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Abstract 

Sociale netwerksites (SNSs) als Facebook kennen een ongeziene populariteit. Hoewel deze 

platformen mogelijkheden bieden tot identiteitsconstructie, zelfexpressie en sociaal contact als nooit 

tevoren, stellen heel wat auteurs deze positieve effecten in een donkerder licht. Zelfpromotie en self-

branding liggen vaak niet ver van authenticiteit en zelfexpressie. Vooral met de komst van News Feed 

en de nieuwe Timeline lijkt Facebook volgens sommige auteurs steeds meer te evolueren naar een 

platform dat zich vooral ten dienste stelt van zelfpromotie. Deze masterproef stelt zich tot doel te 

onderzoeken in welke mate Facebook een platform biedt voor het nastreven van private doelen en 

belangen. Hiervoor werd een online survey afgenomen bij 281 gebruikers van Facebook die variëren 

in leeftijd van 16 jaar tot 35 jaar. Uit de resultaten bleek dat de respondenten Facebook nog steeds 

vooral zien als een instrument om in contact te staan met naasten en vrienden. Dit neemt niet weg 

dat private belangen en doelen wel degelijk aanwezig zijn op Facebook. Impression management, 

onder andere via zelfcensuur en privacyinstellingen, wordt aangewend om een online imago en 

visitekaartje af te leveren aan het online publiek. Toch blijkt dit impression management meer 

gericht op naaste vrienden dan nuttige connecties en weak ties. Ook het gebruik van Facebook om 

professionele doelen, belangen en connecties te ondersteunen, en het toepassen van micro-celebrity 

praktijken duidt er op dat private doelen en belangen hun ingang kennen op Facebook. Dit schept 

kansen, getuige de grote mate van bridging social capital die Facebook biedt, maar zorgt ook voor 

een zekere mate van competitie rond aandacht en erkenning. 
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Inleiding 

Verschillende auteurs benadrukten reeds het toegenomen belang van dynamische netwerken in de 

huidige samenleving (Wellman, 2001a; 2001b). McLuhan (1989) heeft het over de “Global Village”, 

Giddens (1991) bespreekt in zijn omschrijving van de late moderniteit de vervagende grenzen van tijd 

en ruimte, en ook Castells (2010b) beschrijft met concepten als “space of flows” en “timeless time” 

een evolutie naar de genetwerkte maatschappij. Een maatschappij waar “presence or absence in the 

network and the dynamics of each network vis-à-vis others are critical sources of domination and 

change…” (Castells, 2010b, p. 500). 

Een exponent van deze netwerksamenleving zijn de boomende sociale netwerksites (SNSs). 

Inderdaad, met een waaier aan platformen als Facebook, Twitter en LinkedIn lijkt iedereen wel met 

elkaar verbonden. Gebruikersaantallen stijgen nog steeds jaar na jaar, waarbij Facebook de kroon 

spant met 1,28 miljard maandelijkse gebruikers (Facebook, 2014).  

Verschillende studies wezen reeds op de positieve zijden van dit verhaal. Een verhoogde socialiteit, 

virtual communities, een bevrijdende vorm van identiteitsconstructie,… (Haraway ,1991; Rheingold, 

1993; Stern, 2008; Turkle, 1995). Evenveel nemen echter ook een meer kritische houding aan. Onder 

deze invalshoek kunnen we concepten als networked individualism, self-branding, zelfpromotie, 

connectivity en micro-celebrity praktijken plaatsen (Castells, 2001, 2009; Marwick & Boyd, 2012; 

Putnam, 1995; Turkle, 2011; Van Dijck, 2013b). 

Hoewel Facebook niet meer weg te denken valt uit de dagelijkse activiteiten van veel mensen blijft 

dit maatschappelijk fenomeen relatief onderbestudeerd. Bovendien beperkt onderzoek zich al te 

vaak tot een studentenpopulatie, en zorgen software- en interface aanpassingen voor een steeds 

veranderende gebruikerscontext (Van Dijck, 2013b). Het mag duidelijk zijn dat up-to-date onderzoek 

noodzakelijk is om een van de meest fascinerende hedendaagse sociale fenomenen bij te houden.  

Via een online survey onderzoekt deze wetenschappelijke verhandeling in welke mate Facebook 

gebruikt wordt voor het bereiken van private doelen en belangen. In het eerste, theoretische, luik 

trachten we hiervoor eerst een definitie te geven van sociale media en SNSs. Verder wordt het 

proces van (online) identiteitsconstructie besproken en ingegaan op de vraag of nieuwe media 

gemeenschapsversterkend, dan wel  sociaal remmend werken. Hierop aansluitend behandelt deze 

masterproef de kwestie van SNSs als podium van machtsstrijd, en wordt een link gelegd met de 

“theory of practice” van Bourdieu, meteen ook een van de theoretische verdiensten van deze 

wetenschappelijke verhandeling. Als laatste worden de verschillende instrumenten van impression 

management besproken die aangewend kunnen worden in deze machtsstrijd.  

In een tweede, methodologisch, luik wordt de precieze werkwijze van het onderzoek uiteengezet. 

Een eerste stap hierin betreft het bespreken van de verschillende onderzoeksvragen. Daarna wordt 

het onderzoeksopzet uitgebreid besproken en ingegaan op de steekproef, de gebruikte statistische 

technieken en een gedetailleerde beschrijving van het onderzoeksverloop. 

Na het methodologisch luik worden de resultaten gerapporteerd, besproken en trekken we enkele 

conclusies. Als laatste bespreken we de tekortkomingen van deze masterproef en halen we enkele 

suggesties aan voor verder onderzoek. 
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Theoretisch kader 

1. Definitie sociale media en sociale netwerksites 

 
Eerst en vooral proberen we voor de duidelijkheid een definitie te geven van sociale media. Deze zijn 

talrijk en de klemtoon ligt ook steeds op andere kenmerken. Volgens Siapera (2012) kunnen we 

echter drie hoofdkenmerken onderscheiden. Sociale media laten de gebruiker toe om: 1) content te 

creëren, downloaden en delen, 2) zijn profiel en persoonlijke informatie openbaar te maken en 3) 

contact te leggen met anderen. 

Een specifieke soort van sociale media zijn sociale netwerksites (SNSs) als Facebook, Twitter en 

Myspace. Deze laten de gebruiker toe om zichzelf te presenteren via een publiek of semipubliek 

profiel, sociale netwerken te vormen, en connecties te maken en onderhouden met anderen (Boyd & 

Ellison, 2007; Ellison, Steinfield & Lampe, 2007). Hoewel deze definities zeer dicht bij elkaar liggen, is 

het toch gevaarlijk geen onderscheid te maken tussen de verschillende soorten sociale media. 

Doordat SNSs zowel de mogelijkheid bieden tot zelfexpressie als het vormen van relaties en 

connecties, onderscheiden ze zich immers van andere sociale media zoals blogs en persoonlijke 

websites (Buckingham, 2008). 

Daar dit onderzoek de klemtoon legt op het gebruik van Facebook proberen we ook een beschrijving 

te geven van dit platform. Facebook maakt het mogelijk voor gebruikers om zichzelf te presenteren 

in een online profiel, een “vriendengroep” op te bouwen waarmee interactie mogelijk is, en elkaars 

profiel te bekijken. Daarnaast kan men lid worden van virtuele groepen gebaseerd op gedeelde 

interesses en allerhande persoonlijke informatie over elkaar opzoeken en bekijken (Ellison et. al, 

2007). 
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2. Online identiteit 
 

Alvorens in te gaan op online identiteitsconstructie via SNSs proberen we eerst kort te vatten wat de 

term identiteit precies betekent. 

 

2.1 (Online) identiteit verklaard 

 

In zijn essentie omvat identiteit een fundamentele paradox, daar het zowel gelijkenis als verschil 

impliceert. Langs de ene kant is identiteit een uniek iets, wat min of meer consistent blijft over de 

tijd. Langs de andere kant impliceert het ook een relatie met een bredere sociale groep. Identiteit 

draait op die manier zowel rond onderscheiding als identificatie (Buckingham, 2008). 

Individuen kunnen dus wel claims maken rond hun identiteit, maar deze claims moeten altijd erkend 

worden door anderen. Dit hangt nauw samen met het opbouwen van een gevoel van status en 

zelfvertrouwen. Als gevolg hiervan is identiteitsconstructie vaak een proces van stereotypering of 

“cognitieve simplificatie”. Hierdoor kunnen mensen snel het zelf en de andere van elkaar 

onderscheiden, en kunnen ze zichzelf en hun groep definiëren op een positieve manier (Buckingham, 

2008). 

Sociale identiteit moet dus niet gezien worden als statisch en vast, maar als een sociaal proces, waar 

het individu in een constante wisselwerking staat met de sociale wereld via interactie en negotiatie 

met anderen (Jenkins, 2004; Buckingham, 2008). 

 

We bespreken vier auteurs wiens inzichten laten zien hoe de constructie van online identiteit kan 

bijdragen tot de realisatie van private doelen en belangen: Erving Goffman (1959), Anthony Giddens 

(1991), Michel Foucault (1979) en Nikolas Rose (1999). Deze inzichten worden aangevuld met 

recenter onderzoek met een specifieke focus op online identiteit. 

 

2.1.1 Erving Goffman: identiteit als performance 

 

Door sociale interactie voor te stellen als een theatrale performance benadrukt Goffman (1959) in 

“The Presentation of Self in Everyday Life” dat individuen constant impressies creëren op anderen 

om op die manier een doel te bereiken (impression management). De auteur maakt daarbij een 

onderscheid tussen “front-stage” en “back-stage” gedrag, waarmee Goffman bedoelt dat mensen 

zichzelf anders presenteren afhankelijk van verschillende sociale contexten. Front-stage draagt het 

individu een masker, terwijl er back-stage sprake is van een meer authentieke persoonlijke identiteit. 

Dit werd al door verschillende auteurs bekritiseerd (Butler, 1993). Zij argumenteren dat alle sociale 

interactie een vorm van performance is en er dus geen onderscheid kan gemaakt worden tussen een 

echte en een valse identiteit. 

De opgang van nieuwe media zorgden voor een hernieuwde interesse in het werk van Goffman. 

Vooral de vraag of online identiteit dan wel meer of minder authentiek is dan de offline variant is een 

terugkerend onderwerp in de studies rond computergemedieerde communicatie (CMC) (Verdegem, 

2013).  

Een studie van Liu Hugo (2007) bevestigt Goffmans conceptie van “everyday performance” in een 
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context van SNSs. Via culturele tekens, zoals het aanduiden van je favoriete boeken en bands, 

vormen gebruikers een “taste statement” dat wordt “performed” via het profiel. Dit soort impression 

management is noodzakelijk voor een overtuigende en coherente performance van prestige en 

status. Kort gezegd komt deze coherentie neer op het vermijden van “destructieve informatie”. 

Goffman (1959, p. 141) beschrijft dit concept als ‘‘facts which, if attention is drawn to them during 

the performance, would discredit, disrupt, or make useless the impression that the performance 

fosters’’. Hier en daar een afwijking, zogeheten “disingenuous mistakes” (Davis, 1992), kunnen 

echter bijdragen aan de coherentie. Deze maskeren immers de, al dan niet bewuste, gemaaktheid 

van de performance en dragen bij tot de authenticiteit (Hugo, 2007). 

 

2.1.2 Anthony Giddens: identiteit als zelfreflexief project 

 

Ook Giddens (1991) onderschrijft de idee van een dynamische identiteit die constant onder 

constructie is. Hij doet dit door identiteit te plaatsen in de context van de late moderniteit, waarin de 

traditionele praktijken en waarden waarmee identiteit werd bepaald (bijvoorbeeld religie) minder 

invloedrijk zijn. Als resultaat hiervan is het moderne individu een zelfreflexief wezen. Er wordt 

constant nagedacht over wat je doet, waarom je het doet en wat je zou moeten doen. Het zelf is een 

reflexief project dat steeds onder constructie is. Daarbij worden constant “life histories” gecreëerd 

en geëvalueerd op basis van informatie en feedback uit de omgeving.  

 

Stern (2008) paste dit uitgangspunt toe op “online authorship” bij jongeren. De auteur kwam tot de 

conclusie dat nieuwe media deze jongeren toelieten om keuzes te maken over hoe ze willen gezien 

worden. Ze worden aangemoedigd om kritisch na te denken over wie ze zijn en welk beeld ze van 

zichzelf willen uitdragen. Boyd (2008) toonde aan dat deze vorm van impression management ook op 

de SNS Myspace alomtegenwoordig is. Vrienden werden (onder andere) gekozen op basis van het 

beeld dat het individu van zichzelf wilde uitdragen. 

 

2.1.3 Michel Foucault: identiteit als onderwerp van machtsrelaties 

 

Hoewel Giddens dit ziet als een vorm van democratisering, bevrijding en zelfactualisering, zijn er ook 

auteurs die een eerder dystopisch perspectief hanteren. Zo stelt Foucault (1979) dat individuen wel 

een eigen identiteit kunnen vormgeven via zogeheten “technologies of the self”, maar dat dit 

allesbehalve een vorm van individuele keuze is. We gebruiken hiervoor immers een discours dat 

bepaald wordt door machtsrelaties. Deze machtsrelatie is niet langer een relatie tussen individu en 

externe instituties (kerk of overheid), maar een sociale relatie. Individuen worden aangemoedigd om 

zichzelf te reguleren, zodat hun gedrag past binnen sociaal aanvaardbare normen. Zelfreflectie maakt 

hier plaats voor zelfsurveillance en “self-monitoring” (Buckingham, 2008; Siapera, 2012).  

 

Siapera (2012) illustreert dit aan de hand van bloggen als technologie of the self. Door te bloggen 

krijgt een individu controle en verantwoordelijkheid over wat hij zegt en dus is. Deze soort van 

autonomie is echter een collaboratieve autonomie. Het is immers slechts door te kijken naar andere 

blogs dat je een bepaalde positie inneemt. Zo creëert blogging een zelf dat constant wordt 

herbekeken en geëvalueerd ten opzichte van anderen. Siapera (2012) argumenteert hiermee dat 
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sociale media een strijd hebben ontketend rond zichtbaarheid en populariteit.  

 

2.1.4 Nikolas Rose: identiteit in een neoliberaal discours 

 

Nikolas Rose (1999) bouwt verder op Giddens en Foucault. Hij beklemtoont dat een modern 

neoliberaal discours een nieuwe invulling heeft gegeven aan het zelf. Autonomie en zelfrealisatie zijn 

de norm geworden. Hoewel we denken dat we de vrijheid hebben om keuzes te maken, zijn deze 

keuzes constant gestuurd door een drang naar zelfverbetering en zelfrealisatie.  

Rebekah Willett (2008) paste deze zienswijzen toe op een onderzoek naar de invloed van 

consumentisme op online zelfrepresentatie bij jongeren. In navolging van Giddens (1991) stelt de 

auteur dat SNSs, blogs en dergelijke de mogelijkheid scheppen om reflexief aan een identiteit te 

werken, maar dat dit gebeurt onder condities die sterk beïnvloed zijn door een neoliberale cultuur 

van “commodity capitalism”, waarmee ze ook Foucault en Rose (1999) onderschrijft. 

 

2.2 Online identiteit: recente bijdragen 

 

De Ridder (2013, powerpoint-presentatie) omschrijft online zelfrepresentatie als “het gemedieerd 

vormgeven aan een sociale identiteit door representatie van een tekstueel object”. In het vorig deel 

zagen we dat nieuwe media als SNSs zowel kunnen functioneren als podium, instrument voor 

zelfreflectie en technologie of the self. De discussie rond structuur en agency achterwege latend 

hebben deze auteurs echter wel één ding gemeen: ze zien nieuwe media louter als technische 

ondersteuning voor identiteitsconstructie (Siapera, 2012). Daarnaast zijn er ook enkele meer recente 

auteurs die een fundamentele breuk waarnemen in de identiteitsconstructie in een maatschappij 

2.0.  

 

2.2.1 Online identiteit als grensoverschrijdend project 

 

Door identiteit te omschrijven als een “process of construction of meaning on the basis of cultural 

attributes, or a related set of cutural attributes, that is given priority over other sources of meaning”, 

onderschrijft Castells (2010a, p.6) het uitgangspunt dat identiteit geconstrueerd wordt in een context 

gekenmerkt door machtsrelaties. De auteur maakt daarbij een onderscheid tussen rollen en 

identiteit. Rollen (bijvoorbeeld moeder, roker,…) zijn gedefinieerd door normen die op hun beurt 

gevormd zijn door de instituties en organisaties in de samenleving. Hun invloed op het gedrag hangt 

af van de negotiatie tussen het individu en deze instituties en organisaties.  

 

Nieuwe media en de bredere netwerksamenleving vormen hier kanalen waarlangs 

grensoverstijgende identiteiten zich ontwikkelen. Deze zijn niet langer bepaald door de directe socio-

culturele context, waarden en verwachtingen, maar overstijgen ruimtelijke en temporele grenzen. De 

fundamentele breuk ligt hier in het feit dat identiteit niet langer kan bestaan buiten deze netwerken. 

Castells (2010a) ziet daarbij een evolutie naar individualisme als vorm van collectieve identiteit. 
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2.2.2 Online identiteit als ongebonden en vrij project 

 

Daar tegenover staan auteurs als Donna Haraway (1991) en Sherry Turkle (1995) die een overgang 

zien naar een gefragmenteerd, maar vrijer zelf (Siapera, 2012). Zo stelt Haraway (1991) dat 

technologie het mogelijk maakt voor individuen om zich constant opnieuw uit te vinden en te 

verbeteren. De mens is een cyborg, hij maakt zichzelf. Daarmee zet Haraway zich sterk af tegen het 

essentialisme, of de idee dat identiteit een statisch gegeven is. 

