eigen en andermans oordeel en 8. Analyseren van persoonlijke motieven (Mumford et 

al., 2008 & Thiel et al., 2012 ). Op basis van literatuuronderzoek werd verwacht dat de volgende 

variabelen van invloed zijn op het toepassen van sensemaking strategieën: morele grondslagen, 

leiderschap verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (persoonsspecifieke variabelen) en morele 

intensiteit en morele emoties (situatiespecifieke variabelen).  Daarnaast zijn er een aantal 

demografische variabelen meegenomen, resp. geslacht, opleiding, rang, dienstjaren en aantal 

uitzendingen.  

Militairen kiezen het vaakst voor de sensemaking strategie herkennen van omstandigheden. De 

strategie analyseren van motieven wordt het minst vaak gekozen. De onafhankelijke variabelen die 

meegenomen zijn in dit onderzoek bleken bijna allemaal van (enige) invloed te zijn op de keuze van 

sensemaking strategieën. Echter, de meest opvallende resultaten zijn de relaties tussen morele emoties 

en sensemaking. Tien van de elf morele emoties hangen samen met de keuze van de strategieën. De 

emoties die het meest werden ervaren door de respondenten zijn machteloosheid en medeleven. De 

morele emoties dankbaarheid en ontzag werden het minst ervaren.  

De sterkste voorspellers voor het gebruik van sensemaking strategieën bleken  morele emoties, morele 

grondslagen en uitzendervaringen te zijn. Het algemene beeld dat door de resultaten geschetst wordt is 

dat morele emoties en morele grondslag (waarden) van belang zijn bij het betekenis gegeven aan een 

moreel dilemma en het nemen van een beslissing. Daarnaast komt ervaring met uitzendingen 

veelvuldig terug als voorspeller van het gebruik van sensemaking strategieën.  

Verder werd er verwacht dat er relaties gevonden konden worden tussen morele intensiteit van het 

dilemma en de gebruikte sensemaking strategieën. Er is echter slechts één relatie gevonden, namelijk 



SENSEMAKING IN EEN MILITAIRE CONTEXT   38 

 

 
 

een positief verband tussen morele intensiteit en kritisch nadenken. De omstandigheden van de 

situatie zelf lijken minder van belang te zijn dan de ervaren emoties, waarden en ervaring. Er zijn 

twee aspecten die eruit springen wat betreft de resultaten van dit onderzoek, namelijk de invloed van 

1. Morele emoties en 2. Leiderschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deze zullen in deze 

discussie in meer detail besproken worden.  

Morele emoties. 

  De relaties die gevonden zijn tussen de morele emoties en de sensemaking strategieën zijn 

opvallend. Alle emoties (met uitzondering van dankbaarheid) hebben invloed op sensemaking 

strategieën, echter verschillen deze relaties wat betreft richting. Dit is niet verassend, zo zijn er morele 

emoties die meer negatief van aard zijn (zoals woede, walging, minachting) en positieve morele 

emoties (dankbaarheid, medeleven en sympathie). Wat echter wel opvallend is, is dat dezelfde morele 

emoties een positieve relatie hebben met de ene sensemaking strategie en een negatieve relatie met 

een andere strategie. Dit geldt voor alle morele emoties, behalve schaamte, schaamte hangt alleen 

negatief samen met sensemaking strategieën. Een opvallend patroon wordt zichtbaar wanneer 

gekeken wordt naar welke invloed de morele emoties hebben op de sensemaking strategieën. 

Emotieregulatie, informatie integratie, hulp van derden en kritisch nadenken worden alleen positief 

beïnvloed door morele emoties. De strategieën voorspellen, zelfreflectie en analyseren worden alleen 

negatief beïnvloed door morele emoties (zie figuur 5, blz. 34). Een uitzondering is herkennen van 

omstandigheden, dit is opvallend, aangezien dit de sensemaking strategie is waar militairen gemiddeld 

het vaakst voor kiezen. Wanneer militairen in hogere mate de emoties walging, minachting en 

schaamte ervaren, zullen zij deze strategie minder vaak toepassen. Het ervaren van medeleven leidt 

juist tot een toename van het gebruik van de strategie herkennen van omstandigheden. Dit zou 

verklaard kunnen worden doordat walging, minachting en schaamte negatieve morele emoties zijn. 

