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Doel

Uit psychologisch onderzoek komt naar voren dat het aangaan van een commitment een effectieve manier 

is om gewenst gedrag te stimuleren¹. In dit onderzoek is nagegaan hoe we commitment kunnen gebruiken 

om regelnaleving onder bezoekers in Apenheul te bevorderen. Hierbij hebben we getest of het aangaan 

van een commitment in het belang van het apenwelzijn (morele reden) een sterker effect teweegbrengt dan 

het aangaan van een commitment in het belang van de eigen veiligheid (egoïstische reden). 
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Nieke Lemmen - n.h.lemmen@rug.nl

www.rug.nl/staff/n.lemmen 

6,6%

2,5%

0,9%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Controle Veiligheid Apenwelzijn

Percentage regelovertreders

Het aangaan van een morele dan wel egoïstische commitment zorgt voor significant minder lokgedrag. 

Daarbij zorgt een morele commitment voor significant minder lokgedrag dan een egoïstische 

commitment. 
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Conclusie

- Het aangaan van een commitment is een effectieve manier om regelnaleving te stimuleren. 

- De achterliggende motivatie voor het aangaan van de commitment is hierbij van essentieel belang. 

Methode

Controle

N = 1398

Denk om uw eigen veiligheid: 

lok de apen niet!

Denk om het apenwelzijn: lok

de apen niet!
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