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Samenvatting
Het internet heeft een verschuiving meegemaakt waarbij de participatiecultuur tegenwoordig
centraal staat. Sinds deze verschuiving heeft IMDb meer participatiemogelijkheden op het
platform geïntroduceerd. Echter, resulteert participatie in sommige gevallen ook in negativiteit
op een platform. Hoe het platform hiermee omgaat is terug te vinden in de interface. Deze stuurt
de gebruiker in een bepaalde richting. In dit onderzoek is geanalyseerd hoe de geconstrueerde
gebruiksnormen veranderd zijn op IMDb sinds de komst van Web 2.0. Een chronologische
analyse bood de mogelijkheid om de ontwikkeling van het platform in kaart te brengen.
Daarnaast speelt deze analyse in op de veranderende participatiecultuur. Door de affordances te
analyseren middels de discursieve interface analyse is ontdekt wat de formatted spaces of
participation zijn en hoe de gebruiker hierbinnen naar de rol van consument, producent of
prosumer wordt gestuurd. Deze methode is gebaseerd op het concept van productive power,
waarbij het platform zijn macht gebruikt om de gebruiker aan te zetten tot een bepaalde
handeling. Met de discursieve interface analyse is het mogelijk om onderliggende structuren
bloot te leggen. Uit deze analyse is gebleken dat de mogelijkheden tot participatie tussen 2001 en
2016 toenamen, maar hierna weer een daling meemaakte. Echter, bleek de sturende werking van
het platform naar de rol als prosumer elke keer toe te nemen. Deze inzichten zijn in lijn met de
ontwikkeling van de participatiecultuur en kunnen daarnaast in de toekomst helpen bij het doen
van etnografisch onderzoek op het platform.
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1. Inleiding
De Internet Movie Database (IMDb) zegt zelf met meer dan 6,534,894 titels en 4,632,759 ratings,
de meeste populaire en toonaangevende bron voor informatie over televisieseries, films en
beroemdheden te zijn (IMDb, 2020). Bij IMDb staan de reviews en ratings, en hiermee de
participatie, van de gebruikers centraal. In 2017 had het platform besloten het onderdeel
‘Message Boards’ – waar gebruikers met elkaar konden discussiëren – te verwijderen, omdat het
geen positieve bijdrage meer had op het platform (Pulver, 2017).
De Internet Movie Database ontstond in 1990 en maakte hierdoor de ontwikkeling van
de participatiecultuur mee (IMDb, 2020). Deze participatiecultuur wordt door Jenkins (2009, p.
7). omschreven als een toegankelijke plek waar burgers samen kunnen komen en waar het delen
van ideeën centraal staat. Delwiche en Henderson (2012) geven echter aan dat de
participatiecultuur de afgelopen jaren dusdanig is veranderd dat dit ideologische idee van
samenhorigheid ook veel negatieve aspecten kent. De anonimiteit die de platforms faciliteren
geeft gebruikers de kans om hun eerlijke mening te delen. Dit maakt dat de online discussies zo
open mogelijk zijn, wat in sommige gevallen ook resulteert in hate speech. Dit zorgt voor onrust
en maakt het moeilijk voor een platform om hier grip op te krijgen. Zo ook bij IMDb. Waar er in
de eerste jaren van de participatiecultuur juist meer vrijheid aan de gebruiker werd gegeven om
dit idee van Jenkins (2009) te waarborgen, heeft IMDb dit weer deels beperkt door de ‘Message
Boards’ te verwijderen. Dergelijke veranderingen in de affordances van zulke populaire platforms
kunnen de rol van de gebruikers hier (on)bewust mee beïnvloeden (Hartson, 2013).
In 2014 schreef Boyle, professor in feminist media studies, al dat er ongebruikelijk weinig
onderzoek is gedaan naar IMDb binnen de media- en cultuurstudies. Onderzoeken die wel zijn
uitgevoerd naar het gebruik van IMDb hebben voornamelijk een etnografische basis, inhoudelijk
kijkende naar de user-generated content. Om de sturende werking vanuit het perspectief van het
platform te ontdekken, zal er in dit bachelor eindwerkstuk onderzocht worden hoe de
participatiecultuur zich op IMDb ontwikkelde en wat deze veranderingen betekenen voor de
participatie van de gebruiker.
Hoe een platform de gebruiker stuurt, is terug te vinden in de door de interface
geconstrueerde gebruiksnormen. Zo stelt Müller (2009) voor om participatie platforms als IMDb
te zien als plekken waar het platform de participatie institutionaliseert; ‘formatted spaces of
participation’. Hierbinnen wordt de gebruiker naar zowel de rol als producent en consument
gestuurd. Met het gebruik van een discursieve interface analyse zal het platform op
chronologische wijze geanalyseerd worden. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe
veranderden de geconstrueerde gebruiksnormen omtrent participatie in de interface van IMDb
tussen 2001 en 2020? Middels twee deelvragen is er een antwoord gegeven op deze vraag. De
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deelvragen luiden: Wat zijn de mogelijkheden tot participatie in de jaren 2001, 2016 en 2020? In
hoeverre wordt de gebruiker in de rol als prosumer gestuurd in deze jaren?
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2. De geïnstitutionaliseerde participatiecultuur
De Internet Movie Database bestaat al sinds 1990 en heeft hiermee een hoop veranderingen van
het internet meegemaakt, zoals de verschuiving van Web 1.0 naar Web 2.0. O’Reilly (2005)
kenmerkt 2001 namelijk als het jaar waarin de grote verandering van Web 1.0 naar 2.0 plaats
vond. Tot op heden is er voornamelijk onderzoek uitgevoerd naar de inhoudelijke recensies en
discussies op het platform. Eerdere onderzoeken keken bijvoorbeeld naar de verschillen in de
schrijfstijlen tussen man en vrouw (Ottenbacher, 2013), Monk (2011) schreef over de online fanen participatiecultuur op onder andere IMDb en Bore (2011) keek naar hoe gebruikers op IMDb
zichzelf identificeerde met betrekking tot het genre romantische komedies. Boyle (2014)
probeert een wetenschappelijke leemte te vullen door de demografische achtergronden van de
gebruikers te analyseren zonder de nadruk te leggen op de inhoud van de reviews. Alhoewel deze
analyses inzicht geven in de constructie van review-content en gebruikers op IMDb, passeert het
de invloed die het platform heeft op dergelijke uitkomsten. Een interface kan een sturende
werking hebben op de gebruiker en daarmee de vormen van participatie beïnvloeden (Müller,
2009).
Een chronologische analyse biedt de mogelijkheid om de veranderingen op het platform
in kaart te brengen, hierdoor wordt er duidelijk wat de implicaties zijn van bepaalde design
keuzes. Daarnaast zal deze analyse inspelen op de veranderende participatiecultuur wat in
eerdere jaren toenam, maar door negatieve ontwikkelingen in sommige gevallen ook afneemt.
Een eerder historisch onderzoek naar participatie in Web 2.0 keek naar de ontwikkeling van de
term “sharing” (Nicholas, 2012). Echter, ontbreekt er een analyse die zich richt op de
veranderende geconstrueerde gebruiksnormen omtrent participatie door een interface.