Door het ervaren van dergelijke negatieve emoties over het dilemma, zou een militair wellicht 

bevooroordeeld kunnen zijn, waardoor niet alle omstandigheden herkend worden. Medeleven 

daarentegen zou de militair juist meer betrokken kunnen laten voelen bij het dilemma en de personen 

die erbij betrokken zijn. Dit kan het nadenken over de oorzaak van het probleem, de betrokken 

individuen, de relevante principes, doelen en waarden kunnen bevorderen.   

 Leiderschap, Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid.  

   Leiderschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid lijken minder van invloed dan 

verwacht.  Dit zou verklaard kunnen worden door de te kijken naar de unieke aard van Defensie als 

organisatie en de verwachtingen voor het personeel. Zo is verantwoordelijkheid iets wat 

onlosmakelijk verbonden is met de organisatie. Van militairen wordt geacht zich bewust te zijn van 

zijn/haar verantwoordelijkheden en daar na te handelen. Zoals verwoord wordt in de gedragsregels 

(code of conduct) van de Nederlandse krijgsmacht: ‘Ik ben mij bewust van mijn 

verantwoordelijkheid. Ik schaad de belangen van Defensie niet en geef in houding, voorkomen en 
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gedrag het goede voorbeeld (..)’ (uit: De Graaff & Van den Berg, 2010). Omdat militairen gemiddeld 

genomen een hoog verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgevoel hebben, zijn de verschillen 

tussen laag en hoog zo klein dat geen significant verschil zichtbaar is. Dit kan een verklaring zijn 

waarom de verwachte relaties niet gevonden zijn. Wellicht zullen deze verschillen wel gevonden 

worden wanneer men militairen met burgers zou vergelijken.  

Opvallend was dat deze relatie wél aanwezig was tussen verantwoordelijkheid en het herkennen van 

omstandigheden, zo dat respondenten met een hoger verantwoordelijkheidsgevoel hoger scoren op 

deze sensemaking strategie.  

Ook de verwachte verschillen tussen leidinggevenden en niet- leidinggevenden zijn niet allemaal 

gevonden. Zo werd verwacht dat leidinggevenden met name hoger scoren op de sensemaking 

strategieën informatie integratie (rekening houden met het groter geheel, informatie samenbrengen om 

snel tot actie te komen) en kritisch nadenken over eigen en andermans oordeel en lager scoren op hulp 

van derden dan niet- leidinggevenden. 

De uitkomsten tonen inderdaad aan dat leidinggevenden significant hoger scoren op informatie 

integratie. Dit impliceert dat leidinggevenden vaker gebruik maken van deze strategie dan niet- 

leidinggevenden. Deze bevinding komt overeen met de theorie en verwachtingen. Echter is er geen 

verschil gevonden tussen leidinggevenden en niet- leidinggevenden op de strategieën hulp van derden 

en kritisch nadenken. Wanneer gekeken wordt naar leiderschap binnen de krijgsmacht is hierbij van 

belang dat besluitvorming en commandovoering steeds meer gedecentraliseerd wordt (De Graaff & 

Kramer, 2012., Ministerie van Defensie, 2012). Dit bevordert de vrijheid van handelen op lagere 

niveaus. Deze decentralisatie zou kunnen betekenen dat de grens tussen leidinggevende en niet 

leidinggevende minder scherp is en ‘macht’ meer verdeeld wordt. In het licht van deze ontwikkeling 

kan verklaard worden dat er op scores van deze sensemaking strategieën geen verschil bestaat tussen 

leidinggevenden en niet- leidinggevenden. Daarnaast werd de respondent gevraagd of hij/zij op het 

moment van deelname een leidinggevende functie heeft. Dit betekent dat ook de respondenten die 

aangaven geen leidinggevende functie hebben, dit in het verleden wel gehad kunnen hebben. 

 

Kanttekeningen en Beperkingen.  