Ook Sherry Turkle (1995) behandelt de effecten van genetwerkte technologieën op 

identiteitsconstructie. Volgens deze auteur wordt dit gekenmerkt door pluraliteit, multipliciteit en 

keuze. Individuen bezitten meerde identiteiten die ze afwisselen afhankelijk van de context.  

Daarnaast zijn er ook heel wat auteurs die dit ideaal van een ongebonden individu, ontdaan van de 

materialiteit van het lichaam, kritischer bekijken (Baym, 1998; Buckingham, 2008; De Ridder, 2013). 

Zo stellen Wynn en Katz (1998) dat individuen over het algemeen een coherente online identiteit 

hanteren. Continuïteit en stabiliteit zijn immers belangrijk voor online interactie, groepsidentificatie 

(zie eerder besproken cognitieve simplificatie) en om authentiek over te komen (Hugo, 2007).  

Anders dan deze utopische en dystopische visies op identiteit met betrekking tot nieuwe media 

opteert Sander De Ridder (2013) voor een meer genuanceerd beeld. Online identiteitsconstructie 

betreft immers een complex proces waar gebruikers, het ruimere publiek en media instituten een rol 

spelen. De rol van media instituten in online zelfrepresentatie wordt behandeld in het deel “SNSs als 

podium van machtsstrijd”.  

 

2.3 Besluit 

 

Nieuwe media zorgen voor nieuwe vormen van identiteitsconstructie en maken het mogelijk om 

bepaalde aspecten van je “echte” zelf te uiten, en zelfs te ontdekken (bijvoorbeeld seksualiteit). 

Tegelijkertijd zijn er ook auteurs die deze vrijheid in vraag stellen, en de mogelijkheden tot “identity 

play”, zelfpromotie en subversie benadrukken (Buckingham, 2008).  

Voor we ingaan op auteurs die deze meer donkere kant van online zelfrepresentatie behandelen, 

werpen we eerst een blik op het onderliggende vraagstuk rond community/instrumentaliteit.   
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3. Nieuwe media als gemeenschapsversterkend? 

 
“Facebook's mission is to give people the power to share and make the world more open and 

connected. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going 

on in the world, and to share and express what matters to them.” (Facebook, 2014, p.2). 

Tönnies (1935) oordeelde dat er een indeling kon gemaakt worden in twee tijdperken. Het tijdperk 

van de Gemeinschaft of gemeenschap en, opeenvolgend, het tijdperk van de Gesellschaft of 

maatschappij. Terwijl deze eerste gekenmerkt werd door een natuurlijke wil om te associëren met 

anderen (bijvoorbeeld het gezin), is dit bij de laatste rationeel en instrumenteel (bijvoorbeeld winst 

behalen in een bedrijf) (Ruebens, 1990; Siapera, 2012). 

De oorzaak hiervan ligt volgens Tönnies bij het industriële kapitalisme en urbanisatie. Zo stelt hij: 

“Doorheen de geschiedenis zijn er voorwaarden gegroeid waardoor de band tussen de mens en de 

groepsgeest verzwakt en hieruit ontwikkelt zich het individu als een vrij persoon” (Ruebens, 1990, 

pp.6). Kort gezegd beschouwt de auteur het kapitalisme als de oorzaak van het verlies aan 

community. 

We kunnen ons nu de volgende vraag stellen: als we er vanuit gaan dat vroege samenlevingen 

functioneerden als gemeenschappen, en moderne als maatschappijen, wat dan met de laatmoderne 

informatiesamenleving? Meer bepaald: zorgen SNSs voor een groter gevoel van community of is dit 

iets dat louter gebruikt wordt voor private doelen en belangen (Castells, 2010b; Siapera, 2012)?  

 

3.1 Virtual communities 

 

Verschillende studies wezen reeds op de positieve effecten van nieuwe informatietechnologieën op 

de samenleving (Castells, 2010b). Zo geven ze volgens Rheingold (1993) gestalte aan virtual 

communities, gebaseerd op principes als democratie, decentralisatie, diversiteit, vrijheid van keuze 

en gedeelde normen en waarden. Hoewel contact in deze virtual communities veelal gestructureerd 

is rond gedeelde interesses of een gemeenschappelijk doel, kan communicatie ook een doel op zich 

worden. Virtual communities kunnen zo dus op dezelfde hoogte geplaatst worden als de 

Gemeinschaft van Tönnies (1935). Langs de andere kant verschenen ook heel wat studies die wezen 

op de sociaal isolerende effecten van CMC (Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler & Mukopadhyay, 

1998; Putnam, 1995; Turkle, 2011). 

Ook Wellman (2001a) onderzocht deze nieuwe maatschappij. Hij benadrukt echter dat deze virtual 

communities niet tegenover “physical communities” mogen gesteld worden, daar deze elk over een 

geheel eigen dynamiek en structuur beschikken. Wellman vertrekt daarentegen wel vanuit het 

concept van “netwerken” en “personal communities”. 

 

3.2 De genetwerkte maatschappij 

 

Wellman (2001a) bevestigt Tönnies’ oordeel dat het individu steeds meer centraal komt te staan. 

Voor hem hoeft dit echter niet te betekenen dat er geen sprake meer kan zijn van een gemeenschap. 

Voor Wellman bestaat die gemeenschap immers niet uit een dorp of buurt, maar uit netwerken van 
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inter-persoonlijke relaties die steun, informatie, een samenhorigheidsgevoel en een sociale identiteit 

bieden. Deze kunnen niet langer gevonden worden in statische groepen, maar wel in netwerken. 

Digitalisering en de daarmee samenhangende nieuwe media hebben gestalte gegeven aan de 

“genetwerkte maatschappij”. Een maatschappij waar grenzen zich constant verleggen, interacties 

oneindig veel mogelijkheden hebben, constant geswitcht wordt tussen netwerken, en hiërarchieën 

zijn  afgevlakt (Wellman, 2001a; 2001b). 

 

3.2.1 Weak ties en strong ties, bonding en bridging social capital 

 

Het is belangrijk om binnen deze netwerken een opsplitsing te maken tussen strong ties en weak 

ties. Het internet faciliteert immers vooral weak ties (Castells, 2010b). In tegenstelling tot strong ties 

gaat het hier eerder om kennissen dan dichte vrienden en is er weinig emotionele steun (Siapera, 

2012; Granovetter 1983). Doordat deze personen minder lijken op het individu zorgen ze voor een 

verbinding tussen verschillende netwerken. Met andere woorden, ze bieden een vorm van “bridging 

social capital” (Gittell & Vidal, 1998, p.15; Putnam, 2000). Daar tegenover staan strong ties en 

“bonding social capital”, wat betrekking heeft op dichte relaties zoals goede vrienden en familie. Een 

studie van Mark Granovetter (1973; 1974) bij werkzoekenden toont echter aan dat het vooral de 

losse connecties zijn die het meest informatie verstrekken en kansen bieden. Niet degene met de 

sterkste relaties en vriendschappen vinden gemakkelijk werk, wel degene met wijdverspreide en 

lossere sociale relaties.  

Volgens Castells (2010b) heerst er online een meer egalitaire cultuur, waardoor weak ties sneller 

gevormd worden, zelfs tussen mensen met ver uit elkaar liggende sociale profielen (Castells, 2010b). 

Ook Donath en Boyd (2004) zien SNSs als een facilitator voor weak ties. Via SNSs kunnen dit soort 

relaties immers gemakkelijk en kosteloos onderhouden worden. Haythornthwaite (2005) redeneert 

dan weer dat media latente relaties kunnen activeren. Latente relaties zijn relaties in een sociaal 

netwerk die technisch mogelijk zijn, maar nog niet sociaal geactiveerd zijn. Aangezien SNSs veel 

persoonlijke informatie vrijgeven en het zo gemakkelijk maken om personen te identificeren die van 

nut kunnen zijn voor een individu, kunnen dit soort sites helpen om latente relaties om te zetten 

naar weak ties (Ellison et al., 2007). Volgens Wellman (2001a) leidt een hoger internetgebruik zo tot 

een hoger aantal sociale connecties en een hogere sociabiliteit.  

 

3.2.2 Networked individualism 

 

Een van de belangrijkste implicaties van deze nieuwe maatschappij is het ontstaan van “networked 

individualism”. Nieuwe media zoals de mobiele telefoon en het internet zorgen ervoor dat 

connectiviteit niet langer afhankelijk is van plaats, maar van het individu. Dit leidt tot een 

gepersonaliseerde wereld, waar “personal communities” of “personal portfolios” een vorm van 

ondersteuning, informatie en samenhorigheidsgevoel bieden (Wellman & Gulia, 1999). Niet de 

omgeving, groep,… staat centraal, maar het individu. Dit zowel online als offline. Siapera (2012, p. 

200) vat dit begrip samen als “the patterns of networks created by individuals on the basis of their 

preferences, skills, knowledge, background and so on”. In plaats van te behoren tot één enkel sociaal 

netwerk, wordt er in de genetwerkte maatschappij constant geswitcht tussen verschillende 

netwerken. Voor Wellman en Gulia (1999) starten deze netwerken vaak instrumenteel, maar kunnen 
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ze ook evolueren naar contact waar de communicatie op zich centraal staat. Dat hebben deze 

personal communities dus wel gemeenschappelijk met virtual communities (Rheingold, 1993). 

Deze netwerken binnen een gemeenschap zijn over het algemeen gefragmenteerd, veranderlijk en 

sterk geografisch verspreid. In de betekenis van Tönnies betekent dit inderdaad een verlies aan 

gemeenschapsgevoel. De lokale gemeenschap met een sterk samenhorigheids -en identiteitsgevoel  

maakt plaats voor een lossere organisatie met zwakke banden, maar ook meer kansen en meer 

vrijheid (Wellman, 2001b). Stald (2008, p.161) stelt het als volgt: “Social networks -the strong ties as 

well as the weak, ephemeral relation- offer possibilities for testing oneself in the light of shared 

values, norms and codes, for negotiating collective and personal identity, and for establishing a sense 

of belonging”. 

 

3.2.3 Negatieve gevolgen van networked individualism  

 

Castells (2001; 2009) hanteert een eerder dystopisch perspectief op de netwerksamenleving en het 

daarmee gepaard gaande networked individualism. Hij vertrekt hiervoor vanuit Michael Mann’s 

(1986, p. 6) definitie van macht. In zijn historische studie over de bronnen van sociale macht stelt 

Mann: “In its most general sense, power is the ability to pursue and attain goals through the mastery 

of one’s environment”. 

Daarmee wijst hij er op dat samenlevingen geen gemeenschappen zijn waarin waarden en belangen 

worden gedeeld. Castells (2009) bouwt hier op verder, stellend dat samenlevingen bestaan uit 

contradictoire sociale structuren die constant in conflict staan. 

Hij gaat verder door te stellen dat de genetwerkte samenleving een multidimensionale sociale 

structuur is, waarin de verschillende netwerken elk hun eigen proces van waardecreatie kennen. Wat 

als waarde kan worden beschouwd is bepaald door de dominante instituties in deze samenleving. 

Waardecreatie is met andere woorden een uitdrukking van macht, netwerken een onderdeel van 

bestaande machtsstructuren en ongelijkheden (Castells, 2009; Siapera, 2012). 

 

3.2.4 Networked individualism en sociale media 

 

Volgens Siapera (2012) is networked individualism het middel waarmee we ons publiek profiel zo 

goed mogelijk willen weergeven. Op sociale media worden “vrienden” daarbij vaak strategisch 

gekozen op basis van hun bruikbaarheid voor vooropgestelde instrumentele doelen. Siapera plaatst 

networked individualism zo in het verlengde van de theorieën van Foucault (1979), Rosen (1999), 

Van Dijck (2012) en op een breder niveau ook de veldtheorie van Pierre Bourdieu. In het volgend 

deel gaan we dieper in op sociale netwerksites als het podium van machtsstrijd.  
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4. SNSs als podium van machtsstrijd 

4.1 Micro-celebrity 

 

Het is in dit opzicht dat Siapera (2012) stelt dat sociale media, hoewel deze sociaal kapitaal kunnen 

verhogen, nog steeds een economisch model vooropstellen. Dit houdt in dat sociale media worden 

gereduceerd tot een veld waarin de competitie rond schaarse middelen centraal staan (beste 

contacten, meeste vrienden, beste netwerken,…). De auteur verwijst hiervoor naar een studie van 

Boyd (2007), waarin deze aantoont dat klasse -en andere ongelijkheden worden doorgezet op sociale 

media. Als we netwerken beschouwen als schaarse middelen, weerspiegelt deelname de ongelijke 

verspreiding van middelen in een kapitalistische samenleving. Siapera (2012) benadrukt dat dit 

ervoor zorgt dat mensen actief op zoek gaan naar deelname aan die netwerken die hen hoger op de 

sociale ladder kunnen brengen. Het lijkt dan ook niet te verbazen dat SNSs de creatie van de eerder 

besproken weak ties in de hand werken.  

Daarnaast zijn er ook heel wat auteurs die hier een evolutie zien naar steeds meer zelfpromotie en 

oppervlakkige contacten (Marwick & Boyd, 2011; Van Dijck, 2013). 

Zo bevestigt een studie van Marwick en Boyd (2011) naar zelfrepresentatie op Twitter dit beeld van 

SNSs als platform voor instrumentaliteit en zelfpromotie. De auteurs introduceren hiervoor de term 

“micro-celebrity”, implicerend dat de vaardigheid om aandacht te genereren een statussymbool 

wordt. Deze vaardigheden of “micro-celebrity praktijken” omvatten zaken als het direct interageren 

met volgers, aantrekkelijk zijn voor meerdere publieken en het opbouwen van een “personal brand”. 

Deze praktijken worden beloond, en bijgevolg ook aangemoedigd in de Twittercultuur (Marwick & 

Boyd, 2011). Sociale media worden zo gebruikt als een medium om status en onderscheiding over te 

brengen aan het virtuele publiek (Hugo, 2007; Veblen, 1899). Micro-celebrity praktijken op sociale 

media geven bovendien gestalte aan extra zichtbaarheid, wat dan weer kan leiden tot nieuwe 

contacten en meer bridging social capital.  

Dit concept van micro-celebrity toont sterke gelijkenissen met de concepten “media meta-capital” 

(Couldry, 2003) en “celebrity capital” (Driessens 2013). 

 

4.2 Media meta-kapitaal en celebrity capital 

 

Verder bouwend op de veldtheorie van Bourdieu (1986) maakt Couldry (2003) een belangrijke 

bijdrage met de introductie van het concept “media meta-capital”. De auteur baseert zich hiervoor 

op Bourdieu’s theorie rond de staat. Volgens Bourdieu is het symbolisch systeem van de staat 

immers ook in staat om te beïnvloeden wat in andere velden geldt als symbolisch kapitaal (elk type 

kapitaal dat geldt als statusvol en prestigieus binnen een bepaald veld) (Couldry, 2003).  

Naar het mediaveld vertaald betekent dit dat symbolisch kapitaal, opgedaan via media exposure, kan 

omgezet worden naar symbolisch kapitaal in ander velden in de sociale ruimte. De media krijgt 

steeds meer symbolische macht over wat geldt als symbolisch kapitaal in alle velden, en construeert 

zo ook de sociale werkelijkheid. Couldry (2003) stelt dat dit media meta-kapitaal wel eens een steeds 

prominentere rol zou kunnen spelen. Net als economisch kapitaal is ze immers makkelijk 

uitwisselbaar met andere  soorten kapitaal en heeft het daarbij ook nog eens een impact over de 
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hele sociale ruimte (Couldry, 2003). Zo kan media meta-kapitaal geconverteerd worden naar 

economisch kapitaal (stijgende boekenoplage) of  sociaal kapitaal (nieuwe waardevolle contacten). 

Driessens (2013) bouwt verder op de idee van media meta-kapitaal in zijn poging om het begrip 

“celebrity” te herdefiniëren. Hij argumenteert hiervoor dat media meta-kapitaal kan resulteren in 

“celebrity capital”, door “accumulated media visibility that results from recurrent media 

representations” (Driessens, 2013, p. 552). Het verschil met symbolisch kapitaal is dat celebrity 

capital zich niet beperkt tot één veld, maar actief kan zijn over de hele sociale ruimte (Driessens, 

2013). 

Om dit celebrity capital te verwerven moet men over een aantal vaardigheden beschikken, zoals 

interviewvaardigheden, talent,... De auteur leent hiervoor de term “media-related capital” van 

Couldry (2012). 

In navolging van Couldry (2003) argumenteert Driessens (2013) ook dat celebrity capital kan 

geconverteerd worden naar andere soorten kapitaal. Hij maakt echter meteen de kanttekening dat 

dit bepaalde kosten met zich mee kan brengen. Als voorbeeld gebruikt hij hiervoor het gebrek aan 

autoriteit van entertainers die de politieke wereld betreden.  

Hoewel Couldry (2003) en Driessens (2013) beiden niet ingaan op de meer gedecentraliseerde 

internetmedia, zoals SNSs, vinden we in de literatuur bevestiging dat dit media meta-kapitaal en 

bijhorende Bourdieusiaanse logica ook daar geldt (Marwick & Boyd, 2011; Van Dijck, 2013). 