2.1.

Formatted spaces of participation

Müller (2009) benoemt het belang van een interface analyse om grip te krijgen op de acties die
gebruikers ondernemen voor opvolgend etnografisch onderzoek. Zoals eerder benoemd stelt
Müller (2009) voor om participatie platforms te zien als formatted spaces of participation. Het
argument voor deze aanpak is dat participatie vaak gezien wordt als een blurring of boundaries,
terwijl het platform vaak de controle houdt. Participatiecultuur beschouwen als formatted spaces
of participation zorgt voor een adequate analyse van de participatiestructuur. Alhoewel Müller
(2009) in zijn analyse van participatiecultuur de focus voornamelijk op interactieve
televisieprogramma’s zoals Big Brother, American Idol, maar ook YouTube legt, is dit concept ook
toepasbaar op andere online platforms. Bij een online platform als IMDb ligt de focus namelijk
ook op de interactie van de gebruikers met zowel het platform als onderling. Hierbinnen wordt
de participatie ook geïnstitutionaliseerd door het platform door het wel en niet mogelijk maken
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van bepaalde interacties. Deze formatted spaces of participation zullen in dit onderzoek verwijzen
naar de mogelijkheden tot participatie voor de gebruiker.
Een voorbeeld van hoe deze formatted spaces of participation tot stand komen is terug te
vinden in het verschil tussen impliciete en expliciete participatie (Schäfer, 2011). Waar er eerst
gedacht werd dat online participatie bestond uit expliciete participatie, schuilt er door
technologische structuren ook een vorm van impliciete participatie. Expliciete participatie
verwijst naar bewuste participatie dat ontstaat door de motivatie van de gebruiker om actief deel
te nemen op een platform. In het geval van IMDb refereert expliciete participatie bijvoorbeeld
naar het schrijven van een review bij een film. Hierbij kiest de gebruiker er bewust voor om
haar/zijn mening te delen.
Impliciete participatie gaat over participatie waarbij de gebruiker niet bewust deelneemt
aan het delen van culturele producties (Schäfer, 2011). Deze participatie zit in het design van de
interface en maakt gebruik van de gewoontes van de gebruiker. Impliciete participatie verwijst
daarmee naar het participeren in het verbeteren van een platform, gezien het bepaalde
informatie achter laat wat omgezet kan worden in waardevolle data. Een voorbeeld van
impliciete participatie in het geval van IMDb is het toevoegen van een film aan de gebruikers’
‘Watchlist’. Hiermee geeft iemand aan het platform aan in welke films hij of zij geïnteresseerd is
zonder bewust te participeren op het platform. Deze data kan het platform vervolgens gebruiken
voor gepersonaliseerde aanbevelingen. Schäfer (2011) ziet likes en ratings op een platform als
een vorm van impliciete participatie. Villi en Matikainen (2016) beargumenteren juist dat deze
vorm van participatie ertussenin ligt, gezien het wel een bewuste vorm van participatie is, maar
tegelijkertijd wel informatieve data achterlaat. In dit onderzoek wordt er naar alle vormen van
participatie die een simpele en korte handeling vragen verwezen als een vorm van impliciete
participatie. Ratings of stemmen op een poll vallen hierdoor onder impliciete participatie. Het
algemene argument van het artikel van Villi en Marikainen (2016) is het aankaarten van het
belang om impliciete participatie mee te nemen in een sociale media-analyse. Dit is vooral
waardevol bij platforms waar de connectie tussen het platform en de gebruiker centraal staat,
zoals het geval is bij IMDb. Schäfer (2011) benadrukt ook het belang om beide vormen van
participatie te analyseren.