   Ten eerste is in dit onderzoek gebruik gemaakt van scenario’s die morele dilemma’s 

weergeven. De vraag hierbij is of alle respondenten het scenario ook echt als dilemma ervaren, zich 

kunnen inleven en of de beantwoorde vragen naar aanleiding van het dilemma wel representatief zijn. 

Verschillende factoren zoals directe druk, spanning en het ervaren van gevaar zullen in 

daadwerkelijke situaties tijdens uitzending aanwezig zijn, maar worden niet meegenomen door deze 

manier van onderzoek. Om toch zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke situaties te blijven is hierom 

gebruik gemaakt van scenario’s die zijn gebaseerd op interviews met militairen over hun 

uitzendervaringen. Daarnaast zijn er in de vragenlijst een aantal controlevragen opgenomen. Hiermee 

gaven de respondenten aan in hoeverre zij het scenario realistisch vinden, zich kunnen inleven en in 
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hoeverre zij zich kunnen voorstellen hoe het zou zijn, om in een dergelijke situatie een beslissing te 

maken. Deze controlevragen werden door de respondenten gemiddeld hoog gescoord, wat aangeeft 

dat de scenario’s dicht bij de realiteit liggen. Ten tweede werden de respondenten gevraagd aan te 

geven in hoeverre zij denken te zullen handelen in de situatie die geschetst werd, de intenties tot 

gedrag zijn gemeten in plaats van het gedrag zelf. Ondanks dat intenties worden gezien als een sterke 

voorspeller voor het daadwerkelijke gedrag (Armitage en Conner, 2001; Azjen 1991),  hebben we hier 

te maken met sensemaking strategieën, die plaats vinden in een zeer kort tijdsbestek. De keuze voor 

strategieën op het moment zelf zouden kunnen afwijken van de strategieën die aangegeven worden in 

de vragenlijst. Om deze discrepantie zo klein mogelijk te houden, is gebruik gemaakt van een 

vraagstelling waarbij respondenten moesten kiezen tussen twee strategieën. Hierdoor werd een 

absolute reactie afgedwongen en sociale wenselijkheid voorkomen. Tot slot is voor zover bekend 

geen eerder onderzoek gedaan sensemaking strategieën in een militaire context, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Om deze reden was het 

gebruik van een bestaande vragenlijst om de sensemaking strategieën te meten niet mogelijk. Het 

opstellen van slechts één item per strategie is doorgaans niet wenselijk, echter vanwege de 

exploratieve aard van het onderzoek is hiervoor gekozen.  

Implementatie en Aanbeveling.  

  Dit onderzoek heeft een aantal interessante relaties en bevindingen opgeleverd, echter ligt er 

nog veel open voor verder onderzoek. De voorspellende factoren die gevonden zijn verklaren slechts 

een klein deel van de verschillen in sensemaking strategieën. Dit betekent dat er meerdere factoren 

bestaan die hier aan bijdragen. Zo is bijvoorbeeld persoonlijkheid, druk en spanning niet 

meegenomen. Verder zouden de specifieke sensemaking strategieën in meer diepgang onderzocht 

moeten worden, welke strategieën zijn het meest van belang binnen de militaire en context en op 

welke manieren deze worden toegepast. Echter, opvallende uitkomsten van huidig onderzoek zijn met 

name de relatie tussen sensemaking strategieën, morele grondslagen en emoties. Ervaren emoties en 

persoonlijke normen en waarden zouden daarom meer belicht moeten worden binnen de training en 

opleiding van militairen. Om militairen te ondersteunen in het nemen van beslissingen bij ethische 

dilemma’s is het ethisch bewustwordingsmodel (EBM) opgesteld. In het EBM is echter nog geen plek 

voor morele emoties of morele grondslagen. Op basis van de resultaten van huidig onderzoek wordt, 

naast vervolgonderzoek, aanbevolen om morele emoties en morele grondslagen op te nemen in 

dilemma trainingen voor militairen ter voorbereiding van uitzending.   
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Tijdens een voetpatrouille in de bergen van Afghanistan, vind er een ongeval plaats binnen het team. De Medic 

