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Samenvatting

Introductie (Hoofdstuk 1)
Voor zijn overleven en voor de verbetering van zijn levensomstandigheden is de mens
afhankelijk van zijn natuurlijke omgeving. Omgekeerd geldt dat de natuurlijke
omgeving deels afhankelijk is van de manier waarop mensen er omgaan. Als mensen in
een gunstige omgeving leven, en de natuurlijke rijkdommen benutten, kunnen
levensvatbare en krachtige maatschappijen ontstaan. Vaak belasten mensen echter hun
omgeving dusdanig dat hun bestaanszekerheid op de lange termijn in gevaar komt. In
de geschiedenis van de mensheid heeft dat (mede) geleid tot de neergang van
verschillende hoogstaande culturen, zoals bijvoorbeeld de Mesopotamieërs en de
Mayas  (Ponting, 1993).

De laatste decennia is duidelijk geworden dat ons huidige sociaal-economische
systeem niet alleen regionale of nationale milieueffecten heeft, maar ook milieueffecten
op mondiaal niveau. Deze mondiale veranderingen, zoals klimaatverandering,
verdunning van de ozonlaag en grootschalige ontbossing,  vormen (op termijn) een
bedreiging van onze bestaanszekerheid.

De kernvraag inzake milieuproblemen is: “Waarom worden natuurlijke
hulpbronnen zo vaak aangetast en overbelast, terwijl in andere situaties zulke
hulpbronnen wél op een duurzame manier worden gebruikt?”. Het commons dilemma is
een theoretisch model dat goede aanknopingspunten biedt voor het verhelderen van de
factoren en processen in ons gedrag, waarmee deze vraag kan worden beantwoord. In
dit proefschrift wordt aan de hand van een multi-theoretisch gedragsmodel een
overzicht gegeven van die factoren en processen. Dit gedragsmodel wordt vervolgens
geformaliseerd in een computerprogramma, dat een stuk gereedschap vormt om
belangrijke processen bij het menselijk gebruik van natuurlijke bronnen beter te leren
begrijpen.

Het ‘commons dilemma’ (Hoofdstuk 2)
Veel onderzoek omtrent het commons dilemma is gericht op factoren die van invloed zijn
op de hoeveelheid die mensen oogsten uit een gezamenlijke hulpbron, zoals
bijvoorbeeld een visstand. In hoofdstuk 2 wordt dit commons dilemma besproken, waarbij
wordt vastgesteld dat er eigenlijk vier typen dilemma’s in te onderscheiden zijn. In de
eerste plaats het ‘voordelen-risico dilemma’, waarbij de voordelen van bepaald gedrag
worden afgewogen tegen de daaraan verbonden risico’s. Ten tweede het ‘temporele
dilemma’, waarbij de mogelijke uitkomsten in het heden worden afgewogen tegen
mogelijke uitkomsten in de toekomst. In de derde plaats het ‘ruimtelijke dilemma’,
waarbij locale uitkomsten (hier) moeten worden afgewogen tegen meer verspreide
uitkomsten voor een groter gebied. Ten vierde het ‘sociale dilemma’, waarin de
afweging tussen eigenbelangen en gezamenlijke belangen wordt gemaakt.

Na de bespreking van deze vier dilemma’s wordt een overzicht gegeven van de
experimenteel gevonden factoren die van invloed zijn op ‘oogstgedrag’. Voorbeelden
zijn: onzekerheid over wat anderen doen, het aantal betrokkenen in een
dilemmasituatie en heersende sociale normen. In vergelijking tot echte dilemma’s is
laboratoriumonderzoek meestal beperkt omdat de experimenten kort duren, het gedrag
van slechts kleine groepjes wordt bestudeerd, en het gedrag van de experimentele
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proefpersonen niet echt belangrijke consequenties heeft voor hun dagelijkse leven. In
computersimulaties spelen zulke beperkingen geen rol, waardoor simulatiemodellen
mogelijk geschikter zijn om de dynamiek van echte commons dilemma’s experimenteel
te bestuderen.