2.2.

Prosumer

De eerdergenoemde ‘blurring of boundaries’ refereert naar het vervagen van de verschillen tussen
producent en consument. De afgelopen jaren zijn er verschillende termen ontstaan om naar dit
fenomeen te verwijzen zoals user-generated content, do-it-yourself cultuur, produser en ook de
vaak genoemde term ‘prosumer’. Müller (2009) kaart in zijn inzicht op platforms als formatted
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spaces of participation aan dat de gebruiker vaak gezien wordt als een prosumer, waarbij de
gebruiker de rol als zowel producent als consument op zich neemt. Het concept prosumer is in
1980 geïntroduceerd door Toffler (1980), die de term in eerste instantie gebruikte in
economische context voor het pre-industriële tijdperk. Ritzer en Jurgenson (2010)
beargumenteren echter dat de term prosumer pas kortgeleden belangrijk is geworden, namelijk
na de komst van Web 2.0.
Na de komst van Web 2.0 worden grote delen van de online content voornamelijk
gefaciliteerd door de gebruikers. Zij zien Web 2.0 als een belangrijk keerpunt voor de
ontwikkeling van prosumptie. Naast de analyse van de formatted spaces of participation zal in dit
onderzoek ook gekeken worden naar de richting waarin de gebruiker gestuurd wordt. Hiervoor
zal er een onderscheid gemaakt worden tussen de consumerende rol en producerende rol van de
gebruiker. De consumerende rol houdt het passieve gebruik van het platform in, bijvoorbeeld het
lezen van de nieuwsmededelingen. De producerende omvat alle vormen van impliciete en
expliciete participatie. Door een onderscheid te maken tussen beide rollen wordt duidelijk hoe
afhankelijk het platform is van de productie en consumptie op het platform. Dit zal inzicht geven
in niet alleen wat de gebruiksmogelijkheden zijn, maar ook in hoe het platform bepaalde
handelingen aanmoedigt.

2.3.