wordt van het kamp erbij gehaald. Vanwege het bergachtige gebied kan het voertuig niet in de buurt van de 

gewonde militair komen: de Medic zal ter voet naar de plek toe moeten gaan. De Medic moet beslissen, zonder 

precies te weten wat de aard van de verwondingen zijn, wat zij mee zal nemen de berg op.  Aan de ene kant wil zij 

alle medische hulpmiddelen meenemen om voorbereid te zijn op een ‘worst case scenario’. Aan de andere kant moet 

zij ook middelen meebrengen voor zijn eigen veiligheid, immers ze bevinden zich in vijandig gebied. Alles 

meenemen, zowel materiaal voor haar eigen veiligheid als al het medisch materiaal, zal betekenen dat zij (te) zwaar 

beladen de berg op moet, wat geen optie is. De Medic staat nu voor een keuze, wat neemt ze mee en wat laat ze 

achter?              (1) 

Iedere dag tijdens zijn uitzending in Angola ziet een VN waarnemer een oude vrouw. De vrouw heeft geen inkomen, 

geen kinderen en iedere dag komt ze bedelen op het kamp van de VN in de hoop dat ze wat te eten krijgt. Echter, 

volgens de VN voorschriften is het verboden om tussen verschillende etnische groepen te interveniëren en hulp te 

bieden aan individuen (leden) van één van de groeperingen. Het bieden van hulp aan de vrouw zou kunnen leiden tot 

wrijvingen tussen de etnische groepen waardoor de veiligheid van de coalitiepartners in het geding kan komen. De 

VN waarnemer ziet dat de vrouw er iedere dag slechter en slechter aan toe is. Op een dag wanneer de vrouw weer 

op het kamp is ontvangt de VN waarnemer een voedselpakket vanuit Nederland. De vrouw is hier getuige van en 

smeekt hem om het eten, als ze niets te eten krijgt zal ze sterven van de honger. De VN waarnemer staat nu voor een 

beslissing, moet hij wel of niet de vrouw eten geven?       (2) 

 

Een vrouwelijke VN waarnemer is uitgezonden naar Sudan. Ze moet hier moet samenwerken met coalitiepartners 

met verschillende culturele achtergronden. Ze is de enige vrouw op het kamp en ze wordt zich er al snel van bewust 

dat haar collega’s niet gewend zijn aan samenwerken met vrouwen. Wanneer ze op patrouille willen gaan krijgt ze 

een discussie met de coalitiepartners over of ze wel of niet als chauffeur mag optreden. Dergelijke discussies voert 

ze bijna iedere dag. Discussie die gaan over het wel of niet dragen van een hoofddoek als vrouwelijke militair en het 

sporten in een lange broek zodat haar benen niet zichtbaar zijn. Hierdoor ontstaat een persoonlijk dilemma, moet ze 

zich wel of niet aanpassen aan de normen en waarden van een andere cultuur? Aan de ene kant wil ze niemand 

provoceren door zich niet aan te passen, aan de andere kant wil ze wel bij zichzelf blijven en zich gedragen naar wat 

zij ‘gepast’ vindt.           (3) 
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Nederlandse militairen in Kunduz zijn al weken bezig geweest met het trainen van de politieagenten en het 

aanpassen van politiestations zodat deze veiliger en beter beschermd zijn. De militairen hebben onder andere een 

ammo-box geïnstalleerd, zodat wapens en explosieven veilig opgeborgen kunnen worden. Wanneer een eenheid 

tijdens een patrouille aankomt bij een politiestation, komen ze erachter dat er een vrouw, die eerder die dag 

gearresteerd is, opgesloten is in de ammo-box. Volgens de Afghaanse normen wordt de eer van de vrouw geschaad 

wanneer zij zich in een ruimte bevindt met andere mannen dan haar echtgenoot. Om de eer van de vrouw te 

beschermen is ze in de ammo-box gestopt tot haar echtgenoot arriveert. De commandant van de Nederlandse 

patrouille staat voor een beslissing, zullen ze de vrouw wel of niet uit de ammo-box halen?    