Methodologie voor modelleren (Hoofdstuk 3)
In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de methodologie van (sociaal) wetenschappelijk
modelleren. Eerst wordt ingegaan op de rol die metaforen spelen bij het
wetenschappelijk modelleren van natuurlijke systemen, en wat dat betekent voor de
bruikbaarheid van modellen. Bijvoorbeeld, hoe realistisch is een op wiskundige
vergelijkingen gebaseerd model van een visstand, en voor welke doeleinden kan zo’n
model gebruikt worden? Daarna wordt een aantal methoden van sociaal-
wetenschappelijk modelleren besproken die gebaseerd zijn op verschillende metaforen.
Deze methoden zijn multiple-regressiemodellen, stochastische simulatiemodellen,
rational actor-optimalisatie, systeem-dynamica en multi-agent modellen.

Alle wiskundige modellen gaan er in principe vanuit dat verschillende processen
in natuurlijke (sociale) systemen niet alleen zijn vast te stellen, maar ook bestuurbaar
zijn. Deze assumptie geldt voor de verschillende modelleermethoden in verschillende
mate. Multiple-regressiemodellen gaan bijvoorbeeld uit van een veel grotere
bestuurbaarheid dan op groeiprocessen gebaseerde modellen van adaptieve systemen.
Omdat deze verschillen voortvloeien uit verschillende aannames over de
werkingsprincipes van natuurlijke systemen, kunnen de verschillende
modelleermethoden worden beschouwd als wetenschappelijke paradigma’s.

Omdat onze ‘consumat’-benadering gebaseerd is op een multi-agent benadering
wordt in dit hoofdstuk extra aandacht besteedt aan de technieken binnen dit laatste
paradigma. Deze technieken zijn genetische algoritmen, cellulaire automaten en
kunstmatige intelligentie. Hoofdstuk 3 besluit met een discussie over de toepasbaarheid
van modellen.

Simulatiemodellen in de sociale wetenschappen (Hoofdstuk 4)
Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de geschiedenis en tegenwoordige toepassingen
van simulatiemodellen in de sociale wetenschappen. Binnen het commons dilemma
kunnen we twee hoofdtypen van simulatiemodellen onderscheiden. In de eerste plaats
hebben veel onderzoekers geprobeerd om de betreffende hulpbron realistischer te
maken, waardoor mensen zich realistischer kunnen gaan gedragen. Daartoe zijn
verschillende simulatiemodellen van natuurlijke hulpbronnen (o.a. visstand)
ontwikkeld. Zulke simulatiemodellen zijn geschikt om mensen meer realistische maar
toch experimenteel controleerbare situaties aan te bieden, waarbij langdurige
natuurlijke processen in korte tijd kunnen worden nagespeeld. Ten tweede hebben
diverse onderzoekers het gedrag zélf tot doel van simulatie gemaakt, door agents te
beschrijven als rekenregels (algoritmen) die bepaalde beslissingsprocessen voorstellen.
Deze aanpak maakt het mogelijk om verschillende rekenregels met elkaar te vergelijken
en om te beoordelen hoe duurzaam ze met de gezamenlijke hulpbron omspringen.
Ook maakt deze aanpak het mogelijk om meer extreme uitkomsten te simuleren, zoals
bijvoorbeeld het ‘verhongeren’ van agents als de natuurlijke hulpbron uitgeput raakt.

Het gedrag van echte mensen wordt door diverse psychologische factoren en
processen bepaald, zoals behoeften, vaardigheden, gewoonten en sociale imitatie. De
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psychologie in de rekenregels van agents is vaak afwezig, of zij is gebaseerd op slechts
een enkele gedragstheorie. Om deze psychologische opmaak te verbeteren is het nodig
om bij het ontwikkelen van agent-gedragsregels meerdere psychologische theorieën in
samenhang te gebruiken.

Een conceptueel meta-model van consumentengedrag (Hoofdstuk 5)
In het ‘consumat model’ worden verschillende theorieën geïntegreerd die relevant zijn
om consumenten gedrag te begrijpen. Een beknopte versie van dit ‘meta-model’ wordt
geschetst in Figuur 1.