Coherentie, het aanspreken van meerdere publieken, een evenwicht vinden tussen personal 

branding en intiem contact,… (Davis, 1992; Marwick & Boyd, 2011). Het zijn allemaal vaardigheden 

die kunnen beschouwd worden als media-related capital en die nodig zijn voor een overtuigende 

zelfrepresentatie en het genereren van symbolisch kapitaal.  

Media-related capital vertoont in een computergemedieerde context dan ook sterke gelijkenissen 

met Wellman’s (2001b) concept van netwerkkapitaal. Dit omvat zowel praktische 

internetvaardigheden, als het weten hoe je online relaties onderhoudt en hoe deze te gebruiken om 

schaarse middelen te bemachtigen. Zo kan je via dit netwerkkapitaal ook sociaal, economisch en 

symbolisch kapitaal opbouwen. In zijn bespreking van de impact van cyberspace op community 

benadrukt Wellman (2001b) dat dit netwerkkapitaal steeds belangrijker wordt. 

 Ook het verhaal van convertiekosten vinden we terug bij Marwick en Boyd (2011), in de vorm van 

een verlies aan authenticiteit. 

 

4.3 De rol van achterliggende software 

 

Een aantal auteurs verklaren deze evolutie naar zelfpromotie en self-branding op sociale media 

vanuit de idee dat gedrag op sociale media wordt gemedieerd door de achterliggende software (De 

Ridder, 2013). Deze zijn immers meer dan enkel intermediërend, maar eerder instituties met 

symbolische macht die het gedrag op sociale media ordenen (De Ridder, 2013; Silverstone, 2002; Van 

Dijck, 2012). Of om het in de geest van Bourdieu te zeggen: SNSs zijn een bron van culturele 

productie, in staat om de sociale werkelijkheid te construeren (Couldry, 2003). Beer (2009) omschrijft 

dit als “the power of the algorithm”. 
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4.3.1 Sociale media als gemedieerde omgeving 

 

De Ridder (2013) kaart vier verschillende processen aan die sociale media tot een gemedieerde, niet-

lineaire, discursieve omgeving maken. Een eerste proces betreft technologie. Keuzes rond software 

en design worden niet neutraal gemaakt, ze zijn afhankelijk van de ontwerpers en de context waarin 

deze ontwerpers functioneren (Taylor, 2003). Een tweede proces draait rond participatie. Het 

gebruik van technologie maakt toegang voor sommigen onmogelijk. Ten derde haalt De Ridder 

(2013) subjectiviteit aan. Dit proces toont aan hoe deze mediëring afhankelijk is van bredere sociale 

en culturele normen. Zo merkt Livingstone (2009) op dat software design sterk gestandaardiseerde 

formats gebruikt voor de expressie van identiteit. In hun zoektocht naar efficiënte designs steunen 

deze ontwerpers immers op sociale en culturele normen (Light, 2011). Als vierde wordt het proces 

van representatie aangekaart. Het is immers in dit proces dat de symbolische macht van het 

mediatieproces gesitueerd ligt.  

Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat de markt, of hoe SNSs geld verdienen, een 

invloed heeft op hoe sociale media het socio-culturele vormgeven. Een dergelijke kritische politiek-

economische analyse van SNSs behandelt hoe productiestructuren en economische processen het 

publiek discours sturen door een bepaalde culturele vorm te promoten boven een andere (Castells, 

2009; Fenton, 2007). Bij sociale media neemt dit de vorm aan van de promotie van een socialiteit 

waarbij men constant in verbinding staat met elkaar en informatie deelt (Van Dijck, 2012). 

Gebruikers dragen zo data aan die gebruikt wordt voor adverteerders en commerciële doeleinden 

(Van Dijck, 2012). 

Ook de culturele structuren die verweven zitten in de software van SNSs moeten in rekening 

gebracht worden. Deze omgeving is immers allesbehalve neutraal. Er ontstaat een neoliberaal idee 

van keuze, waar eigenlijk enkel gelimiteerde normatieve keuzes mogelijk zijn (De Ridder, 2013; 

Cover, 2012). In plaats van individuele creativiteit te stimuleren, zijn SNSs opgebouwd rond rationele 

keuzes die winst mogelijk maken. Welke invloed dit heeft op de mate waarin private doelen en 

belangen worden nagestreefd op Facebook bespreekt Van Dijck (2013a, 2013b). 

 

4.3.2 Van zelfexpressie naar zelfpromotie, van connectedness naar connectivity 

 

Van Dijck (2013b) past deze invalshoek toe op de introductie van “Timeline” als nieuwe interface van 

Facebook. Volgens de auteur creëert deze nieuwe interface een unieke omgeving waar gebruikers 

gestuurd worden om onbewuste zelfexpressie te combineren met bewuste (professionele) 

zelfpromotie. Via de implementatie van een “News Feed” worden gebruikers constant op de hoogte 

gebracht van updates en veranderingen in het profiel van vrienden. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

gebruikers ook meer bewust zijn van hun eigen zichtbaarheid (Lampe, Ellison & Steinfield, 2008). 

Marwick en Boyd (2011) bevestigden dit reeds door aan te tonen dat Facebookgebruikers steeds 

meer ervaren zijn in het opbouwen van micro-celebrity. Daarnaast maken gebruikers ook steeds 

meer gebruik van data-analyse diensten die hun online zichtbaarheid en populariteit meten, zoals de 

app Klout (Van Dijck, 2013b). 

Als bredere evolutie stelt Van Dijck (2013b) dat SNSs niet langer worden vormgegeven als databases 

met persoonlijke informatie, maar als middelen voor persoonlijke storytelling, narratieve 

zelfpresentatie en zelfpromotie. Van zelfexpressie naar zelfpromotie, en van connectedness naar 
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connectivity. Dit lijkt sterk in tegenspraak met een studie naar Facebookgebruik, uitgevoerd door 

Ellison en anderen (2007) bij universiteitsstudenten. Uit dit onderzoek bleek dat Facebook niet 

zozeer studenten loskoppelt van hun offline wereld, maar juist mogelijkheden biedt om relaties te 

onderhouden. Volgens Van Dijck (2013b) zette dit kantelpunt zich dan ook pas in rond 2008, toen de 

gebruikersaantallen snel de hoogte in gingen. Waar in de periode 2002-2008 connectedness en een 

gevoel van community tussen mensen nog centraal stond bij deze sites, is dit vanaf 2008 vervangen 

door een platform waar de winstmogelijkheden van connectivity centraal staan. Data werd big 

business.  

Om deze winsten te maximaliseren is er nood aan een uniforme, gestandaardiseerde online 

identiteit. Platformeigenaars spelen zo in op de nood aan waarheidsgetrouwe data voor 

adverteerders. Graduele veranderingen in de interface sturen gebruikers om hun online publieke 

identiteit gestandaardiseerd vorm te geven. Gevolg hiervan is dat gebruikers deze algoritmen ook 

beginnen te gebruiken in hun eigen voordeel. Zelfexpressie wordt zo steeds meer verdrongen door 

een bewuste vorm van zelfpromotie en self-branding. Daar populariteit steeds meer wordt 

afgemeten aan de hand van je online aanwezigheid, en gebruikers dit bovendien ook kunnen 

omzetten naar materiële of symbolische verdiensten in de echte wereld, is het zelf veranderd in een 

marketingobject. Een citaat van Christofides, Muise en Desmarais (2010, p. 343) verduidelijkt: 

“identity is a social product created not only by what you share, but also by what others share and 

say about you… The people who are most popular are those whose identity construction is most 

actively participated in by others”. SNSs bieden de kans tot “mass self-communication” (Castells, 

2009). Het geeft een platform waar ze een zelfbeeld kunnen vormen en dit populariseren, zelfs 

buiten de intieme cirkel. Populariteit en het delen van posts,tweets,… zijn twee zijden van dezelfde 

medaille en weerspiegelen de dubbele betekenis van “sharing” (Van Dijck, 2013a). 

Een andere implicatie van de stijgende gebruikersaantallen is dat online connecties niet langer 

parallel lopen met offline connecties, maar vaker weak ties en latente relaties ondersteunen. 

In tegenstelling tot ander onderzoek (Boyd, 2008; Ellison et al., 2007), benadrukt Van Dijck (2013b) 

dat dit zich niet beperkt tot tieners. Ook professioneel actieve individuen over alle leeftijden 

incorporeren dit model. De zoektocht naar contacten, contracten, klanten of werkgevers staat hier 

centraal. Een studie van DiMicco en Millen (2007) toont aan dat Facebookgebruikers die de overstap 

maken van hoger onderwijs naar het werkveld verschillende strategieën implementeren om hun 

Facebookprofiel aan te passen aan deze nieuwe context. 

Met andere woorden: publieke profielen op sociale media zijn geen reflectie van identiteit, maar 

technologies of the self die het onderwerp zijn van een machtsstrijd tussen werkgevers, werknemers 

en platformeigenaars. Van Dijck (2013b, p. 213) concludeert: “social media are not neutral stages of 

self-performance – they are the very tools for shaping identities.”. 

 

4.3.3 Authenticiteit versus populariteit 

 

Deze nood aan een gestandaardiseerde identiteit heeft ook nog een andere implicatie, waarmee we 

teruggrijpen naar de eerder besproken theorie van Goffman (1959). Hoewel dit immers voor de 

platformeigenaars een goede zaak is, laat een gestandaardiseerde identiteit niet toe aan gebruikers 

om te switchen tussen de performance van verschillende online persona’s (Farnham & Churchill, 
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2011; Goffman, 1959; Stutzman & Hartzog, 2012; Van Dijck, 2013b). Gebruikers hebben zowel nood 

aan zelfexpressie, zelfpromotie, zelfcommunicatie en intiem persoonlijk contact, terwijl een SNS als 

Facebook dit allemaal combineert in één en dezelfde interface. Daardoor ontstaat een spanningsveld 

waar de lijn tussen authentieke zelfrepresentatie en onauthentieke zelfpromotie vaak een precair 

evenwicht vormt. Ook Marwick en Boyd (2011) haalden dit reeds aan in hun bespreking van micro-

celebrity praktijken. Oplossingen hiervoor komen in vele vormen, waaronder het kort eerder 

besproken “impression management”.  
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5. Instrumenten van impression management 

 
Impression management kan op verschillende manieren worden toegepast. Zelfcensuur, technische 

hulpmiddelen zoals privacyinstellingen en het onderhouden van meerdere profielen op verschillende 

of eenzelfde SNS (MPM of multiple profile maintenance) zijn de meest onderzochte in de  literatuur 

(Christofides et al., 2010; Farnham & Churchill, 2011; Marwick & Boyd, 2010; Stutzman & Hartzog, 

2012). 

 

5.1 Zelfcensuur 

 

Goffman (1959) maakte dan wel duidelijk dat mensen zichzelf anders presenteren afhankelijk van 

verschillende sociale contexten, in een online omgeving wordt dit heel wat moeilijker. Het is immers 

niet langer mogelijk je te richten op een enkel publiek. Je bereikt tegelijk je dichte vrienden, collega’s 

en werkgevers. Binnen één SNS kunnen wel 100 verschillende netwerken voorkomen (Wellman, 

2001a; 2001b). Marwick en Boyd (2011) spreken hier van een “context collapse”. Sociale media 

vormen zo geen uitzondering op de trend die zich voordoet in andere, meer traditionele media: het 

massapubliek maakt plaats voor een gesegmenteerde en gedifferentieerde variant (Castells, 2010b). 

Op vlak van sociale media zou dat, simpel doorvertaald, willen zeggen dat je nu een keer het ene 

netwerk aanspreekt, dan weer het andere. Onderzoek van Marwick en Boyd (2011) toont echter aan 

dat meestal geopteerd wordt voor een “lowest-common-denominator” filosofie, waarbij gekozen 

wordt voor die content die voor iedereen aanvaardbaar is. Op die manier wordt geprobeerd om 

verschillende publieken tegelijk aan te spreken, om zo bij te dragen aan de eigen micro-celibrity en 

media meta-kapitaal. Een optie om dit te bewerkstelligen is het hanteren van zelfcensuur. 

 

Met zelfcensuur wordt bedoeld dat men zich onthoudt van te spreken (Das & Kramer, 2013). SNSs 

vormen een interessante omgeving om dit te onderzoeken, daar het mogelijk is om een 

neergeschreven gedachte eerst te beoordelen voor je hem deelt. Een studie van Sauvik Das en Adam 

Kramer (2013) bij 3,9 miljoen Facebookgebruikers toonde aan dat maar liefst 71% minstens één 

comment of post had gecensureerd over een periode van 17 dagen.  

Een andere studie rond dit onderwerp argumenteert dat dit soort censuur vooral gebruikt wordt om 

controle te houden over hoe men zich representeert naar verschillende doelpublieken (Lampinen, 

Tamminen & Oulasvirta, 2009; Sleeper, Balebako, Das, McConahy, Wiese & Cranor, 2013). Er zou de 

helft minder gecensureerd worden als gebruikers zeer specifiek hun doelpubliek zouden kunnen 

kiezen. Dit fenomeen van “selective sharing” vinden we terug in verschillende studies (Kairam, 

Brzozowski, Huffaker & Chi, 2012; Marwick& Boyd, 2011; Sleeper et al., 2013; Wang, Komanduri, 

Acquisti, Leon & Cranor, 2011). In deze studie onderzoeken we in welke mate nuttige weak ties 

voorrang krijgen bij deze selective sharing. 

 

5.2  Privacyinstellingen 

 

Ook technische hulpmiddelen, zoals privacyinstellingen, kunnen tools voor impression management 

bieden. Toch vinden we daar een vreemde paradox (Christofides et al., 2010). Een studie van 
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Christofides, Muise en Desmarais (2009) toont aan dat Facebookgebruikers aangeven dat ze veel 

informatie over zichzelf vrijgeven, maar tegelijkertijd ook bezorgd zijn om hun privacy en de controle 

daarover. Hoewel men zou verwachten dat mensen die meer controle wensen over hun informatie 

ook minder zouden vrijgeven, lijkt dit niet het geval te zijn. In een andere studie bleek dan ook dat 

slechts 48% van diegene die kennis hebben van de privacyinstellingen er gebruik van maken (Govani 

& Pashley, 2005). Dit doet vermoeden dat gebruikers van SNSs als Facebook een ander begrip 

hebben van privacy en controle (Christofides et al., 2010). De oorzaak hiervan kan gevonden worden 

in het feit dat SNSs het vrijgeven van informatie als normaal en noodzakelijk afdoen, al dan niet in 

hun eigen belang (Van Dijck, 2013; Zhao, Grasmuck & Martin, 2008). Ellison en anderen (2007) 

illustreren dit door een link te leggen tussen de hoeveelheid informatie die iemand vrijgeeft en het 

aantal vrienden die hij heeft op Facebook: hoe meer informatie er wordt vrijgegeven, hoe meer 

vrienden. De popularisering van een zelfbeeld, de nood aan identiteitsconstructie en de toepassing 

van impression management lijken dus een mogelijke verklaring voor deze paradox (Christofides et 

al., 2010; Ellison et al., 2007; Van Dijck, 2013a).  

Deze privacy tools kunnen echter ook extensief gebruikt worden voor het opzetten van meerdere 

persona’s binnen een enkel profiel naar verschillende publieken (Stutzman & Hartzog, 2012). 

 

5.3  Multiple profile maintenance 

 

Een andere oplossing voor deze context collapse is MPM (multiple profile maintenance). Onderzoek 

van het Pew Internet and American Life Foundation vond dat ongeveer 57% van de volwassen SNS 

gebruikers meer dan één sociale media profiel bezitten. Van deze groep heeft 17% meerdere 

profielen op een enkele site (Lenhart, 2009).  

Boyd (2007) gebruikt hier de term “mirror networks”. Dit soort netwerken bestaat uit profielen die 

eerst zijn gefilterd en ontdaan van bepaalde inhoud, en daarna in connectie worden gebracht met 

elkaar. Door deze profielen te linken met elkaar ontstaat een indruk van authenticiteit.  

Volgens Stutzman en Hartzog (2012) zijn de motieven voor dit soort “group boundary regulation” via 

MPM privacy, identiteit, efficiëntie en eigendom. Privacy als motivatie heeft vooral betrekking op het 

vermijden van repercussies in het professionele leven. Identiteit draait rond het managen van het 

zelf om zo een ander profiel te creëren voor verschillende publieken. Vaak komt dit neer op een 

persoonlijk en een professioneel profiel. Bij efficiëntie gaat het om de optimalisatie van een 

efficiënte communicatie, aangepast aan de juiste omstandigheden en publieken. Eigendom draait 

dan weer rond de normatieve conformiteit aan heersende gebruiken en machtsrelaties. Zo zal een 

werkgever niet snel toegevoegd worden als vriend op een persoonlijk profiel, maar wel op het 

professionele profiel. Vooral identiteit, en de poging om persoonlijke doelen en belangen te 

beschermen zijn interessant voor deze onderzoekspaper.  
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Methode 

1. Onderzoeksvragen 

 
Deze onderzoekspaper behandelt vier grote onderzoeksvragen met telkens ook enkele deelvragen. 

   In welke mate wordt aan impression management gedaan en waarom? 

 Welke technieken van impression management worden hiervoor toegepast? 

 Heeft impression management vooral betrekking op weak ties als imagined audience? 

 

 Is Facebook een platform dat steeds meer gebruikt wordt voor private doelen en belangen? 