             (6) 

 

Een peloton (QRF) wordt naar de plek gestuurd waar net een suicide attack heeft plaatsgevonden. Alleen de suicider 

zelf is omgekomen. Wanneer het peloton ter plaatse is, is er geen sprake meer van direct gevaar en krijgen de 

militairen de opdracht om de plek op te ruimen. Naast het verzamelen van onderdelen van de bom wordt ze ook 

gevraagd om lichaamsdelen te verzamelen en op te ruimen. Voor één van de militairen in het peloton is dit een zeer 

intense en heftige ervaring en nadien ervaart ze de behoefte om er met familie in Nederland over te praten. Ook al is 

dit in principe toegestaan staat ze toch voor een dilemma, ze weet dat wanneer haar moeder op de hoogte zou komen 

van dit verhaal zij overstuur zal raken. Ze wil graag met het thuisfront over de situatie praten, maar wil ook haar 

moeder niet in (nog meer) angst thuis laten zitten. Moet ze het voorval wel of niet opbrengen tijdens haar 

telefoongesprek naar huis?           (5) 

 

Nederlandse en Amerikaanse eenheden zitten samen op een kamp in Afghanistan, echter de Amerikanen vallen 

onder een ander mandaat (ROE). De Amerikanen voeren mortieroefeningen uit in bewoond gebied, op posities 

waarvan ze denken te weten dat er insurgents zitten. Als gevolg van deze beschietingen melden zich gewonde 

burgers bij de Nederlanders voor medische hulp. Dit brengt de Nederlandse militaire commandant van het hospitaal 

in een lastige positie: de Amerikanen vallen onder een andere invloedssfeer dus hen erop aanspreken lijkt zinloos, 

maar het gaat tegen zijn eigen gevoel in wat je als militair behoort te doen, het beschermen van onschuldige burgers. 

Bovendien kunnen de acties nadelige gevolgen hebben voor de Nederlandse troepen. Hij vindt het onacceptabel wat 

er gebeurt. Hij ervaart een dilemma om te bepalen wat hij zal doen met de kennis die hij heeft van het optreden van 

de Amerikanen.            (4) 
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Gedurende een uitzending naar Afghanistan begint het te rommelen binnen het kader van één van de pelotons van de 

Battle Group. De pelotonscommandant en één van de groepscommandanten liggen elkaar niet zo. De 

pelotonscommandant heeft het gevoel dat de groepscommandant het peloton tegen hem opzet, terwijl de 

groepscommandant het gevoel heeft dat de pelotonscommandant niets doet met de ervaring van zijn kaderleden. 

Voordat een deel van het peloton meegaat op patrouille loopt de situatie uit de hand en uit de groepscommandant 

zich agressief naar zijn pelotonscommandant. Bovendien betrekt hij de manschappen bij het conflict door aan hen te 

vragen of ze nog vertrouwen hebben in hun pelotonscommandant. Ze geven aan dit niet meer te hebben. De 

pelotonscommandant moet besluiten wat hij gaat doen: repatrieert hij de groepscommandant, moet hij zelf zijn 

functie neerleggen of moeten zij beiden uit het peloton gehaald worden?      (9) 

Een groep mariniers gaat met landingsvoertuigen richting vijandig gebied in Liberia. Eén van de luitenants is 

verantwoordelijk voor één van de voertuigen die pas op het laatste moment richting de kust en de vijandigheden zal 

gaan. De kapitein gaat met één van de eerste landingsvoertuigen richting het gebied. Er is afgesproken dat de 

luitenant met zijn eenheid niet eerder in beweging komt dan wanneer hij hiervoor opdracht krijgt van de kapitein die 

dat later in de operatie zal melden. Echter, wanneer de eerste landingsvoertuigen zijn vertrokken blijkt dat door de 

omstandigheden in het gebied er geen (radio)contact mogelijk is met de voorste voertuigen wanneer deze verder 

weg gaan. De luitenant staat voor de keuze: gaat hij achter zijn commandant aan zodat hij (radio)contact kan houden 

of blijft hij achter zoals afgesproken om pas later richting het vijandige gebied te gaan?    (8)   