Persoonlijke behoeften,
gelegenheden,

vaardigheden en
onzekerheid

Cognitief proces

Consumptie van
gelegenheid

Geheugen

Consument 1

Consument 2

Consument n

Menselijke
omgeving

Cultuur
Instituties

Demografie
Technologie
Economie

Natuurlijke
omgeving

via het micro-
niveau

Strategieën
voor

gedrags-
verandering

via het macro-
niveau

Figuur 1: Schematische weergave van het conceptuele gedragsmodel

Zoals in Figuur 1 valt te zien, bestaat het consumat-model uit verschillende
onderdelen. Aan de linkerzijde worden de drijvende krachten van consumentengedrag
weergegeven die op het macro niveau spelen. Deze krachten hebben betrekking op de
natuurlijke omgeving (hulpbronnen), en op de menselijke omgeving, die factoren
omvat als technologie, economie, demografie,  instituties en cultuur. Deze macro-
krachten zijn van invloed op het microniveau van de individuele consument(en), die
aan de rechterzijde van Figuur 1 worden weergegeven. De drijvende krachten bestaan
hier uit de beschikbare gelegenheden (opportunities) voor consumptie, de
vaardigheden van de consument, zijn/haar behoeftenbevrediging, onzekerheid, en het
(voorbeeld)gedrag van vergelijkbare andere consumenten. Deze micro-factoren
bepalen welk cognitief proces de actor volgt bij het maken van een gedragskeuze. Vier
verschillende processen worden onderscheiden, afhankelijk van de (on)tevredenheid en
de (on)zekerheid van de betreffende actor.

Wanneer een actor ontevreden maar zeker is, is de hij/zij geneigd om
(individueel beredeneerd) te delibereren over de consumptiegelegenheden die uitvoerbaar
en bevredigend zijn. Als de actor ontevreden en onzeker is, is hij/zij geneigd om zich
sociaal (beredeneerd) te vergelijken met andere actoren, waarbij de aantrekkelijkheid van
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het consumptieve gedrag van anderen wordt ingeschat en eventueel nagevolgd. Als een
actor tevreden en zeker is, zal de actor zijn/haar eerdere gedrag gewoonweg
(individueel automatisch) herhalen. Tenslotte, als de actor tevreden maar onzeker is, zal
de actor het gedrag van vergelijkbare anderen eenvoudigweg (sociaal automatisch)
imiteren. Bij de vier genoemde processen maakt de actor gebruik van de informatie die
aanwezig is in zijn geheugen (mental map). Alleen als de actor beredeneerd gedrag
vertoont (deliberatie en sociale vergelijking) wordt nieuwe informatie opgeslagen in het
geheugen. Figuur 1 laat ook zien dat de consumptie van gelegenheden over alle
individuen wordt geaggregeerd, en dus op zijn beurt weer van invloed is op de
drijvende krachten op het macroniveau.

Beleidsmaatregelen gericht op gedragsverandering grijpen aan op hetzij het
macroniveau (bijvoorbeeld het economische klimaat) of het microniveau (bijvoorbeeld
persoonlijke vermogens). Het conceptuele gedragsmodel lijkt bruikbaar om de
principes achter dynamische processen van consumptief gedrag te begrijpen, zoals
‘kuddegedrag’ en gewoontevorming.

De operationalisatie van het conceptuele model (Hoofdstuk 6)
In dit hoofdstuk wordt eerst aandacht geschonken aan de mate van detail die gewenst
is voor gesimuleerde agents. Enerzijds moeten de regels voor de agent simpel genoeg zijn
om de uitkomsten van experimenten te kunnen begrijpen. Anderzijds moeten ze ook
weer niet zo simpel zijn dat de uitkomsten onbruikbaar zijn om processen in de
werkelijkheid te begrijpen. In dit hoofdstuk wordt verder beschreven hoe op basis van
het conceptuele gedragsmodel uit het vorige hoofdstuk de verschillende agent-
gedragsregels worden geformaliseerd. De agents worden consumat genoemd, en het
formaliseren van meerdere consumaten levert een multi-agent simulatiemodel op.