 Is  Facebook een instrument dat actief wordt ingezet om een professionele carrière te 

ondersteunen? 

o Spelen leeftijd, gender, opleidingsniveau, beroep/bezigheid, intensiteit van 

Facebookgebruik, aantal vrienden, aantal minuten, self-monitoring, concern for 

appropriateness en zelfvertrouwen hier een mediërende rol in? 

 In welke mate worden micro-celebrity praktijken uitgeoefend op Facebook? 

o Spelen leeftijd, gender, opleidingsniveau, beroep/bezigheid, intensiteit van 

Facebookgebruik, aantal vrienden, aantal minuten, self-monitoring, concern for 

appropriateness en zelfvertrouwen hier een mediërende rol in? 

o Is er een verband met het aantal SNSs waarop de respondenten actief zijn? 

 Worden er bepaalde services gebruikt om de online efficiëntie en effectiviteit bij te 

houden? 

 

 Wordt Facebook vooral gebruikt voor contact met nieuwe mensen? 

 Faciliteert Facebook vooral bridging social capital? 

o Spelen leeftijd, gender, opleidingsniveau, beroep/bezigheid, intensiteit van 

Facebookgebruik, aantal vrienden, aantal minuten, self-monitoring, concern for 

appropriateness en zelfvertrouwen hier een mediërende rol in? 

o Hangt bridging social capital samen met de mate van impression management, 

zelfcensuur, de mate waarin weak ties worden gehanteerd als imagined 

audience bij zelfcensuur, micro-celebrity en het gebruik van Facebook voor 

professionele doeleinden? 

 

 Hebben respondenten het gevoel dat hun gedrag hieromtrent is veranderd over de jaren 

heen? 
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2. Opzet 
 

Voor dit onderzoek werd gekozen voor een kwantitatieve online survey (zie bijlage 1). Het grote 

voordeel aan deze methode is dat op relatief korte termijn een groot aantal respondenten kan 

bereikt worden. Daarnaast is er ook een lage kostprijs, kunnen respondenten de survey invullen op 

een voor hen geschikt moment en is er een grotere mate van standaardisatie dan bij een face-to-face 

interview (Billiet & Carton, 2010). Een verdere verantwoording voor een kwantitatief onderzoek 

werd gevonden in een studie van Van Dijck (2013) die stelde dat het hier onderzochte gedrag wel 

degelijk bewust gebeurt. Deze survey werd opgesteld via Qualtrics en gelanceerd op twee juni 2014.  

In grote lijnen bestaat de survey uit drie grote delen. In een eerste deel werd gepeild naar het 

algemene Facebookgebruik van de respondenten, zoals de tijd die men gemiddeld aan Facebook 

spendeert en het Facebookgebruik dat specifiek betrekking heeft op de onderzoeksvragen. 

Gebaseerd op de stelling van Van Dijck (2013) dat Facebook door veranderingen in de interface en 

software steeds meer ten dienste komt te staan van zelfpromotie, werd ook telkens gevraagd of 

respondenten het gevoel hadden dat hun gedrag op dit vlak over de jaren heen veranderd is. Daarna 

volgden enkele psychologische variabelen en uiteindelijk een socio-demografisch luik. 

Voor alle vijfpunt Likertitems werden antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot 

“helemaal mee eens” gebruikt, tenzij anders vermeld.  

 

2.1 Gebruik van Facebook 

 

Algemeen 

Hier werd onder andere gevraagd naar hoe lang de respondenten al Facebook gebruiken, hoe vaak 

ze hun profiel updaten en op welke sociale netwerksites ze een actief profiel hebben.  

 

Intensiteit van Facebookgebruik 

Daarnaast werd een gestandaardiseerde schaal opgenomen, ontwikkeld door Ellison et al. (2007), om 

het construct Intensiteit van Facebookgebruik (Facebookintensiteit) te meten. We verwachten 

immers dat een grotere Facebookintensiteit gepaard gaat met een grotere hoeveelheid 

netwerkkapitaal en dus ook een effect zal hebben op bridging social capital en de mate waarin 

private doelen en belangen worden nagestreefd (Donath & Boyd, 2004; Resnick, 2001; Wellman, 

2001b). 

Deze schaal bevraagt het aantal “vrienden” en de tijd die men spendeert aan Facebook op een 

normale weekdag. Verder zijn er ook een aantal vijfpunt Likertitems opgenomen waarin gepeild 

wordt naar de mate waarin Facebook een onderdeel is van de dagelijkse routine en in welke mate de 

respondent emotioneel verbonden is met Facebook. De items werden vertaald uit het Engels en 

aangepast aan de context van dit onderzoek. 

Facebook als platform voor impression management 

Daarnaast werd met behulp van vijfpunt Likert items bevraagd in welke mate respondenten wensen 

gebruik te maken van pivacyinstellingen, zelfcensuur hanteren en aan multiple profile maintenance 

doen. Voor deze laatste vraag werd geopteerd om te werken met een open antwoord om 

vertekening door een andere conceptie van “profiel” te vermijden. Twee algemenere items, 



27 
 

“Wanneer ik iets post ben ik me bewust van het beeld dat ik daarmee geef aan andere 

Facebookvrienden” en “Ik wil een consequent beeld van mezelf weergeven op Facebook” werden 

ook opgenomen (Marwick & Boyd, 2011). Er werd gevraagd of de respondent het gevoel had dat zijn 

gedrag hieromtrent over de jaren heen was veranderd.  

Er werd eveneens gepeild naar het bevriendgedrag van respondenten, als indicator van impression 

management (Boyd, 2008). 

Weak ties als imagined audience bij zelfcensuur 

Deze vragenreeks concentreert zich op de mate waarin weak ties worden ervaren als imagined 

audience bij acties van zelfcensuur. Hiervoor werd een semantische differentiaal ontworpen, waarin 

telkens moest gekozen worden tussen twee uitersten. Items hiervoor werden afgeleid uit de 

literatuur rond weak ties (Granovetter, 1983; Putnam, 2000; Siapera, 2012). Er werd gekozen voor 

een schaal met een even aantal punten. Zo werd vermeden dat te veel respondenten voor een 

neutraal punt kiezen. De items werden getest op hun interne consistentie en daarna 

getransformeerd in een schaal. 

Facebook als platform om professionele doelen en belangen te ondersteunen 

Deze set items betrof een peiling naar de mate waarin de respondenten Facebook  gebruiken om 

professionele doelen en belangen te ondersteunen, zoals aangehaald door Van Dijck (2013). Deze 

schaal bevatte vijfpunt Likertitems als “Een actieve aanwezigheid op Facebook kan helpen om je 

professionele carrière te lanceren” en “Facebook is een ideaal platform voor de zoektocht naar 

contacten, contracten, klanten of werkgevers”. Er werd ook gevraagd of de respondent het gevoel 

had dat zijn gedrag hieromtrent over de jaren heen was veranderd.  

Facebook als platform voor micro-celebrity praktijken en zelfpromotie 

Daarnaast werd gepeild naar micro-celebrity praktijken en zelfpromotie zoals gedefinieerd door 

Marwick en Boyd (2011). Op basis van deze literatuur werden vijf vijfpunt Likertitems afgeleid, zoals 

“Facebook is voor mij een platform waar aandacht krijgen een belangrijke motivatie is”. Deze werden 

aangevuld met nog eens drie items, afgeleid van Van Dijck (2010). Voorbeeld hiervan is “Facebook is 

het ideale platform om mijn vaardigheden en bekwaamheden te etaleren” en open vraag “Gebruikt u 

bepaalde online apps (bijvoorbeeld KLOUT) om uw online zichtbaarheid en effectiviteit bij te 

houden?”. Er werd ook gevraagd of de respondent het gevoel had dat zijn gedrag hieromtrent over 

de jaren heen was veranderd.  

Facebook voor contact met offline relaties of contact met nieuwe contacten 

Om dit vraagstuk te beantwoorden werd gevraagd in welke mate Facebook gebruikt wordt om 

contact te maken met nieuwe mensen of om offline contacten te onderhouden. Deze vijfpunt 

Likertitems zijn gebaseerd op een schaal ontworpen door Ellison et al. (2007). Op basis van de 

theorie van Van Dijck (2013b) verwachten we dat een aanzienlijk percentage van de respondenten 

Facebook gebruikt voor het maken van nieuwe contacten. Er werd gevraagd of de respondenten 

hieromtrent een verandering merken in hun Facebookgedrag.  

Daar Ellison en anderen (2007) slechts gebruik maakten van een enkel item om na te gaan in welke 

mate Facebook gebruikt wordt om contact te maken met nieuwe mensen, werd dit aangevuld met 

drie extra vijfpunt Likertitems die peilen naar het bevriendgedrag. Een voorbeeld van zo een item is 
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“Hoe mogelijk acht u het dat u iemand zou toevoegen als vriend die je niet persoonlijk kent”  

(Christofides et al., 2010). Antwoordcategorieën varieerden van “zeer weinig” tot “zeer veel”. 

Bridging en bonding social capital 

Als laatste werd in dit deel ook gepeild naar de mate waarin Facebook bonding, dan wel bridging 

capital faciliteert. Op basis van de literatuur (Marwick & Boyd, 2011; Van Dijck, 2013b) verwachten 

we immers dat Facebook vooral bridging social capital zal faciliteren. De gebruikte schalen werden 

overgenomen uit Williams (2006) en aangepast aan de context van Facebook. Antwoorden werden 

geregistreerd op een vijfpunt Likertschaal.  

 

2.2 Psychologische variabelen 

 

Op basis van de literatuur verwachten we dat psychologische variabelen een deel van de variantie in 

bovenstaande items zullen verklaren (Christofides et al., 2010; Ellison et al., 2007; Farnham & 

Churchill, 2011). Het is dus nodig deze mee te nemen in de survey. Meer bepaald wordt er 

gecontroleerd op self-monitoring, concern for appropriateness en zelfvertrouwen.  

Self-monitoring kan omschreven worden als de capaciteit om je zelfrepresentatie aan te passen aan 

verschillende situaties. We verwachten dat self-monitoring, het daaraan verwante concern for 

appropriateness en zelfvertrouwen positief zullen samenhangen met de mate waarin aan impression 

management wordt gedaan (Farnham & Churchill, 2011). De vijfpunt Likertitems voor self-monitoring 

en concern for appropriateness werden overgenomen uit Lennox en Wolfe (1984) en bevatten items 

als “in sociale situaties kan ik mijn gedrag aanpassen wanneer ik voel dat er iets anders van mij wordt 

verwacht” en “ik kan mijn gedrag aanpassen aan de vereisten van gelijk welke situatie”.  

Verder onderzoeken we in welke mate de constructen zelfpromotie, bridging social capital en micro-

celebrity samenhangen met de variabele zelfvertrouwen. Hoewel kan verwacht worden dat lage 

scores op zelfvertrouwen gepaard gaan met lage scores op deze andere concepten, bestaat er in de 

literatuur bewijs dat dit wel eens anders zou kunnen zijn. De “internet enhanced self-disclosure 

hypothesis” stelt immers dat CMC het makkelijker maakt voor mensen met weinig zelfvertrouwen 

om sociale connecties te maken (Valkenburg & Peter, 2009). De verklaring hiervoor ligt in de 

“hyperpersonal communication theory”, die stelt dat CMC gepaard gaat met een verlaging van 

visuele, auditieve en contextuele cues als sociale status (Walther, 1996). SNSs verlagen zo de 

drempel voor interactie en het maken van nieuwe connecties (Ellison et al., 2007). Items voor 

zelfvertrouwen werden overgenomen van Rosenberg (1989).  

 

2.3 Socio-demografische variabelen 

 

Als laatste luik bevat de vragenlijst nog enkele socio-demografische variabelen zoals geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau, beroep / bezigheid, relatiestatus en het al dan niet hebben van kinderen.  
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2.4 Pretest 

 

De survey werd eerst onderworpen aan een pretest. Dit is belangrijk om eventuele onduidelijkheden 

en/of fouten op te sporen. Daarnaast geeft het ook een idee van de tijd die nodig is voor het invullen 

van de survey. Deze kleine moeite kan zo bijdragen tot een wezenlijk verschil in datakwaliteit. 

De survey werd uitgestuurd naar tien mensen die varieerden in leeftijd van 21 tot 26. Allen vulden de 

survey in, behalve één iemand. Drie anderen vulden de survey zeer slecht in, met veel opengelaten 

vragen. De gemiddelde invultijd bedroeg veertien minuten. Bij deze berekening werden enkel de zes 

respondenten meegeteld die de vragenlijst volledig invulden.  

Feedback varieerde van tikfouten tot meer algemene opmerkingen. Eén respondent wees er op dat 

er voor persoonlijke profielen geen “Facebook insights” bestaan, waarna het item “Hoe vaak bekijkt 

u uw persoonlijke statistieken?” werd verwijderd. De data wees eveneens uit dat sommige items 

over het hoofd werden gezien of de vragenlijst gewoon niet serieus werd genomen. Daarom werd 

geopteerd om te werken met een forced respons. 
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3. Steekproef 

3.1 Populatie 

 

Een rapport van de Europese Commissie (EC, 2012) toonde aan dat 86% van de internetgebruikers 

tussen 16 en 24 jaar en 69% van de 25 tot 34 jarigen participeren in sociale netwerksites. Dit gebruik 

is dan ook meteen de primaire online activiteit. Eén minuut op vijf wordt gespendeerd aan sociale 

mediagebruik. Facebook is hierbij het populairste medium, gebruikt door ongeveer de helft van de 

EU populatie. De onderzoekspopulatie zal zich dan ook beperken tot 16-35 jarige 

Facebookgebruikers. Vaak focust onderzoek zich enkel en alleen op universiteitsstudenten (Van 

Dijck, 2013b), dit onderzoek probeert hier dan ook breder te gaan.  

 

3.2 Steekproef 

 

In de periode van 2 juni tot 12 juni 2014 werd de enquête door 329 mensen volledig ingevuld. Als we 

enkel de respondenten met een leeftijd tussen 16 en 35 meerekenen, blijven er nog 281 ingevulde 

enquêtes over. Tabel 1 bevat de belangrijkste socio-demografische gegevens van de respondenten. 

 

Met 69% vrouwen is er een duidelijke oververtegenwoordiging van vrouwen in de steekproef. De 

gemiddelde leeftijd bedraagt 22,53 (SD=3,78). Er is dus een duidelijke oververtegenwoordiging van 

de leeftijdsgroep 20-23 jaar (59%). De categorie 32-35 jarigen is met 4% dan weer het meest 

ondervertegenwoordigd. Hoewel geprobeerd werd om verschillende leeftijdsgroepen aan te spreken 

lijkt dit niet helemaal gelukt te zijn. Wat hoogst behaalde diploma betreft, beschikt het merendeel 

(46%) van de respondenten over een diploma middelbaar onderwijs. Dit hoge aantal kan verklaard 

worden door het feit dat veel respondenten nog bezig zijn aan hogere studies, maar hun diploma nog 

niet hebben behaald. Zo gaf 55% van de groep die nog studeert middelbaar onderwijs op als hoogst 

behaalde diploma.   

 

Een grote meerderheid van de respondenten (75%) gaf student op als beroep/bezigheid. De 

categorieën huisman/huisvrouw, manager/kaderlid, werkloos, horeca en gepensioneerd zijn niet 

vertegenwoordigd in de steekproef. Bij de categorie andere werden onder meer artiest en invalide 

opgegeven. 

 

Daar deze onderzoekspaper niet pretendeert uitspraken te doen over de populatie werd geopteerd 

om de data niet te wegen.  
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Tabel 1 Socio-demografische gegevens 

 n % 

Geslacht   

Man 88 31,3 

Vrouw 193 68, 7 

Totaal 281 100 

   

Leeftijd   

16-19 42 14,9 

20-23 166 59,1 

24-27 39 13,9 

28-31 23 8,2 

32-35 11 3,9 

Totaal 281 100 

   

Hoogst behaalde diploma   

Lager onderwijs 8 2,8 

Middelbaar onderwijs 130 46,3 

Hoger onderwijs 58 20,6 

Universitair onderwijs 77 27,4 

Postuniversitair onderwijs 8 2,8 

Totaal 281 100 

   

Beroep / Bezigheid   

Student 210 74,7 

Arbeider 2 0,7 

Bediende 51 18,1 

Zelfstandige, vrij beroep of 
bedrijfsleider (eigen zaak) 

 
4 

 
1,4 

Werkzoekende 8 2,8 

Andere 6 2,1 

Totaal 281 100 
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4. Materiaal 
 

De data-analyse werd uitgevoerd met het gespecialiseerd statistisch softwareprogramma SPSS 

Statistics 22.  

 

Een eerste voorbereidende stap in dit proces betrof het geven van een naam aan de verschillende 

variabelen en het toewijzen van de meetniveaus. Daarna werd van iedere variabele een 

frequentietabel opgesteld om eventuele onregelmatigheden op te sporen (datacleaning). Zo gaven 

enkele respondenten bij variabele leeftijd een geboortejaar in. Het volstond om dit handmatig aan te 

passen. Missing values werden bij twee variabelen aangevuld. Bij alle andere variabelen werd 

gebruik gemaakt van forced respons en enkel volledig ingevulde vragenlijsten werden meegenomen 

in de analyse. Bij de vraag naar het aantal actieve profielen in verschillende SNSs was een 

meervoudig antwoord mogelijk. Hiervoor werd de multiple respons set ActiefSNS aangemaakt. Om 

het probleem op te vangen van ondervertegenwoordigde antwoordcategorieën bij de analyses werd 

de variabele beroep/bezigheid omgevormd tot dichotome variabele werken/niet werken en diploma 

tot laag opgeleid/hoog opgeleid. Aangezien de antwoordcategorieën in de vragenlijst lopen van 

“helemaal mee eens” tot “helemaal niet mee eens” werden alle items eerst omgekeerd geschaald, 

zodat hoge scores op de items overeenkomen met een hoge score op het construct. 