Tijdens een patrouille in Afghanistan ontstaat er een problematische situatie wanneer bij één van de voorste 

voertuigen iets ontploft. Een deel van de patrouille kan niet zien wat er aan de hand is: er zit namelijk een heuvel 

tussen de voorste voertuigen en de laatsten. Via radiocontact komen de achterste voertuigen te weten dat het gaat om 

een IED strike en dat er drie gewonden zijn. Iedereen wil weten om wie het gaat en hoe ernstig de situatie is. Echter, 

dat wordt niet over de radio gecommuniceerd. De manschappen willen graag door verplaatsen naar een locatie van 

waar ze hun collega’s kunnen helpen, of op z’n minst kunnen zien. De groepscommandanten in het achterste deel 

van de patrouille staan voor het dilemma of ze hun collega’s aan de andere kant van de heuvel gaan ondersteunen of 

dat ze zich houden aan de afspraken en eerst hun eigen veiligheid borgen.     (7) 
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Tijdens verplaatsingen is het voor militairen niet altijd gemakkelijk om hun behoefte te doen. Voor de mannelijke 

militairen is dit nog gemakkelijker dan voor hun vrouwelijke collega’s. Wanneer een eenheid al enige uren 

onderweg is komen ze stil te staan op de route. Er moet overleg gepleegd worden. Eén van de vrouwelijke 

chauffeurs moet al enige tijd plassen, maar heeft dit (in tegenstelling tot haar mannelijke collega’s) niet in het 

voertuig kunnen doen. De voertuigen bevinden zich op een ‘geclearde’ route, iets van de route afwijken is niet 

toegestaan vanwege mogelijk aanwezige mijnen. De vrouwelijke chauffeur zit met een dilemma: ze moet echt nodig 

plassen, maar wil dit niet voor het oog van al haar mannelijke collega’s doen. Ze wil hier graag wat privacy bij 

hebben voor haar eigen kuisheid en eergevoel. Een paar meter weglopen bij de voertuigen is vanwege de 

mijnendreiging echter geen optie. Wat zal ze doen?        

   (12) 

Tijdens sociale patrouilles komen militairen in contact met de lokale bevolking. Elke dag zien ze een man en vrouw 

met een ziek kind langs de route. Het blijkt dat het meisje een ernstige infectie heeft opgelopen en haar gezondheid 

gaat zienderogen achteruit. De Nederlandse militairen hebben een mannelijke medic bij zich die het kind hulp kan 

bieden. Echter volgens de lokale cultuur mag een het meisje niet geholpen worden door een man. De familie heeft 

niet de financiële middelen om zelf medische hulp te regelen of naar het dichtstbijzijnde ziekenpost te reizen, dus 

het meisje is aangewezen op de hulp die ze van de militairen krijgt. Als het meisje nu geen hulp krijgt zal de infectie 

haar waarschijnlijk fataal worden. Dit stelt de militairen voor een lastige beslissing, moeten ze tegen de wil van de 

ouders ingaan en het meisje behandelen of moeten ze zich erbij neerleggen bij de  keuze van de ouders?  

             (10) 

 

Wanneer militairen in een dorpje komen spelen er vaak kinderen rondom hun voertuigen. Op een dag probeert een 

groep kinderen materiaal uit de voertuigen te pakken. Dit is niet toegestaan, en bovendien gevaarlijk voor de 

kinderen. De militairen proberen dit de kinderen duidelijk te maken, maar zonder effect: ze blijven aan de 

voertuigen en materialen zitten. Dan komt de oom van één van de kinderen naar de voertuigen en slaat zijn neefje 

met een stok op de handen. Hij vertelt dat dit de manier is waarop de kinderen gedisciplineerd worden en dat ze dat 

gewend zijn. De man wil dat de militairen ook op deze manier naar de kinderen reageren en geeft aan één van hen 

de stok om de situatie met de kinderen op te lossen. Dit brengt de militair in een lastig pakket, volgens zijn normen 

vindt hij het fout om kinderen zo te disciplineren. Maar hij moet voorkomen dat de kinderen aan het materiaal 

komen en in dit land gelden andere normen en gedragsregels. Wat moet hij doen?    (11) 