De drijvende krachten op het collectieve (macro-) en het individuele (micro-)
niveau bepalen de situatie voor de consumat. Het collectieve niveau staat hier voor de
(gesimuleerde) wereld waarin de consumaten ‘leven’, en het individuele niveau staat
voor de consumat met zijn verschillende behoeften en vaardigheden. Consumaten
worden geconfronteerd met verschillende gelegenheden voor consumptie, welke, als ze
(in combinatie) geconsumeerd worden, kunnen bijdragen aan de bevrediging van
verschillende behoeften. Verder kunnen consumaten meer of minder onzeker zijn,
afhankelijk van het verschil tussen de verwachte en daadwerkelijke uitkomsten van hun
gedrag.

Afhankelijk van zijn mate van (on)tevredenheid en (on)zekerheid, zal een
consumat in één van de vier cognitieve processen terecht komen (zie ook Hoofdstuk
5). Een ontevreden en zekere consumat zal delibereren, waarbij consequenties van
mogelijke keuzen, gegeven een bepaalde tijdshorizon, in beschouwing worden
genomen, en het gedrag met de beste behoeftebevrediging wordt gekozen. Een
ontevreden en onzekere consumat zal overgaan tot sociale vergelijking met vergelijkbare
andere consumaten. Vervolgens zal de consumat het (eigen of andermans) gedrag met
de beste uitkomsten kiezen. Als een consumat tevreden maar ook onzeker is, zal deze
het gedrag van andere vergelijkbare consumaten eenvoudigweg imiteren. Tenslotte, een
tevreden en zekere consumat zal zijn eigen eerdere gedrag simpelweg herhalen.

De consumat is uitgerust met een geheugen waarin informatie over de eigen
vaardigheden, consumptiegelegenheden en het gedrag van andere consumaten is
opgeslagen. Alleen wanneer de consumat beredeneerd gedrag vertoont (deliberatie en
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sociale vergelijking) wordt de informatie in het geheugen ververst. Bij automatisch
gedrag (imitatie en herhaling) wordt de (mogelijk verouderde) informatie niet ververst.

Na het feitelijke consumptieve gedrag zal de consumat nieuwe niveaus van
tevredenheid en onzekerheid bereiken, welke weer van invloed zijn op het gevolgde
cognitieve proces in de volgende tijdsstap. Verder kan het consumptieve gedrag van
invloed zijn op de toekomstige vaardigheden van de consumat, de beschikbaarheid van
consumptiegelegenheden (bijvoorbeeld schaarste), en de wereld waarin de consumaten
leven. Dit is op zijn beurt weer van invloed op het consumptieve gedrag in volgende
perioden.

Consumaten in een ‘commons dilemma’ (Hoofdstuk 7)
In de eerste simulatie-experimenten onderzoeken we hoe de consumaten zich gedragen
in een simpel ‘resource dilemma’ (Jager, Janssen & Vlek, 1999). We zijn daarbij vooral
geïnteresseerd in de effecten van onzekerheid en tevredenheid op het ‘oogstgedrag’ van
de consumaten. Bestaand empirisch onderzoek  met ‘echte mensen’ laat zien dat bij
een toename van onzekerheid over de grootte van de hulpbron, mensen geneigd zijn
om méér te gaan oogsten (Wit & Wilke, 1998; Hine & Gifford, 1996; Rapoport et al.,
1992; Messick et al., 1988).

De simulatie-experimenten laten een drietal effecten van onzekerheid zien: het
optimisme-effect, het imitatie-effect en het adaptatie-effect. Het optimisme-effect houdt in dat
delibererende consumaten die geconfronteerd worden met een positieve schommeling
in de omvang van de hulpbron optimistisch worden over de toekomstige groei van de
bron. Daardoor gaan ze meer oogsten, waardoor ze sneller tevreden worden, en als
gevolg daarvan automatisch gedrag gaan vertonen. Doordat ze dan hun geheugen niet
meer ‘verversen’, wordt ook een dreigende uitputting van de hulpbron niet meer
waargenomen, en raakt deze snel uitgeput.