 

In alle analyses werden vijfpunt Likertitems beschouwd als variabelen op intervalniveau.  

Een eerste stap was het uitvoeren van een principale componenten factoranalyse (PCA) op de items 

uit de psychologische variabelen. Hoewel deze techniek meestal een exploratief nut dient, werd deze 

hier confirmerend gebruikt om te kijken in welke mate de items laden op de betreffende factoren. 

Bovendien levert deze techniek ongecorreleerde factoren, één van de voorwaarden bij een 

regressieanalyse. 

Om de interne consistenties van de verschillende schalen na te gaan werd gebruik gemaakt van 

Cronbach’s alpha. Indien nodig werden items verwijderd en uiteindelijk werden de schalen ook 

aangemaakt in SPSS. Alle items die werden opgenomen in een schaal hadden een gelijke 

meeteenheid van vijf punten, er moesten dus geen items gestandaardiseerd worden. Omgekeerd 

geschaalde items werden eerst in de juiste richting geschaald. Na deze voorbereidende analyses 

werd overgegaan naar een beschrijvend luik. Het betreft hier vooral een beschrijving van de 

verschillende socio-demografische variabelen en variabelen omtrent Facebookgebruik. Via in SPSS 

getrokken frequentietabellen werden in Excel grafieken gemaakt om deze data visueel te 

ondersteunen. 

Om te analyseren in welke mate er sprake is van een rechtlijnig statistisch verband tussen een 

afhankelijke variabele als bridging social capital en onafhankelijke variabelen als self-monitoring of 

zelfvertrouwen, werd gebruik gemaakt van een meervoudige hiërarchische regressieanalyse. 

Hiermee werd stapsgewijs per onafhankelijke variabele geëvalueerd hoeveel variantie deze verklaart 

in de afhankelijke variabele. Categorische variabelen geslacht, relatiestatus, kinderen, diploma en 

beroep/bezigheid werden hiervoor omgevormd tot dummy variabelen. 

De vergelijking van gekoppelde paren in de steekproef werd uitgevoerd met een gepaarde t-toets. Zo 

werd op deze manier onderzocht of mensen Facebook meer gebruiken voor contact met offline 
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contacten of om nieuwe mensen te ontmoeten. Ook het verschil in de mate waarin Facebook 

bonding dan wel bridging social capital faciliteert werd vergeleken met deze toets. 

Voor het vergelijken van de gemiddelden van twee onafhankelijke groepen op een metrische 

afhankelijke variabele werd een beroep gedaan op een t-toets. Bij meer dan twee onafhankelijke 

groepen, zoals bij diploma, werd gebruik gemaakt van een F-toets of ANOVA. Voor ordinale 

variabelen werd gebruik gemaakt van een Mann-Whitney en Kruskal-Wallistoets. 

Bij het toetsen van rechtlijnige verbanden werd gebruik gemaakt van een Pearson correlatie 

(metrisch) of Spearman correlatie (ordinaal). 

De open vragen over MPM en de mate waarin respondenten het gevoel hadden dat hun gedrag is 

veranderd werden kwalitatief geïnterpreteerd. Een kwantitatieve opdeling in ja/nee codes, om er 

daarna nog analyses mee te doen zou een vertekening kunnen geven. De antwoorden waren immers 

vaak genuanceerd. Ieder antwoord kreeg een code, waarna deze makkelijker konden geïnterpreteerd 

worden (Mortelmans, 2011). Om een verandering in de tijd te kunnen waarnemen werden 

respondenten die Facebook minder dan zes jaar gebruikten uitgesloten uit deze kwalitatieve analyse. 

Volgens Van Dijck (2013b) vormt de periode rond 2008 immers een kantelpunt in het gebruik van 

Facebook. 
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5. Procedure 

 
De vragenlijst werd verspreid via verschillende kanalen, waarvan Facebook de belangrijkste was. 

Daar de survey zich richt op gebruikers van Facebook was dit de meest logische keuze. Als eerste stap 

werden persoonlijke contacten aangesproken om de survey in te vullen en te verspreiden. Omdat dit 

niet genoeg respondenten aantrok werd een openbaar Facebookevenement aangemaakt om 

mensen aan te sporen de survey in te vullen. Daar iedereen zijn Facebookvrienden kon uitnodigen 

ontstond er al snel een efficiënt sneeuwbaleffect. Daarnaast werd de surveylink ook op verschillende 

openbare Facebookgroepen gedeeld zoals Freecycle Gent en meer specifieke groepen voor 

werkzoekenden, huisvrouwen/mannen,… 

 

In een tussentijdse evaluatie bleek dat vrouwen oververtegenwoordigd waren. Dit werd opgevangen 

door de vragenlijst te verspreiden op internetfora als 9lives, waar vooral mannen actief zijn.  

 

Om de respons te maximaliseren werd gesteund op de “Total Design Method”, ontworpen door 

Dillman (1978). Hoewel dit werd uitgedacht in de context van postenquêtes, zijn een aantal inzichten 

zeker en vast ook toepasbaar bij online surveys. Het theoretische uitgangspunt van de TDM werd 

ontleend aan de sociale ruiltheorie. Met andere woorden: de kosten moeten zo laag mogelijk zijn, de 

baten zo hoog mogelijk. Zo werden de makkelijkere socio-demografische variabelen achteraan in de 

survey opgenomen om uitval door vermoeidheid op het einde te vermijden. Bij het verspreiden van 

de survey werd ook getracht om telkens een persoonlijk element toe te voegen, bijvoorbeeld “Succes 

met de examens!”. Daarnaast werd er een leuke foto bijgevoegd om het geheel aantrekkelijk en leuk 

voor te stellen. Via de Freecycle pagina werd ook aangeboden om een boek of cd te verloten onder 

de respondenten, maar de meesten deden dit echter belangeloos.  

 

Ook voor de opvolging hanteert Dillman (1978) een aantal stelregels die hier werden gevolgd. Na een 

week werd een nieuw bericht gedeeld in alle eerder geraadpleegde Facebookgroepen, 

Facebookevenementen en mailings. In dit bericht werden de respondenten die reeds hadden 

deelgenomen bedankt, diegene die dit nog niet deden kregen een herinnering.  
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Resultaten 

1. Voorbereiding 

1.1 Factoranalyse  

 

Doel van deze confirmerende principale componenten factoranalyse (PCA) was een bevestiging van 

de dimensies self-monitoring, concern for appropriateness en zelfvertrouwen in de data. Daarnaast 

werden via de orthogonale rotatie ongecorreleerde factoren geleverd. Dit is belangrijk, daar een 

minimale multicollineariteit tussen de factoren één van de voorwaarden is voor een betrouwbare 

meervoudige lineaire regressieanalyse.  

Voor een interpretatie van de resultaten kon plaatsvinden, werd eerst nagegaan of de voorwaarden 

voldaan waren. Eerst en vooral moest het aantal waarnemingen tien maal zo groot zijn als het aantal 

opgenomen items. Met 21 items en 281 respondenten werd hier aan voldaan. Na interpretatie van 

Kaiser-Meyer-Olkin (0,92) en Bartlett’s test of sphericity (χ²(210, N=281)= 4529,97, p= 0,000) kunnen 

we concluderen dat voldaan is aan alle voorwaarden. 

Na orthogonale rotatie kwamen uit de 21 items vier verschillende factoren naar boven met een 

eigenwaarde groter dan 1, in plaats van de veronderstelde drie factoren. Vier items met een 

factorlading kleiner dan 0,5 uit de concern for appropriateness schaal werden verwijderd uit de 

analyse. Hierna werd de factoranalyse nogmaals uitgevoerd en de gestandaardiseerde 

ongecorreleerde variabelen aangemaakt. Self-monitoring, concern for appropriateness en 

zelfvertrouwen werden intern consistent bevonden. 

Tabel 2 Resultaten factoranalyse met items van psychologische variabelen 

Individuele items en schalen Geroteerde componentladingen 

 Zelf 
vertrouwen 

Self- 
monitoring 

Concern for 
appropriateness 

Zelfvertrouwen (Cronbach’s alpha= 0,95)    

Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb 0,862 0,335 0,107 

Al bij al heb ik het gevoel dat ik een mislukkeling ben (R) 0, 859 0,252 -0,016 

Over het algemeen ben ik tevreden met mezelf 0, 850 0,261 -0,005 

Ik ben een waardevol persoon, op zijn minst 
gelijkwaardig aan anderen 

0,846 0,275 0,130 

Ik heb een positieve attitude tegenover mezelf 0,829 0,257 -0,084 

Ik heb de capaciteiten om dingen even goed te doen als 
anderen 

0,828 0,313 0,090 

Ik heb het gevoel dat er niet veel is waar ik trots op kan 
zijn (R) 
 

0,796 0,182 -0,056 

Self monitoring (Cronbach’s alpha= 0,90)    

Wanneer de indruk die ik wil maken op anderen niet 
goed overkomt, kan ik dit veranderen naar iets dat wel 
werkt 

0,128 0,802 0,012 

Ik heb de capaciteit om te controleren hoe ik overkom bij 0,263 0,776 0,068 
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mensen, afhankelijk van de indruk die ik wil geven 

Eenmaal ik weet wat de situatie vraagt, kan ik mijn 
gedrag daar makkelijk op afstemmen 

0,409 0,750 0,075 

Ik kan mijn gedrag aanpassen aan de vereisten van gelijk 
welke situatie 

0,137 0,711 0,040 

Zelfs wanneer het in mijn voordeel zou zijn slaag ik er 
niet in om mij anders voor te doen (R) 
 

0,262 0,702 0,146 

In sociale situaties kan ik mijn gedrag aanpassen 
wanneer ik voel dat er iets anders van mij wordt 
verwacht 

0,503 0,688 0,172 

Ik heb moeite om mijn gedrag aan te passen aan 
verschillende mensen en situaties (R) 
 

0,357 0,666 0,079 

Concern for appropriateness (Cronbach’s alpha= 0,83)    

Verschillende situaties zorgen ervoor dat ik mij ook als 
een ander persoon gedraag 

-0,034 0,134 0,888 

Naargelang de persoon en de situatie gedraag ik mij vaak 
als een ander persoon 

-0,115 -0,011 0,886 

Ik toon verschillende kanten van mezelf aan 
verschillende mensen 

0,221 0,168 0,805 

 

1.2 Interne consistenties van de schalen 

 

De schaal Facebook Professioneel, bestaande uit zes items, werd intern betrouwbaar bevonden 

(Cronbach’s alpha= 0,79).  

Voor de schaal waarmee Facebookintensiteit werd gemeten, bleven slechts drie items over 

(Cronbach’s alpha= 0,77). Deze drie items zijn “Facebook is een deel van mijn dagelijkse activiteit”, 

“Facebook is een deel van mijn dagelijkse routine” en “Ik zou het jammer vinden als Facebook zou 

verdwijnen”.  

Hoewel de items uit de schaal betreffende de mate waarin Facebook gebruikt wordt voor contact 

met offline contacten werden aangepast uit een gevalideerde schaal van Ellison e.a. (2007), werd 

deze hier niet consistent bevonden (Cronbach’s alpha= 0,58). Er werd beslist om hier met een single 

item measure te werken, namelijk “Ik gebruik Facebook om contact te houden met oude vrienden”. 

De eigen schaal rond de mate waarin Facebook wordt gebruikt om contact te zoeken met nieuwe 

mensen was wel intern betrouwbaar (Cronbach’s alpha= 0,83).  

De schaal waarin werd bevraagd in welke mate de respondenten aan zelfcensuur doen, was intern 

consistent (Cronbach’s alpha= 0,78). Dit geldt ook voor de schaal waarin bevraagd werd in welke 

mate weak ties functioneren als imagined audience bij acties van zelfcensuur (Cronbach’s alpha= 

0,80). De schaal rond micro-celebrity (Cronbach’s alpha= 0,74) en bonding social capital (Cronbach’s 

alpha= 0,72) waren eveneens intern betrouwbaar. Na weglating van het item “De mensen waar ik op 

Facebook interactie mee heb zouden hun laatste euro delen met mij”, werd de interne consistentie 

van deze laatste verhoogd tot 0,77.  
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De schaal rond bridging social capital kon nog net intern consistent bevonden worden (Cronbach’s 

alpha= 0,65 ). Er werden geen items weggelaten, daar dit slechts een zeer minimale verhoging 

teweeg kon brengen. Bij de interpretatie van de resultaten houden we rekening met deze nipte 

interne betrouwbaarheid. 

2.  Facebookintensiteit 

 
Gemiddeld scoren de respondenten 3,52 (SD= 0,96) op deze schaal, waarbij een hoge score duidt op 

een hoge intensiteit van Facebookgebruik.  

De opgenomen Likertitems tonen een middelmatige emotionele betrokkenheid en routine, te zien op 

figuur 1. Er werden geen significante verschillen gevonden wat betreft geslacht, relatie, kinderen, 

beroep/bezigheid, diploma of leeftijd. 

Op een doordeweekse dag spenderen respondenten gemiddeld 113,26 (SD = 79,43) minuten aan 

Facebook. Het minimum is vier minuten, 8% geeft aan meer dan vijf uur per dag aan Facebook te 

spenderen. Laag opgeleiden spenderen significant meer tijd aan Facebook dan hoogopgeleiden 

(U=8366.00, p<0,050). Het gemiddeld aantal Facebookvrienden bedraagt 434 (SD = 231,58) met een 

minimum van 19 en een maximum van 1596.  

 
Figuur 1 Gemiddelde score op items rond emotionele betrokkenheid en facebookintensiteit 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 

3. Algemeen gebruik 

 
98% van de respondenten gebruikt Facebook al langer dan een jaar, met een gemiddelde van 5,2 jaar 

(SD = 1,38). Slechts 1% gebruikt Facebook sinds minder dan zes maanden. Wat updategedrag betreft, 

post 40% van de respondenten meerdere keren per week, 11% update hun profiel minder dan een 

keer in een maand. Er is een verwaarloosbaar negatief lineair verband, rs(279)= -0,19, p< 0,010, 

tussen het aantal vrienden op Facebook en de frequentie van updates. Er werden geen significante 

verschillen gevonden tussen de groepsgemiddelden van de socio-demografische variabelen wat 

betreft updatefrequentie.  
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Zo goed als alle respondenten hebben een profiel op Facebook. Dit hoge aantal is logisch, wetende 

dat de enquête Facebook als onderwerp heeft en dan ook vooral werd verstuurd via dit platform. Vijf 

respondenten vinkten Facebook niet aan in de enquête, maar aangezien alle andere vragen wel 

werden ingevuld, gaan we ervan uit dat dit werd vergeten. Facebook wordt gevolgd door Twitter, 

Instagram, LinkedIn en Google+. Bij de categorie “andere” werden onder andere Pinterest, 

Foursquare en Snapchat vermeld. Ook Youtube en Soundcloud werden genoemd, maar dit zijn niet 

zozeer SNSs, dan wel sociale media.  

 
Figuur 2 Lidmaatschap in SNSs 

Noot: N=281. 

4. Facebook als instrument voor private belangen en doelen 

4.1 Impression management 

 

Met twee algemene items werd gepeild naar de mate waarin respondenten zich bewust zijn van een 

publiek en aan impression management doen. De beoordeling hiervan vind je terug in figuur 3. 

Ongeveer 51% van de respondenten is het eens of helemaal eens met de stelling dat ze een 

consequent beeld van zichzelf willen weergeven. 66% is het dan weer eens of helemaal eens met de 

stelling dat ze zich bewust zijn van het beeld dat ze geven van zichzelf wanneer ze iets posten.  
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Figuur 3 Gemiddelde score op items rond impression management op Facebook 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 

Er is een zwakke positieve correlatie, r(279)= 0,34, p< 0,001, tussen de mate waarin de respondenten 

een consequent beeld van zichzelf willen weergeven en variabele self-monitoring. Voor 

zelfvertrouwen is er een matig tot hoge positieve correlatie, r(279)= 0,46, p< 0,001. Mensen met veel 

zelfvertrouwen zijn hier dus meer mee bezig. Voor concern for appropriateness werd dan weer geen 

verband gevonden. Ook voor het tweede item “Wanneer ik iets post, ben ik me bewust van het beeld 

dat ik daarmee geef aan andere Facebookvrienden” werd een matige tot hoge correlatie gevonden 

voor self-monitoring, r(279)= 0,43, p< 0,001 en zelfvertrouwen, r(279)= 0,57, p< 0,001. Voor concern 

for appropriateness werd hier een verwaarloosbaar positieve correlatie gevonden, r(279)= 0,18, p< 

0,010. 

Er is een significant verschil, t(279)= -2,29, p< 0,050, tussen mannen en vrouwen wat betreft “Ik wil 

een consequent beeld van mezelf weergeven op Facebook”. Vrouwen (M= 3,46, SD= 0,98) scoren 

significant hoger dan mannen (M= 3,16, SD= 1,07). Vrouwen (M= 3,66, SD= 0,99) zijn eveneens 

significant bewuster van het beeld dat ze geven aan andere Facebookvrienden wanneer ze iets 

posten dan mannen (M= 3,23, SD= 1,22), t(279)= -2,94, p< 0,010. De verklaring hiervoor ligt niet in de 

psychologische variabelen. Mannen en vrouwen verschillen niet significant wat betreft 

zelfvertrouwen, self-monitoring of concern for appropriateness. Voor de overige socio-

demografische variabelen werd geen effect gevonden.  