Het imitatie-effect houdt in dat onzekere en tevreden consumaten geneigd zijn het
gedrag van andere consumaten te imiteren, ook als dit gedrag minder gunstige
uitkomsten (bijvoorbeeld overconsumptie) met zich meebrengt. Het adaptatie-effect
houdt in dat hoe meer consumaten aan sociale informatieverwerking (sociale vergelijking
of imitatie) doen, des te kleiner de kans wordt dat echt nieuwe gedragsmogelijkheden
worden waargenomen, omdat bij sociale processen alleen het bestaande gedrag van
andere consumaten in beschouwing wordt genomen. Als gevolg daarvan kan een
populatie van zeer onzekere consumaten niet adaptief reageren op veranderende
omstandigheden, zoals een uitputting van de hulpbron. De drie genoemde effecten zijn
alle drie zogenaamde proceseffecten, dat wil zeggen dat ze het proces beschrijven dat
leidt tot een bepaalde uitkomst.

Het niveau van behoeftenbevrediging waarbij de consumat tevreden is (zijn
aspiratieniveau) is erg belangrijk voor het gedrag van de consumat. Als de consumat
ontevreden is zal hij zich beredeneerd gaan gedragen (deliberatie of sociale
vergelijking). Een consumat met een hoog aspiratieniveau zal niet snel tevreden zijn en
zich dus meestal beredeneerd gedragen. Dit betekent dat ze een gemakkelijk benutbare
(uitputbare) hulpbron op een duurzamer manier benutten dan consumaten die meer
automatisch gedrag (herhalen, imiteren) vertonen. Consumaten met een laag
aspiratieniveau (die dus sneller tevreden zijn) zullen, doordat ze een overconsumerende
gewoonte ontwikkelen, de hulpbron sneller uitputten dan consumaten met een hoog
aspiratieniveau. Voor een moeilijk benutbare hulpbron wordt het omgekeerde
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gevonden, namelijk dat consumaten met een laag aspiratieniveau eerder een
onderconsumerende gewoonte ontwikkelen, dat wil zeggen dat ze minder consumeren
dan de hulpbron toestaat.

Samengevat: een hoger aspiratieniveau van de consumat leidt tot meer
beredeneerd gedrag, waardoor de kans op zowel onderconsumptie als overconsumptie
afneemt. De simulatie-experimenten in dit hoofdstuk laten zien dat de
consumatbenadering effecten repliceert en verder verklaart die in experimenteel
onderzoek met menselijke proefpersonen ook zijn gevonden.

De ‘lock-in’ van consumptiepatronen (Hoofdstuk 8)
Het fenomeen ‘lock-in’ slaat op situaties waarin bepaalde producten of technologieën
na verloop van tijd een markt gaan domineren. De ‘lock-in’ van een bepaald
consumptief gedrag wordt niet altijd veroorzaakt door de superioriteit van betreffende
producten of technologie. In eerdere economische studies wordt het fenomeen ‘lock-
in’ beschouwd als een toevalsproces. Wij experimenteren met de consumat-benadering
om de gedragsdynamica achter ‘lock-in’ te bestuderen. In deze experimenten rusten we
de consumaten uit met vier behoeften: identiteit, persoonlijke smaak, vrije tijd en
overleven. Naarmate meer ‘buren’ hetzelfde product consumeren stijgt de bevrediging
van de identiteitsbehoefte. De persoonlijke smaak houdt in dat consumaten een eigen
voorkeur hebben voor een bepaald product. Hoe goedkoper een product, hoe minder
tijd je hoeft te werken om het te kunnen kopen, en dus hoe hoger de bevrediging van
behoefte aan vrije tijd. De prijs van een product is afhankelijk van het marktaandeel:
hoe meer een product wordt verkocht, hoe goedkoper het wordt. De
overlevingsbehoefte is gerelateerd aan de vervuiling die door producten veroorzaakt
wordt. Het zijn dus niet alleen de producteigenschappen die de mate van
behoeftebevrediging bepalen, maar ook het aantal andere consumaten dat het product
gebruikt.