Van de respondenten die vinden dat hun gedrag op dit vlak door de jaren heen is veranderd, geven 

de meesten aan dat ze nu bewuster omgaan met wat ze posten en vooral minder persoonlijke zaken 

posten op Facebook dan vroeger. Zo gaf een respondent aan dat hij minder persoonlijke zaken post, 

maar wel meer focust op maatschappelijke issues waarmee hij zijn imago wil ondersteunen. 
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4.2 Technieken van impression management 

4.2.1 Privacyinstellingen 

 

Gemiddeld scoren de respondenten 3,46 (SD= 1,16) op dit item, waarbij een hoge score 

overeenkomt met een hoge nood om posts specifiek te richten naar een bepaalde groep. Er werden 

geen significante verschillen gevonden voor deze variabele. 

 

4.2.2 Zelfcensuur 

 

Gemiddeld scoren de respondenten 3,10 (SD= 0,91) op deze schaal. De gemiddelde scores van de 

afzonderlijke items tonen dat het item “Ik heb wel al eens een post verwijderd omdat ik twijfel hoe 

dit zal overkomen naar een bepaalde groep binnen mijn Facebookvrienden” (M= 3,32, SD= 1,23) 

significant verschilt van het schaalgemiddelde, t(279)=3,05, p< 0,005. De respondenten scoren 

significant hoger op dit item dan op de algemene schaal. In totaal zijn 61% van de respondenten het 

eens of helemaal eens met deze stelling. 

 

Figuur 4 Gemiddelde score op items rond zelfcensuur op Facebook 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 

Er is een significant verschil, t(279)= -2,47, p< 0,050, voor de variabele relatie wat betreft zelfcensuur. 

Respondenten zonder serieuze relatie (M= 3,24, SD= 0,91) scoren significant hoger op deze schaal 

dan diegene met serieuze relatie (M= 2,98, SD= 0,90). 

Verschillende respondenten geven aan dat ze doorheen de jaren minder bezig zijn met dit 

zelfcensurende gedrag, voornamelijk doordat ze ouder zijn en minder bezorgd over hoe anderen hen 

zien. Langs de andere kant zijn er ook heel wat mensen die hun profiel “opkuisen” en selectief zijn in 

wat ze liken en posten. Op die manier proberen ze een visitekaartje van zichzelf te vormen en hun 

online imago te bestendigen. Een aantal gaf expliciet aan dat ze dit doen met het oog op potentiële 

werkgevers en professionele contacten. Een respondent gaf aan dat hij zijn posts soms verwijderd als 

er geen reactie op komt. Ook het besef van het grote bereik dat Facebook heeft en de bezorgdheid 

rond privacy is voor respondenten een motivatie om vaker aan zelfcensuur te doen. 
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4.2.3 Managen van vriendschapsverzoeken 

 

Voor deze set items was het niet mogelijk een schaal aan te maken (Cronbach’s alpha < 0,7). De 

afzonderlijke items tonen wel dat er wordt nagedacht wie men toegevoegd of accepteert als vriend. 

Slechts weinigen zijn echter bezig met de indruk die dit maakt op anderen. 

 
Figuur 5 Gemiddelde score op items rond het managen van vriendschapsverzoeken op Facebook 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 

Er is een significant effect voor geslacht, t(279)= -2,53, p< 0,050. Vrouwen (M= 4,12, SD= 1,34)  

denken significant meer na over wie ze accepteren als vriend dan mannen (M= 3,64, SD= 1,55). Ook 

voor het  tweede item scoren vrouwen (M= 4,09, SD= 1,31) significant hoger dan mannen (M= 3,66, 

SD= 1,52), t(279)= -2,30, p< 0,050. Vrouwen denken significant meer na over wie ze toevoegen als 

vriend dan mannen. 

 

De respondenten die een verandering opmerken in hun gedrag hieromtrent gaan bijna unaniem 

selectiever en bedachtzamer om met het bevrienden van mensen. Dit zowel omdat ze meer 

volwassen zijn geworden, meer bezorgd zijn om hun privacy, of geen behoefte meer hebben aan veel 

Facebookvrienden. Een respondent geeft daartegenover wel aan: “als vrijwilliger in de hogere 

structuur vind ik dat ik ook de vereniging vertegenwoordig en niet mezelf, dus zal ik sneller mensen 

accepteren die me niet echt liggen of die ik niet heel goed ken.” 

 

4.2.4 MPM 

 

Na de vraag op welke SNSs respondenten een actief profiel hebben, werd gevraagd of ze op één van 

deze platformen ook meerdere profielen hebben en zo ja, waarom. 4% geeft aan meer dan één 

persoonlijk profiel te bezitten. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Zo gaf een respondent aan dat 

deze een tweede profiel gebruikt om reacties te geven die hij niet durft met een persoonlijk profiel. 

Een andere respondent geeft dan weer aan dat hij een tweede profiel gebruikt om de 

privacyinstellingen op het persoonlijke profiel te controleren. Ook het vermijden dat collega’s 

kunnen zien dat je aangemeld bent tijdens de werkuren werd opgegeven als motivatie. Twee 

respondenten wijden hun tweede profiel (de ene op Tumblr, de andere op Instagram) volledig aan 
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fitness gerelateerde zaken, zoals het posten van foto’s van eten. Het hanteren van verschillende 

profielen blijkt ook handig voor Facebookgames als Farmville, daar je voor sommige dingen 

afhankelijk bent van bevriende profielen. 

De respondenten met één profiel geven vooral aan dat ze het nut niet inzien van een tweede profiel. 

Daarnaast vinden een aantal mensen het al vermoeiend en ingewikkeld genoeg om één enkel profiel 

te onderhouden. Ten slotte geven heel wat respondenten aan dat ze het belangrijk vinden om 

zichzelf te zijn op SNSs.  

 

4.3 Impression management met weak ties als imagined audience 

 

Gemiddeld scoren de respondenten 3,26 (SD= 1,00) op de zespuntsschaal die nagaat in welke mate 

weak ties worden gehanteerd als imagined audience bij acties van zelfcensuur. Voor strong ties is dit 

3,74 (SD= 1,00). Respondenten scoren significant hoger op strong ties dan op weak ties, t(280)= 4,04, 

p< 0,001. De gemiddelde score op de verschillende items staan in figuur 6. 

 
Figuur 6 Gemiddelde score op items rond imagined audiences bij zelfcensuur op Facebook 

Noot: N=281. 

Er is een significant verschil tussen respondenten met een kind en zonder kind, wat betreft het 

hanteren van weak ties als imagined audience bij acties van zelfcensuur (U=1916,50, p< 0,050). 

Mensen met kinderen scoren significant hoger op deze schaal dan mensen zonder kinderen. Dit 

verschil kan verklaard worden door intermediërende variabele leeftijd.  Er is immers een sterk 

significant verband tussen leeftijd en het al dan niet hebben van kinderen, χ 2 (1, N=281)=109,08, p= 

0,000, en een  zwakke significant positieve correlatie tussen leeftijd en het hanteren van weak ties als 

imagined audience, rs(279)= 0,16, p< 0,010. Hoe ouder je bent, hoe meer je weak ties hanteert als 

imagined audience bij acties van zelfcensuur. Ook in figuur 7 zien we dit. Een Kruskall-Wallistoets 

maakt echter duidelijk dat de verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën niet significant 

zijn, χ 2 (4, N=281)= 7,36, p= 0,118. 
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Figuur 7 Gebruik van weak ties als imagined audience bij uitoefening van zelfcensuur, volgens 

leeftijdscategorie 

Noot: N=281. 

 

Er is een verwaarloosbaar klein positief verband tussen de mate waarin weak ties als imagined 

audience worden gehanteerd en variabele micro-celebrity, rs(279)= 0,13, p< 0,050. Ook voor 

variabele zelfcensuur wordt deze verwaarloosbare correlatie teruggevonden, rs(279)= 0,16, p< 0,010. 

Voor het gebruik van Facebook om professionele doelen en belangen te ondersteunen werd geen 

verband gevonden. 

 

4.4 Professionele carrière 

 

Gemiddeld scoren de respondenten 2,79 (SD = 0,76) op deze schaal. De beoordeling van de 

afzonderlijke items is terug te vinden in figuur 8. 

Figuur 8 Gemiddelde score op items rond het gebruik van Facebook voor de ondersteuning van 

professionele doelen en belangen 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 
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Enkel voor geslacht werd een significant effect gevonden. Mannen scoren significant hoger op deze 

schaal dan vrouwen, t(279)= 3,11, p< 0,010. Opvallend is dat voor beroep/bezigheid geen significant 

effect werd gevonden, studenten en respondenten die werken verschillen hier dus niet significant.  

Om te weten te komen hoeveel variantie in deze variabele wordt bepaald door Leeftijd, 

Facebookintensiteit, aantal vrienden, aantal minuten, self-monitoring, concern for appropriateness, 

zelfvertrouwen en  leeftijdscategorie werd een hiërarchische meervoudige lineaire regressieanalyse 

uitgevoerd. Na transformatie tot dummy variabelen konden hier ook categorische variabelen 

geslacht, relatiestatus, kinderen, diploma en beroep/bezigheid aan toegevoegd worden. 

Ongeveer een vijfde van de variantie in afhankelijke Gebruik Facebook professioneel kan verklaard 

worden door de onafhankelijke variabelen. Het model is significant, F(4, 281)= 19,81, p< 0,001, maar 

heeft slechts een matig voorspellende kracht. Eerst werd gecontroleerd op de socio-demografische 

variabelen. Enkel geslacht was hier significant, met een matige samenhang. Mannen zijn meer 

geneigd om Facebook voor professionele doeleinden te gebruiken dan vrouwen (b*= 0,15, p< 0,01). 

Wat de psychologische variabelen betreft, gebruiken mensen met minder zelfvertrouwen Facebook 

vaker voor professionele doeleinden (b*= -0,26, p< 0,001). Hierna werden de variabelen rond 

Facebookgebruik ingevoegd. Enkel het aantal vrienden bleek hier een matig sterke voorspeller. 

Respondenten met meer vrienden zijn meer geneigd om Facebook te gebruiken voor een 

professioneel doel (b*= 0,29, p< 0,001). 

Tabel 3 Regressiemodel waarin het professioneel gebruik van Facebook wordt voorspeld aan de hand 

van socio-demografische variabelen, psychologische variabelen en variabelen rond Facebookgebruik 

 Gebruik Facebook professioneel 

Onafhankelijke 
variabelen 

Model 1: socio-
demografische 
variabelen 

Model 2: socio-
demografische 
variabelen en 
psychologische 
variabelen 

Model 3: socio-
demografische 
variabelen, 
psychologische 
variabelen en 
variabelen rond 
Facebookgebruik 

 b b b 

Constante 3,01*** 2,99*** 2,57*** 

Geslacht: vrouw -1,81** -0,16** -0,15** 

Geslacht: man 1,81** 0,16** 0,15** 

Zelfvertrouwen  -0,257*** -0,26*** 

Aantal vrienden   0,29*** 

    

Adj. R² 0,03 0,09 0,17 

F 9,04** 14,57** 19,81*** 

    

Noot: N=281. 

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. 

Respondenten die hieromtrent een verandering merken in hun gedrag, geven vooral aan dat ze meer 

letten op de inhoud die ze posten, wie ze bevrienden en de privacyinstellingen. Daarnaast wordt 

Facebook ook gebruikt als instrument om zich te profileren en kwaliteiten tentoon te stellen. Zo 

gebruikt een respondent, actief als fotograaf, Facebook als instrument om reclame te maken voor 



45 
 

zijn werk. Een andere respondent houdt oude vrienden bewust in zijn contactlijst voor het geval hij 

ze nodig heeft. Een aantal respondenten gaf ook expliciet aan dat ze een online imago proberen te 

onderhouden met het oog op potentiële werkgevers en professionele contacten. Daarnaast geven 

heel wat studerende respondenten aan dat ze hier simpelweg nog niet mee bezig zijn. Opmerkelijk is 

dat we dit niet terug vinden in de kwantitatieve analyses, er werden geen significante verschillen 

gevonden voor deze schaal wat betreft leeftijd. 

 

4.5 Micro-celebrity 

 

Gemiddeld scoren de respondenten 2,82 (SD= 0,70) op deze schaal. Uit de gemiddelde scores van de 

afzonderlijke items blijkt dat respondenten, in vergelijking met het schaalgemiddelde, het significant 

meer eens zijn met de stelling “Het krijgen van likes beschouw ik als een persoonlijk succes en een 

blijk van waardering” (M= 3,18, SD= 1,10), t(280)= 5,50, p< 0,001. Ongeveer de helft (49%) was het 

eens met deze stelling. Ze zijn het dan weer significant minder eens met de stelling “Ik deel graag 

persoonlijke informatie op Facebook” (M= 2,39, SD= 1,26), t(280)= -5,76, p< 0,001. Hier was slechts 

22% het eens met de stelling. Er werd geen correlatie gevonden tussen micro-celebrity en het aantal 

SNSs waar men een profiel op heeft. Dit kan suggereren dat wie hoog scoort op micro-celebrity 

praktijken, niet noodzakelijk de behoefte heeft om ook op zoveel mogelijk SNSs aanwezig te zijn.  

 

Figuur 9 Gemiddelde score op items rond micro-celebrity praktijken op Facebook 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 

Ongeveer 13% van de variantie in afhankelijke micro-celebrity kan verklaard worden door de 

onafhankelijke variabelen. Het model is significant, F(6, 281)= 7,84, p< 0,001, maar heeft slechts een 

zwakke voorspellende kracht. Na een controle op socio-demografische variabelen bleek enkel het 

hebben van kinderen een significante samenhang te hebben met micro-celebrity (b*= 0,13, p< 0,05). 

Het gaat hier echter om een zeer zwakke samenhang, die niet veel lijkt te vertellen. Bij de 

psychologische variabelen werd voor alle drie een samenhang gevonden met micro-celebrity. 

Zelfvertrouwen is de beste voorspeller (b*= -0,31, p< 0,001), respondenten met veel zelfvertrouwen 

zullen minder hoog scoren op micro-celebrity praktijken. Ook voor self-monitoring werd een zwak 

significante negatieve samenhang gevonden (b*= -0,16, p< 0,05). Voor concern for appropriateness 
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was deze samenhang dan weer wel zwak positief (b*= 0,14, p< 0,05). Ook Facebookintensiteit (b*= 

0,15, p< 0,05) en aantal vrienden (b*= 0,13, p< 0,05) hebben een zwakke positieve samenhang met 

micro-celebrity. 

Tabel 4 Regressiemodel waarin micro-celebrity praktijken worden voorspeld aan de hand van socio-

demografische variabelen, psychologische variabelen en variabelen rond Facebookgebruik 

 Micro-celebrity 

Onafhankelijke 
variabelen 

Model 1: socio-
demografische 
variabelen 

Model 2: socio-
demografische 
variabelen en 
psychologische 
variabelen 

Model 3: socio-
demografische 
variabelen, 
psychologische 
variabelen en 
variabelen rond 
Facebookgebruik 

 b b b 

Constante 3,13*** 3,14*** 2,55*** 

Kinderen: nee -0,13* 
 

-0,14* 
 

-0,13* 

Kinderen: ja 0,13* 0,14* 0,13* 

Zelfvertrouwen  -0,24*** -0,31*** 

Concern for 
appropriateness 

 0,18** 0,14* 

Self-monitoring  -0,11 -0,16* 

Facebookintensiteit 
Aantal vrienden 
 

 
 

 0,15* 
0,13* 

Adj. R² 0,014 0,11 0,13 

F 4,77* 8,85*** 7,84*** 

    

Noot: N=281. 

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. 

 

Ook hier komt bij de open vragen terug dat respondenten over het algemeen minder persoonlijke 

informatie posten dan vroeger, maar toch veel belang hechten aan likes. Bij een aantal respondenten 

zorgt dit ervoor dat ze meer selectief gaan posten. Zo gaat een respondent vooral muziek posten die 

hem een “cool” imago aanmeten. 

 

4.6 Gebruik van services en apps 

 

5% van de respondenten maakt gebruik van bepaalde apps of services om de online efficiëntie en 

effectiviteit bij te houden. Vooral online app Klout werd hiervoor ingezet. De data liet hier niet toe 

om significantietoetsen op uit te voeren. 
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4.7 Facebook voor contact offline naar online of nieuwe contacten 

 

De gemiddelde score (M= 3,72, SD= 1,19) voor single item measure “Ik gebruik Facebook om contact 

te houden met oude vrienden” is significant hoger dan die op de schaal voor online vriendschap (M= 

2,32, SD= 1,07), t(280)= 11,70, p< 0,001. De respondenten gebruiken Facebook dus vooral om 

contact te onderhouden met bestaande offline contacten. De beoordeling van de afzonderlijke items 

is terug te vinden in figuur 10. 

 
Figuur 10 Gemiddelde score op items rond het gebruik van Facebook om nieuwe contacten te maken 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 

Mannen en vrouwen verschillen significant, t(279)= 3,18, p< 0,005, wat betreft het gebruiken van 

Facebook om contact te zoeken met nieuwe mensen. Mannen (M= 2,62, SD= 1,05) scoren significant 

hoger dan vrouwen (M= 2,18, SD= 1,06) op deze schaal. 

Er is een matige tot hoge correlatie tussen deze schaal en de schaal rond micro-celebrity, r(279)= 

0,47, p< 0,001. Dit duidelijke verband is ook terug te vinden voor de mate waarin Facebook gebruikt 

wordt voor professionele doeleinden, r(279)= 0,45, p< 0,001.  

Het merendeel van de respondenten vindt dat hun gedrag op dit vlak niet veranderd is. Van diegene 

die vinden dat hun gedrag wel is veranderd, geven de meesten aan dat ze selectiever tewerk gaan bij 

het bevrienden van mensen en Facebook meer intiem gebruiken. Dit neemt niet weg dat een 

minderheid aangeeft Facebook juist meer te gebruiken om nieuwe mensen te leren kennen en om te 

netwerken dan vroeger. 

 

4.8 Bridging en bonding social capital 

 

De gemiddelde score van de schaal rond bridging social capital bedraagt 3,01 (SD= 0,69) en 2,42 (SD= 

1,02) voor de schaal rond bonding social capital. Facebook faciliteert dus significant meer bridging 

social capital dan bonding social capital in de steekproef, t(280)= 9,16, p< 0,001. De beoordeling van 

de afzonderlijke items voor de schaal rond bridging social capital is terug te vinden in figuur 11. 
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Figuur 11 Gemiddelde score op items uit bridging social capital op Facebook 

Noot: N=281. Antwoordcategorieën van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. 

Er zijn geen significante verschillen wat betreft geslacht, opleiding, beroep/bezigheid, relatiestatus, 

het hebben van kinderen of leeftijd. 

Uit een regressieanalyse blijkt dat bridging social capital wordt voorspeld door zelfvertrouwen (b*= 

0,19, p< 0,01), concern for appropriateness (b*= 0,12, p< 0,05) en vooral Facebookintensiteit (b*= 

0,27, p< 0,001). Het regressiemodel is significant, F(4, 281)= 20,55, p< 0,001, maar heeft slechts een 

zwakke voorspellende kracht. 

Tabel 5 Regressiemodel waarin bridging social capital wordt voorspeld aan de hand van socio-

demografische variabelen, psychologische variabelen en variabelen rond Facebookgebruik 

 Bridging social capital 

Onafhankelijke 
variabelen 

Model 1: socio-
demografische 
variabelen 

Model 2: socio-
demografische 
variabelen en 
psychologische 
variabelen 

Model 3: socio-
demografische 
variabelen, 
psychologische 
variabelen en 
variabelen rond 
Facebookgebruik 

 b b b 

Constante  3,19*** 2,40*** 

Zelfvertrouwen  0,31*** 0,19** 

Concern for 
appropriateness 

 0,19** 0,12* 

Facebookintensiteit   0,27*** 

    

Adj. R²  0,13 0,17 

F  21,07*** 20,55*** 

    

Noot: N=281. 

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. 
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Er is een verwaarloosbaar positief verband tussen bridging social capital en micro-celebrity, r(279)= 

0,19, p< 0,010. Dit is ook het geval voor zelfcensuur (r(279)= 0,12, p< 0,050) en de mate waarin 

Facebook gebruikt wordt voor professionele doeleinden (r(279)= 0,13, p< 0,050). Er werd geen 

significante correlatie gevonden tussen bridging social capital en de mate waarin weak ties worden 

gehanteerd als imagined audience bij zelfcensuur.  
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Bespreking en Conclusie 

Facebook zit sterk verankerd in de dagelijkse activiteiten van de respondenten. Met een gemiddelde 

gebruikerstijd van 113 minuten per dag vormt het een niet te negeren onderdeel van de dagelijkse 

routine en het sociale leven. In tegenstelling tot eerder onderzoek ondersteunt deze 

wetenschappelijke verhandeling echter de stelling dat Facebook nog steeds vooral een sociale 

functie dient, en niet louter dient tot de realisatie van private doelen en belangen. 

In de vraag of Facebook dient om private doelen en belangen na te streven, werd eerst onderzocht in 

welke mate respondenten impressies creëren op anderen om op die manier een doel te bereiken 

(impression management). Meer dan de helft van de respondenten wil een consequent beeld van 

zichzelf weergeven en nog meer respondenten geven aan dat ze zich bewust zijn van het beeld dat ze 

uitdragen op Facebook. Dit lijkt, in de lijn van de verwachtingen, vooral samen te hangen met de 

mate van self-monitoring van de respondenten. Hoewel vrouwen niet significant hoger scoren op 

self-monitoring zijn ze hier toch meer mee bezig dan mannen. 

Impression management vertaalt zich bij heel wat respondenten door naar de wil om via 

privacyinstellingen specifiekere publieken te kunnen bereiken, en het toepassen van zelfcensuur. 

61% van de respondenten heeft wel al eens een post verwijderd omdat hij/zij twijfelt hoe dit zal 

overkomen. In tegenstelling tot wat de vorige bevinding doet vermoeden, doen vrouwelijke 

respondenten echter niet significant meer aan zelfcensuur dan mannen. Op basis van een onderzoek 

van Boyd (2008) op Myspace verwachtten we dat ook de “vrienden” op Facebook worden 

geselecteerd op basis van het beeld dat het individu van zichzelf wil uitdragen. Hoewel de 

respondenten het echter in grote mate eens zijn met de stelling “ik denk na over wie ik 

accepteer/toevoeg als vriend”, lijken er slechts weinigen bezig te zijn met hoe hun online 

vriendengroep overkomt op anderen. Dit zou kunnen suggereren dat de interface en het design van 

Facebook minder uitnodigen tot zelfpromotie en self-branding dan Myspace. Verder vergelijkend 

onderzoek tussen verschillende SNSs kan hier uitsluitsel over geven. Ook hier lijkt dit positief samen 

te hangen met self-monitoring, maar ook zelfvertrouwen. Een kleine groep geeft aan dat ze over 

meer dan één profiel op een SNS beschikken, en zo aan MPM doen. In de lijn van de theorie van 

Stutzman en Hartzog (2012) variëren motivaties hiervoor sterk. Zowel privacy, repercussies 

vermijden in het professionele leven en een ander profiel creëren voor verschillende publieken 

komen hier terug.  

Of dit impression management ook tot doel heeft om private doelen en belangen na te streven 

wordt bevestigd door uitspraken van de respondenten. Een aantal personen geven aan dat ze op 

deze manier een online imago proberen te onderhouden en een online visitekaartje willen afleveren. 

Hier moet toch ook opgemerkt worden dat heel wat respondenten expliciet aangeven dat ze het 

belangrijk vinden om zichzelf te zijn op Facebook. Authenticiteit en zelfpromotie lijken constant naast 

elkaar te bestaan op Facebook, wat in de lijn ligt van eerder onderzoek (Farnham & Churchill, 2011; 

Marwick & Boyd, 2011; Stutzman & Hartzog, 2012; Van Dijck, 2013b).  

Verder blijkt wel dat de imagined audiences bij zelfcensuur niet hoofdzakelijk bestaan uit weak ties, 

maar uit strong ties. Wanneer een respondent een post aanpast, verwijderd of iets unliked, doet hij 

dit eerder om zijn beeld bij te stellen bij strong ties dan weak ties. Het is wel zo dat de oudere 
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leeftijdsgroepen vaker weak ties hanteren als imagined audience bij acties van zelfcensuur. Dit blijkt 

ook uit de open antwoorden die respondenten neerschreven. Heel wat respondenten geven aan dat 

ze met het ouder worden meer aandacht zijn beginnen schenken aan de netwerkmogelijkheden die 

Facebook biedt. Respondenten die hoger scoren op het gebruik van weak ties als imagined audience 

bij zelfcensuur zullen ook hoger scoren op micro-celebrity en zelfcensuur, al is dit verband zeer zwak. 

Toch moeten we hier een contrast vaststellen met de theorieën van Castells (2009), Siapera (2012) 

en Van Dijck (2013a), die stellen dat online vrienden veelal worden gekozen op basis van hun 

bruikbaarheid voor vooropgestelde instrumentele doelen en weak ties steeds centraler komen te 

staan. De resultaten wijzen er immers op dat het meer de strong ties, of dichte sociale contacten zijn 

die centraal staan. 

Afgaande op de bevindingen van Van Dijck (2013b) verwachtten we dat heel wat respondenten 

Facebook actief gebruiken als instrument voor professionele zelfpromotie. Uit de bevraging blijkt 

echter dat de respondenten relatief weinig bezig zijn met het onderhouden van professionele 

contacten en belangen op Facebook, al lijken mannen hier toch meer mee bezig te zijn dan vrouwen. 

Het is wel zo dat respondenten die een verandering in hun gedrag opmerken, aangeven dat ze met 

het ouder worden Facebook steeds meer zien als een instrument om zichzelf professioneel te 

profileren en te netwerken. Een aantal respondenten let om deze reden meer op welke informatie ze 

vrijgeven en posten. Verder bleek ook zelfvertrouwen samen te hangen met de mate waarin men 

professionele contacten en belangen onderhoudt op Facebook. In lijn met de eerder besproken 

“internet enhanced self-disclosure hypothesis” lijkt het er op dat respondenten met minder 

zelfvertrouwen makkelijker professionele connecties maken via Facebook en professionele doelen en 

belangen nastreven. Het aantal vrienden vertoont ook een samenhang; meer vrienden gaan samen 

met meer professionele zelfpromotie.  

Ook op de schaal rond micro-celebrity, gericht op het meten van zelfpromotie, werd eerder laag 

gescoord. Respondenten zijn via Facebook niet op zoek naar een platform om hun vaardigheden te 

etaleren en slechts een kleine groep vindt aandacht krijgen op Facebook heel belangrijk. Dit staat in 

contrast met de bevinding dat SNSs het doel dienen om status en onderscheiding over te brengen, 

zoals gesteld door Hugo (2007) en Marwick en Boyd (2011). Opvallend is vooral dat slechts een klein 

aandeel graag persoonlijke informatie deelt op Facebook. Ook in de open antwoorden, waar 

gevraagd wordt naar een verandering in het Facebookgedrag, is dit een constante. Heel wat 

respondenten geven minder persoonlijke informatie vrij dan vroeger. De redenen hiervoor zijn talrijk, 

maar het mag duidelijk zijn dat er moeilijk kan gesproken worden over een strijd rond zichtbaarheid 

en populariteit zoals gesteld door Siapera (2011). Toch blijft het tekenend dat een respondent zijn 

post verwijdert als er geen reactie op komt. Een aantal respondenten ging in plaats van persoonlijke 

informatie vrij te geven dan weer wel meer focussen op maatschappelijke issues waarmee ze hun 

imago willen ondersteunen. Er wordt eerder indirect een beeld uitgedragen van de persoonlijkheid 

die men wil overbrengen via posts die iets zeggen waar het individu voor staat. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat dit authentieker overkomt dan onverdekte zelfpromotie (Hugo, 2007). 

Wat beroep/bezigheid en leeftijd betreft werden geen verschillen gevonden. Studenten en werkende 

respondenten, oude en jonge respondenten, verschillen slechts weinig op dit vlak. Dit is dan weer 

wel in lijn met Van Dijck (2013b). Tegenover deze gematigde bevindingen rond micro-celebrity 

praktijken staat dat ongeveer de helft van de respondenten het krijgen van likes beschouwt als een 

persoonlijk succes en blijk van waardering. Ook bij micro-celebrity praktijken lijkt de “internet 

enhanced self-disclosure hypothesis” opnieuw van toepassing. Respondenten met minder 
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zelfvertrouwen doen meer aan micro-celebrity praktijken op Facebook. Ook Facebookintensiteit en 

aantal vrienden kennen een positieve samenhang met construct micro-celebrity. De terugkerende 

samenhang met het aantal vrienden suggereert dat dit een indicator is van de mate waarin een 

persoon private doelen en belangen nastreeft op Facebook. De samenhang met Facebookintensiteit 

strookt ook met de verwachting dat een hoge Facebookintensiteit gepaard gaat met een hoge mate 

van netwerkkapitaal en een invloed heeft op de mate waarin een individu private doelen en 

belangen nastreeft op Facebook (Donath & Boyd, 2004; Resnick, 2001; Wellman, 2001b). Opvallend 

is dat het aantal minuten dat gespendeerd wordt aan Facebook hier niet mee samenhangt. Hoewel 

bovendien verwacht kan worden dat zij die hoog scoren op deze schaal ook actief zijn op meerdere 

SNSs lijkt dit niet het geval te zijn. Deze personen voelen dus niet persé de nood om zich op 

meerdere SNSs te gaan profileren. 

Slechts een zeer klein aandeel van de respondenten maakt gebruik van online apps of services als 

Klout om de online efficiëntie en effectiviteit bij te houden. Verder onderzoek moet uitwijzen of het 

hier gaat om een stijgende trend, zoals Van Dijck (2013b) aanhaalt. 

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat personen waar men offline contact mee heeft nog steeds 

centraal staan in het gebruik van Facebook. Het onderhouden van bestaande offline contacten krijgt 

voorrang op het maken van nieuwe connecties. Heel wat respondenten geven zelfs aan dat ze, in 

tegenstelling tot vroeger, selectiever tewerk gaan bij het bevrienden van mensen. Slechts een 

minderheid gebruikt Facebook om nieuwe mensen te leren kennen. Het gaat hier dan vooral om 

mannen. Dit staat in contrast met de stelling van Van Dijck (2013a), die stelt dat online connecties 

niet langer parallel lopen met offline connecties, maar vaker weak ties en latente relaties 

ondersteunen. Relaties die dan gebruikt worden om private doelen en belangen te ondersteunen. 

Het is echter wel zo dat respondenten die vaker nieuwe contacten maken op Facebook ook hoger 

zullen scoren op micro-celebrity en het gebruik van Facebook voor professionele doelen en 

belangen. 

Des te opvallender is de bevinding dat Facebook vooral bridging social capital faciliteert bij de 

respondenten. Hoewel we voorzichtig zijn met het maken van uitspraken, onder andere door de 

nipte interne betrouwbaarheid van deze schaal, suggereert dit dat Facebook zorgt voor een 

verbreding van de horizon van de respondenten. De bevindingen bevestigen daarmee de 

argumentatie dat een online omgeving als Facebook een goede basis vormt voor het vormen en 

onderhouden van weak ties en bridging social capital (Castells, 2010b; Donath & Boyd, 2004; Ellison 

et al., 2007; Haythornthwaite, 2005; Marwick & Boyd, 2011, Van Dijck, 2013b). Vooral de mate van 

emotionele betrokkenheid met Facebook en integratie van Facebook in de dagelijkse activiteiten 

blijkt samen te hangen met de mate van bridging social capital. Dit ligt terug in de lijn van onze 

verwachting dat een hoge Facebookintensiteit gepaard gaat met een hoge mate van netwerkkapitaal 

(Donath & Boyd, 2004; Resnick, 2001; Wellman, 2001b). Ook zelfvertrouwen lijkt een positieve 

samenhang te hebben met bridging social capital. Dit lijkt de eerdere bevindingen tegen te spreken 

die in lijn lagen met de  “internet enhanced self-disclosure hypothesis”. Verder lijkt er geen 

noemenswaardig verband te bestaan tussen bridging social capital en micro-celebrity, de mate 

waarin Facebook gebruikt wordt voor professionele doelen en belangen, zelfcensuur en de mate 

waarin weak ties gehanteerd worden als imagined audience bij zelfcensuur. Het genereren van veel 

bridging social capital op Facebook wijst er dus niet noodzakelijk op dat er ook private doelen en 
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belangen worden nagestreefd. Een uitdiepend onderzoek zou deze relatie verder kunnen 

onderzoeken.  

We kunnen dus concluderen dat Facebook nog steeds een vooral sociale functie heeft. Dit blijkt uit 

het feit dat Facebook vooral gebruikt wordt om contact te hebben met offline vrienden. Heel wat 

respondenten geven bovendien aan dat ze het belangrijk vinden om zichzelf te zijn op Facebook. 

Private doelen en belangen kennen echter zeker en vast ook hun ingang op Facebook. Dit blijkt uit 

het feit dat Facebook gebruikt wordt om  professionele doelen, belangen en connecties te 

ondersteunen, de aanwezigheid van micro-celebrity praktijken en het gebruik van weak ties als 

imagined audience bij zelfcensuur. Het gaat in deze steekproef echter wel om een minderheid. 

Voorlopig lijkt Facebook dus niet te evolueren naar een platform waar zelfpromotie en self-branding 

de voornaamste gebruikersmotivaties zijn. Facebook opent er echter wel de weg naartoe. Dit schept 

kansen, getuige de grote mate van bridging social capital die Facebook biedt, maar zorgt ook voor 

een zekere mate van competitie rond aandacht en erkenning. 
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Limitaties en Suggesties Voor Verder 
Onderzoek 

Eén van de limitaties van dit onderzoek vloeit onvermijdelijk voort uit de beperkte schaal. Een 

onderzoek op grotere schaal zou meer veralgemeenbare resultaten kunnen opleveren. Zo zou er een 

vergelijkende studie kunnen gemaakt worden wat betreft opleidingsniveau of beroep/bezigheid. Ook 

de verschillen tussen mannen en vrouwen lijken een vruchtbare bron voor verder onderzoek. Hier 

was dit niet mogelijk, daar deze steekproef niet representatief was om uitspraken te doen buiten de 

steekproef zelf, onder meer door het grote aantal studenten. Daarnaast had een uitgebreider 

kwalitatief luik in de vorm van dagboeken of diepte-interviews meer onderliggende drijfveren 

kunnen blootleggen. Door het ontbreken van een diepgaand kwalitatief luik was het ook niet 

mogelijk om op een betrouwbare manier vast te stellen of gedragsveranderingen op Facebook het 

resultaat waren van veranderingen in de software en interface van Facebook. 