In het simulatie-experiment worden negenhonderd consumaten op een
‘schaakbord’ van 30 keer 30 cellen geplaatst, en kunnen ze kiezen tussen twee
producten. De productkeuze wordt weergegeven door de kleur van de cel. Aan het
begin van een simulatierun is de consumptie toevalsgewijs verdeeld. Na enige tijd
wordt echter een meer systematisch patroon zichtbaar, hetgeen er op wijst dat de
consumaten hun gedrag hebben veranderd. Twee typen van ‘lock-in’ kunnen worden
waargenomen, namelijk een locale en een totale ‘lock-in’. De locale ‘lock-in’ houdt in
dat groepen van consumaten ontstaan die hetzelfde product gebruiken. Hoewel het
marktaandeel van beide producten 50% kan blijven, zoals in het begin, verandert de
ruimtelijke verdeling van het consumptiegedrag drastisch. Vooral als de
identiteitsbehoefte belangrijk is zal deze locale ‘lock-in’  optreden.

Als de prijs van het product belangrijk wordt gevonden, en de persoonlijke
smaak geen rol van betekenis speelt, zal sneller een totale ‘lock-in’ optreden. In dat
geval zal één van beide producten een marktaandeel van 100% bereiken. Deze
simulatie-experimenten laten zien dat de consumat-benadering vruchtbaar kan worden
gebruikt bij het onderzoeken van de gedragsdynamica achter processen van ‘lock-in’.
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De operationalisatie van de consumat in een ecologisch-economisch model
(Hoofdstuk 9)
In veel ecologisch-economische modellen wordt menselijk gedrag gemodelleerd als een
uitkomsten maximaliserende rational-actor. In dit hoofdstuk kijken we naar de effecten
van de ontwikkelde gedragsregels op het gedrag van een groep gesimuleerde agents die
in een virtuele micro-wereld ‘leven’. Daartoe plaatsen we de consumaten in ‘Lakeland’
(De Greef & De Vries, 1991), een virtuele wereld (model) die bestaat uit een meer met
vis en een goudmijn. We plaatsen 16 consumaten in Lakeland, en dezen kunnen vissen
om aan voedsel te komen. Ook kunnen ze vis exporteren, waardoor ze geld verdienen
om bijvoorbeeld luxe goederen te kopen. Ook kunnen ze vis importeren. Het geld dat
ze verdienen met mijnbouw kunnen ze uitgeven aan vis en luxe goederen. Echter, de
mijnbouw verontreinigt het meer, waardoor er minder garnalen en vissen in het meer
overblijven. De consumaten moeten nu beslissen hoeveel tijd ze besteden aan
respectievelijk vissen, mijnbouw en vrije tijd. De consumaten hebben zekere
vaardigheden om te vissen en goud te delven, en ze willen vier behoeften bevredigen:
vrije tijd, identiteit, overleven en persoonlijke smaak. De behoefte aan vrije tijd wordt
bevredigd door de hoeveelheid vrije tijd die ze hebben. Naarmate een consumat meer
geld heeft dan vergelijkbare andere consumaten (relatief inkomen) is zijn behoefte aan
identiteit meer bevredigd. De overlevingsbehoefte wordt bevredigd door het eten van
vis. Naarmate de consumat meer geld heeft om te besteden aan luxe goederen
(absoluut inkomen) zal zijn persoonlijke smaak meer bevredigd zijn.

Als alle zestien consumaten uitsluitend delibereren over hun gedrag (als homo
economicus), zijn ze niet in staat om de hulpbron duurzaam te gebruiken omdat ze hun
individuele belang  boven het collectieve belang stellen (de sociale-dilemmaval). Elke
consumat heeft maar een beperkte (1/16) invloed op de totale visvangst, en omdat elke
consumat aanneemt dat alle andere consumaten hun gedrag niet zullen veranderen
verwachten ze alle dat de uitputting van de hulpbron onvermijdelijk is. Daarom is het
aantrekkelijk om te vissen onder het motto ’er uithalen wat er (nog) inzit’, waardoor er
een soort boemerangeffect optreedt: de hulpbron wordt uitgeput omdat men verwacht
dat hij wordt uitgeput.

Het introduceren van een consumat die alle vier de cognitieve strategieën
gebruikt (homo psychologicus: delibereren, sociale vergelijking, imiteren en herhalen)
introduceert nieuwe gedragsdynamische effecten in het model, zoals gewoontegedrag
en onderlinge imitatie. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de verschuiving van een
vissersmaatschappij naar een mijnbouwmaatschappij vloeiend gaat in plaats van heftig
wisselend zoals bij de homo economicus, en dat men uiteindelijk meer tijd besteedt aan
mijnbouw.

Voorts blijkt dat als de consumaten onderling verschillende vaardigheiden
hebben om te vissen en goud te delven, de verschuiving van een vissersmaatschappij
naar een mijnbouwmaatschappij nog vloeiender gaat. In vergelijking tot de situatie
waarin alle consumaten gelijke vaardigheden hebben, zien we hier dat de homo
psychologicus meer tijd gaat besteden aan vissen, en de homo economicus minder tijd
besteedt aan zowel vissen als goud delven. Om de effecten van variaties in
vaardigheden op het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen beter te begrijpen
is verder onderzoek nodig.

De huidige experimenten laten zien dat het zowel mogelijk als nuttig is om
psychologische theorie te formaliseren in ecologisch-economische modellen.
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De algemene toepasbaarheid van de consumat benadering voor
gedragssimulatie (Hoofdstuk 10)
In het afsluitende hoofdstuk worden eerst de voor- en nadelen van de consumat-
benadering besproken. De voordelen betreffen de multi-theoretische benadering van
gedrag en gedragsverandering, waardoor gedragsprocessen meer realistisch
gemodelleerd kunnen worden. De nadelen betreffen vooral de hoeveelheid werk die
nodig is om de consumat-benadering op een concreet domein toe te passen, en de
problemen om vervolgens te controleren of de simulatieresultaten kloppen met
processen in de werkelijkheid (validatie).

Aangegeven wordt hoe gedragssimulaties volgens de consumat-benadering
empirisch gevalideerd kunnen worden. Ook wordt voorgesteld om empirisch
onderzoek (experimenten met menselijke proefpersonen) en simulatieonderzoek te
combineren om gedragsdynamische processen te bestuderen.

Tenslotte wordt een aantal mogelijke toepassingen voor de consumat-
benadering besproken. Drie toepassingsmogelijkheden worden onderscheiden. Ten
eerste stellen we voor om fundamenteel onderzoek te verrichten naar
gedragsdynamische processen, zoals de effecten van sociale waarde-oriëntaties
(bijvoorbeeld individualisme) op het oogstgedrag in resource dilemmas, onderzoek naar
zogeheten give-some dilemmas (bijvoorbeeld belasting betalen) en naar marktdynamische
processen (bijvoorbeeld mode-verschijnselen). Ten tweede stellen we voor om verder
te experimenteren met de consumat-benadering in geïntegreerde modellen van
complexe (natuurlijke) systemen. Dit zou het mogelijk moeten maken om indicatoren
van ‘kwaliteit van leven’ op te nemen in zulke modellen en om de belangrijke
gedragsprocessen achter bepaalde ontwikkelingen te vast te stellen. Tenslotte kan de
consumat-benadering worden gebruikt als een instrument om het beslissingsgedrag van
beleidsmakers te bestuderen. In die zin zou het nuttig zijn om een eenvoudig model te
ontwikkelen waarin gewoontegedrag, het verspreiden van innovaties en ‘kuddegedrag’
kunnen worden gedemonstreerd. Zo’n model is tevens bruikbaar bij het trainen van
beleidsmakers in het herkennen van en reageren op bepaalde gedragsprocessen bij
consumenten.