Verder onderzoek zou zich kunnen concentreren op de verschillen tussen de verschillende sociale 

netwerksites. Een andere invalshoek zou de relatie tussen bridging social capital en het online 

nastreven van private doelen en belangen kunnen onderzoeken. De resultaten doen immers 

vermoeden dat deze relatie niet zo voor de hand liggend is als zou kunnen verwacht worden. Verder 

lijkt het aangewezen om een longitudinaal onderzoek op te zetten waar de gedragswijzigingen op 

Facebook nauwgezet kunnen opgevolgd worden. Hiermee zou dan ook de link tussen software 

aanpassingen en gedragsveranderingen bestudeerd kunnen worden.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Survey 

Beste, eerst en vooral heel hard bedankt voor uw tijd en medewerking in dit onderzoek. Wat volgt is 

een vragenlijst die peilt naar uw gebruik van Facebook, en enkele meer algemene vragen. Dit zal 

ongeveer een klein kwartiertje in beslag nemen. Probeer zo eerlijk en oprecht als mogelijk te 

antwoorden. We benadrukken hierbij dat de resultaten in volstrekte anonimiteit worden verwerkt. 

Voor meer info, vragen of bezorgdheden kan u mij altijd contacteren op ewoud.vermote@ugent.be. 

Alvast bedankt en succes! 

Q2 In het eerste deel gaan we in op uw gebruik van Facebook. Probeer zo oprecht en eerlijk als 

mogelijk te antwoorden. We benadrukken hierbij nogmaals dat alle antwoorden volstrekt anoniem 

zijn.  

 

Q3 Hoe lang gebruikt u al Facebook? 

 Minder dan zes maanden (1) 

 Minder dan een jaar (2) 

 Langer dan een jaar, namelijk (geef hieronder het cijfer in van het aantal jaar dat u al Facebook 

gebruikt) (3) ____________________ 

 

 

Q4 Hoeveel minuten per dag heeft u de afgelopen week gespendeerd aan Facebook? 

______ Aantal minuten (1) 

 

Q5 Hoe vaak update u uw Facebook pagina (iets posten, liken, persoonlijke informatie bijwerken,...)? 

 Meerdere keren per week (1) 

 Een keer per week (2) 

 Meerdere keren per maand (3) 

 Een keer in een maand (4) 

 Minder dan een keer in een maand (5) 

 

Q6 Hoeveel vrienden heeft u op Facebook? 
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Q7 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee 
eens, noch 

mee oneens 
(3) 

Mee oneens 
(4) 

Helemaal mee 
oneens (5) 

Facebook is een deel 
van mijn dagelijkse 

activiteit (1) 
          

Facebook is een deel 
van mijn dagelijkse 

routine (2) 
          

Ik voel mij afgesloten 
van de wereld 

wanneer ik een tijdje 
niet heb ingelogd op 

Facebook (3) 

          

Ik voel mij een deel 
van de 

Facebookgemeenschap 
(4) 

          

Ik zou het jammer 
vinden als Facebook 
zou verdwijnen (5) 

          

 

Q8 Op welke sociale netwerksites heeft u een actief profiel? 

 Facebook (1) 

 Twitter (2) 

 Google + (3) 

 LinkedIn (4) 

 Instagram (5) 

 Myspace (6) 

 Netlog (7) 

 Andere (8) ____________________ 

 

Q9 Heeft u op een van deze platformen meer dan een profiel? Waarom (niet)? 
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Q10 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen?  

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee eens, 
noch mee 
oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Ik heb Facebook 
al gebruikt om 

contact te 
maken met 

iemand die ik 
offline ontmoet 

heb (1) 

          

Ik gebruik 
Facebook om 
meer te leren 
over andere 

mensen in mijn 
omgeving (2) 

          

Ik gebruik 
Facebook om 

contact te 
houden met 

oude vrienden 
(3) 

          

Ik gebruik 
Facebook om 

nieuwe mensen 
te ontmoeten 

(4) 

          

 

Q11 Heeft u het gevoel dat uw gedrag hieromtrent over de jaren heen is veranderd? Waarom (niet)? 
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Q12 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee eens, 
noch mee 
oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Facebook is 
voor mij een 
platform om 
connecties te 
leggen die mij 
later nog van 

pas zullen 
komen in mijn 
professionele 

leven (1) 

          

Facebook 
gebruik ik enkel 
en alleen voor 

ontspanning (2) 

          

Ik ervaar een 
gevoel van 

gelukzaligheid 
wanneer een, 

op 
professioneel 

vlak, belangrijk 
iemand mij 
toevoegt als 

vriend op 
Facebook (3) 

          

Een actieve 
aanwezigheid 
op Facebook 

kan helpen om 
je professionele 

carrière te 
lanceren. (4) 

          

Online relaties 
onderhouden 

via Facebook en 
weten hoe je 

deze kan 
gebruiken om je 

professionele 
carrière uit te 

bouwen is 
belangrijk (5) 

          

Facebook is een 
ideaal platform 

voor de 
zoektocht naar 

contacten, 
contracten, 
klanten of 
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werkgevers (6) 

 

 

Q13 Heeft u het gevoel dat uw gedrag hieromtrent over de jaren heen is veranderd? Waarom (niet)? 

 

Q14 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? Probeer je ook telkens een beeld te 

vormen van de "groep" waar er sprake van is in de stellingen. 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee 
eens, noch 

mee oneens (3) 

Mee oneens 
(4) 

Helemaal mee 
oneens (5) 

Als dit eenvoudig 
en 

gebruiksvriendelijk 
zou zijn, zou ik 
graag gebruik 

maken van 
instellingen 

waarmee ik mijn 
posts specifiek kan 

richten naar een 
bepaalde groep. 

(1) 

          

Ik heb wel al eens 
een post 

verwijderd omdat 
ik twijfel hoe dit 
zal overkomen 

naar een bepaalde 
groep binnen mijn 
Facebookvrienden 

(2) 

          

Ik heb wel al eens 
een post 

aangepast nadat ik 
hem heb geplaatst 

omdat ik wil 
wijzigen hoe ik 

overkom naar een 
bepaalde groep 

toe (3) 

          

Als ik iets like 
(bijvoorbeeld een 

muziekgroep), 
denk ik er bewust 
over na hoe dit zal 
overkomen bij een 

bepaalde groep 
van mijn 

Facebookvrienden 
(4) 

          

Sommige dingen           
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like ik bewust niet, 
omdat ik niet wil 
dat een bepaalde 

groep van mijn 
Facebookvrienden 

dit ziet (5) 

Ik heb wel eens 
iets ge-"unliked", 

omdat dit niet 
langer in 

overeenkomst was 
met het beeld dat 
ik van mezelf wil 
uitdragen naar 
een bepaalde 

groep van mijn 
Facebookvrienden 

(6) 
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Q15 Heeft u het gevoel dat uw gedrag hieromtrent over de jaren heen is veranderd? Waarom (niet)? 

 

Q16 Probeer een beeld te vormen van de "groep" uit vorige stellingen. Hoe zou u deze personen 

kunnen omschrijven? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 

Vrienden:Kennissen 
(1) 

            

Hebben dezelfde 
achtergrond als mij, 
hebben een leven 

dat veel lijkt op het 
mijne:Hebben een 

heel andere 
achtergrond, hun 

leven lijkt helemaal 
niet op het mijne 

(2) 

            

Als ik een probleem 
heb kan ik bij deze 

personen 
terecht:Als ik een 
probleem heb kan 

ik niet bij deze 
personen terecht 

(3) 

            

Nutteloos voor 
andere zaken dan 

warm sociaal 
contact:Nuttig voor 
andere zaken dan 

warm sociaal 
contact 

(bijvoorbeeld 
jobkansen) (4) 
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Q17 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? Probeer ook een beeld te vormen 

van de "groep" en de "persoon" waar er sprake van is in de stellingen. 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee 
eens, noch 

mee oneens 
(3) 

Mee oneens 
(4) 

Helemaal mee 
oneens (5) 

Ik denk na over wie 
ik toevoeg als vriend 

(1) 
          

Ik denk na over wie 
ik accepteer als 

vriend (2) 
          

Voor ik een 
vrienschapsverzoek 

accepteer denk ik na 
hoe dit zal 
overkomen 

tegenover een 
bepaalde groep van 

mijn 
Facebookvrienden 

(3) 

          

Voor ik een 
vriendschapsverzoek 
verzend vraag ik mij 

af hoe dit zal 
overkomen op die 

persoon (4) 

          

 

Q18 Heeft u het gevoel dat uw gedrag hieromtrent over de jaren heen is veranderd? Waarom (niet)? 
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Q19 Probeer een beeld te vormen van de "groep" en de "persoon" uit vorige stellingen. Hoe zou je 

deze personen kunnen omschrijven? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 

Vrienden:Kennissen 
(1) 

        

Hebben dezelfde 
achtergrond als mij, 
hebben een leven 

dat veel lijkt op het 
mijne:Hebben een 

heel andere 
achtergrond, hun 

leven lijkt helemaal 
niet op het mijne (2) 

        

Als ik een probleem 
heb kan ik bij deze 

personen 
terecht:Als ik een 

probleem heb kan ik 
niet bij deze 

personen terecht (3) 

        

Nutteloos voor 
andere zaken dan 

warm sociaal 
contact:Nuttig voor 
andere zaken dan 

warm sociaal 
contact 

(bijvoorbeeld 
jobkansen) (4) 

        

 

Q20 Hoe mogelijk acht u het dat u... 

 Zeer veel (1) Veel (2) Neutraal (3) Weinig (4) Zeer weinig (5) 

een 
vriendschapsverzoek 

accepteert van 
iemand die je niet 

graag hebt (1) 

          

iemand zou 
toevoegen als vriend 

die je niet 
persoonlijk kent (2) 

          

op zoek gaat in het 
netwerk van je 

vrienden om nieuwe 
vrienden te zoeken 

(3) 
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Q21 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee 
eens, noch mee 

oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Facebook is voor 
mij een platform 
waar aandacht 

krijgen heel 
belangrijk is (1) 

          

Ik probeer 
verschillende 

groepen aan te 
spreken wanneer 
ik iets plaats op 

Facebook (2) 

          

Ik probeer veel 
interactie te 
hebben met 

Facebookvrienden 
(3) 

          

Ik deel graag 
persoonlijke 

informatie op 
Facebook (4) 

          

Het krijgen van 
likes beschouw ik 

als een 
persoonlijk succes 

en een blijk van 
waardering (5) 

          

Ik voel mij slecht 
wanneer ik iets 
post waar geen 

reactie en likes op 
komen (6) 

          

Facebook is het 
ideale platform 

om mijn 
vaardigheden en 
bekwaamheden 
te etaleren (7) 
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Q22 Heeft u het gevoel dat uw gedrag hieromtrent over de jaren heen is veranderd? Waarom (niet)? 

 

Q23 Gebruikt u bepaalde online apps om uw online zichtbaarheid en effectiviteit bij te houden 

(bijvoorbeeld KLOUT)? 

 Nee (1) 

 Ja, namelijk (2) ____________________ 

 

Q24 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee 
eens, noch mee 

oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Ik wil een 
consequent beeld 

van mezelf 
weergeven op 
Facebook (1) 

          

Wanneer ik iets 
post ben ik me 
bewust van het 

beeld dat ik 
daarmee geef aan 

andere 
Facebookvrienden 

(2) 

          

 

Q25 Heb je het gevoel dat je gedrag hieromtrent over de jaren heen is veranderd? Waarom (niet)? 
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Q26 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee eens, 
noch mee 
oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Interactie met 
mijn contacten 

op Facebook 
zorgt ervoor dat 

ik nieuwe 
dingen wil 

uitproberen (1) 

          

Interactie met 
mijn contacten 

op Facebook 
herinnert mij er 

aan dat 
iedereen in de 

wereld in 
contact staat 
met elkaar (2) 

          

Op Facebook 
kom ik 

voortdurend in 
contact met 

nieuwe mensen 
(3) 

          

Interactie met 
mijn contacten 

op Facebook 
zorgt er voor 
dat ik mij een 
deel voel van 

een groter 
geheel (4) 

          

Interactie met 
mijn contacten 

op Facebook 
maakt mij 

geïnteresseerd 
in wat mensen 
anders dan mij 

denken (5) 
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Q27 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee eens, 
noch mee 
oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Ik gebruik 
Facebook om 

mijn problemen 
toe te 

vertrouwen aan 
anderen om 

deze zo op te 
lossen (1) 

          

Ik gebruik 
Facebook om 

advies te vragen 
voor belangrijke 
beslissingen (2) 

          

Er is niemand 
van mijn 
Facebook 
contacten 

waarmee ik 
gemakkelijk 

over 
persoonlijke en 

intieme 
problemen kan 

praten (3) 

          

De mensen 
waar ik op 
Facebook 

interactie mee 
heb zouden hun 

laatste euro 
delen met mij 

(4) 

          

Ik gebruik 
Facebook om 

met mensen te 
babbelen 

wanneer ik mij 
eenzaam voel 

(5) 
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Q28 De volgende vragen zijn meer algemeen gericht op uw sociaal gedrag. Dit zal nog ongeveer drie 

minuutjes duren. Ook deze antwoorden blijven uiteraard anoniem. 

 

Q29 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee eens, 
noch mee 
oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

In sociale 
situaties kan ik 

mijn gedrag 
aanpassen 

wanneer ik voel 
dat er iets 

anders van mij 
wordt verwacht 

(1) 

          

Ik heb de 
capaciteit om te 
controleren hoe 
ik overkom bij 

mensen, 
afhankelijk van 
de indruk die ik 

wil geven (2) 

          

Wanneer de 
indruk die ik wil 

maken op 
anderen niet 

goed overkomt, 
kan ik dit 

veranderen 
naar iets dat 
wel werkt (3) 

          

Ik heb moeite 
om mijn gedrag 
aan te passen 

aan 
verschillende 
mensen en 
situaties (4) 

          

Ik kan mijn 
gedrag 

aanpassen aan 
de vereisten van 

gelijk welke 
situatie (5) 

          

Zelfs wanneer 
het in mijn 

voordeel zou 
zijn, slaag ik er 
niet in om mij 
anders voor te 
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doen (6) 

Eenmaal ik weet 
wat de situatie 
vraagt, kan ik 
mijn gedrag 

daar makkelijk 
op afstemmen 

(7) 

          

 

 

Q30 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee eens, 
noch mee 
oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Ik toon 
verschillende 
kanten van 
mezelf aan 

verschillende 
mensen (1) 

          

Naargelang de 
persoon en de 

situatie gedraag 
ik mij vaak als 

een ander 
persoon (2) 

          

Hoewel ik 
mijzelf ken, heb 
ik het gevoel dat 
anderen mij niet 

kennen (3) 

          

Verschillende 
situaties zorgen 
ervoor dat ik mij 

ook als een 
andere persoon 

gedraag (4) 

          

Mensen hebben 
een 

verschillende 
indruk over het 

type van 
persoon die ik 

ben (5) 

          

Ik ben niet altijd 
de persoon die 

ik lijk (6) 
          

Soms heb ik het 
gevoel dat 

mensen niet 
weten wie ik 
eigenlijk echt 
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ben (7) 

 

 

Q31 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 

 Helemaal mee 
eens (1) 

Mee eens (2) Noch mee eens, 
noch mee 
oneens (3) 

Mee oneens (4) Helemaal mee 
oneens (5) 

Ik ben een 
waardevol 

persoon, op zijn 
minst 

gelijkwaardig 
aan anderen (1) 

          

Ik vind dat ik 
een aantal 

goede 
kwaliteiten heb 

(2) 

          

Al bij al heb ik 
het gevoel dat ik 

een 
mislukkeling 

ben (3) 

          

Ik heb de 
capaciteiten om 

dingen even 
goed te doen als 

anderen. (4) 

          

Ik heb het 
gevoel dat er 

niet veel is waar 
ik trots op kan 

zijn (5) 

          

Ik heb een 
positieve 
attitude 

tegenover 
mezelf (6) 

          

Over het 
algemeen ben ik 

tevreden met 
mezelf (7) 

          

 

 

Q32 Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Q33 Wat is uw leeftijd? Opgelet, gelieve hier geen geboortejaar in te geven. 
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Q34 Heeft u een (serieuze) relatie? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q36 Wat is uw beroep / bezigheid? Als u studeert, maar ook werkt duid je "student" aan. 

 Student (1) 

 Arbeider (2) 

 Bediende (10) 

 Manager of kaderlid (3) 

 Zelfstandige, vrij beroep of bedrijfsleider (eigen zaak) (4) 

 Horeca (5) 

 Werkloos (6) 

 Werkzoekend (11) 

 Gepensioneerd (7) 

 Huisvrouw / huisman (8) 

Andere (9) ____________________ 

 

Q37 Wat is uw hoogst behaalde diploma? 

 Lager onderwijs (1) 

 Middelbaar onderwijs (2) 

 Hoger onderwijs (3) 

 Universitair onderwijs (4) 

 Postuniversitair onderwijs (5) 

 