Productive power & affordances

In hoeverre de gebruiker gestuurd wordt naar de rol als prosumer binnen de formatted spaces of
participation wordt sterk bepaald door de interface. Web 2.0 staat bekent om de easy-to-use
interfaces die content creëren (Bianco, 2009). Stanfill (2015, p. 1060) stelt dat een interface een
vorm van productive power is. Macht wordt vaak beschouwd als een fenomeen dat handelingen
onderdrukt, terwijl macht ook kan produceren en aanmoedigen. Productive power is gefundeerd
op het idee dat het makkelijker of gebruikelijker maken van een handeling die concrete handeling
aanmoedigt, hiermee construeert het platform bepaalde normen. Door dit te analyseren kan
bepaald worden wat de ideale gebruiker van het platform is.
Dit wordt bepaald door de affordances van een platform. Affordances zijn aspecten in een
ruimte die een mens of dier van iets voorziet/iets aanbiedt (Gibson, 1979; Norman, 1999).
Hartson (2003) verbreedt dit perspectief om hiermee het gebruik van het concept te
vereenvoudigen. Hartson stelt dat er vier vormen zijn. De fysieke affordances betrekken zich tot
affordances die fysiek aanwezig zijn en worden hierdoor niet meegenomen bij een interface
analyse. Hartson (2003) verruimt dit aspect van fysieke affordances door de functionele
affordance toe te voegen. Deze affordances refereren naar alles wat mogelijk is met de affordance.
In het geval IMDb verwijst dit naar de mogelijkheden tot participatie op het platform. De
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cognitieve affordances wijzen op de labels waardoor het voor gebruiker duidelijk is wat mogelijk
is, bijvoorbeeld de titel voor de discussiepagina ‘Message Boards’. De zintuigelijke affordances
wijzen op de zintuigelijke ervaring van de gebruiker door bijvoorbeeld een affordance een
opvallende kleur te geven.
Deze concepten tezamen zullen een inzicht geven in hoe de gebruiksnormen geconstrueerd
worden door het platform. Door de affordances te analyseren zal ontdekt worden wat de
formatted spaces of participation zijn en hoe de gebruiker hierbinnen naar de rol van consument,
producent of prosumer wordt gestuurd. Hiermee kan ook ontdekt worden wat een verandering
in affordances kan betekenen voor de participatie van de gebruiker.
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3. Discursieve interface analyse
De affordances van IMDb zullen geanalyseerd worden met behulp van een discursieve interface
analyse. Hieronder volgt een uitleg van de onderzoeksobjecten waarin de jaren en pagina’s
geselecteerd worden, waarna de structuur van de analyse zal worden toegelicht.

3.1.

Onderzoeksobjecten

Voor dit onderzoek zal er een vergelijking gemaakt worden tussen drie verschillende jaren.
Hierbij zullen de jaren 2001, 2016 en 2020 geanalyseerd worden. Er is specifiek gekozen om pas
vanaf het jaar 2001 het platform te analyseren gezien de verandering van het internet naar Web
2.0 toen plaats vond (O'Reilly, 2005). In het jaar 2017 vond er een verandering op IMDb plaats
waarbij de ‘Message Boards’ weggehaald werden. Om deze reden zal het jaar 2016 meegenomen
worden in de analyse, omdat dit een goede weergave is van het platform vlak voor een
verandering. Ten slotte zal er naar de huidige staat van het platform gekeken. Deze jaren zullen
de meest relevante veranderingen in kaart brengen.
De twee versies uit het verleden kunnen worden teruggehaald met de Wayback Machine, wat
onderdeel is van het Internet archief, met de directe link naar IMDb (https://www.imdb.com/).
De Wayback Machine (https://archive.org/web/) is een nuttig archief om in te zetten voor
onderzoeken die zich richten op de ontwikkeling van een website en zal daarom voor dit
onderzoek fungeren als corpus (Murphy, O’Connor, & Hashim, 2007). Bij het openen IMDb uit het
archief is het mogelijk om stapsgewijs door de website te gaan en hiermee het hele platform in
de oude staat te analyseren. Echter, heeft het archief wel beperkingen met betrekking tot de
volledigheid. Zo archiveert de Wayback Machine alleen webpagina’s geschreven in HTML en
worden dynamische webpagina’s slecht opgeslagen (Murphy, O’Connor, & Hashim, 2007). Het
gevolg hiervan is dat de interactieve pagina’s soms beperkt terug te halen zijn en foto’s soms niet
zichtbaar zijn. Het is ook niet mogelijk om in te loggen bij oudere versies waardoor enkele
pagina’s niet volledig zichtbaar zijn. Om deze reden zal dit onderzoek zich beperken tot de
affordances op de startpagina, een filmpagina en de top 250 filmlijst. Van deze drie pagina’s zullen
voor elk jaar schermafbeeldingen worden gemaakt om te gebruiken voor de analyse. Tijdens deze
analyse is ervoor gekozen om de focus te leggen op vrijwillige participatie. Participatie in de vorm
van advertenties of IMDbPro wordt niet meegenomen. Als voorbeeld pagina van een film zal er
gekeken worden naar de film Shawshank Redemption. Deze staat alle jaren in de top 3 van de top
250 filmlijst en is hierdoor eenvoudig terug te vinden.
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3.2.

Het blootleggen van onderliggende structuren

Om te ontdekken hoe de geconstrueerde gebruiksnormen over de jaren veranderden is het van
belang om de affordances te analyseren. Dit zal gedaan worden middels de discursieve interface
analyse van Stanfill (2015). Stanfill (2015, p. 1061) omschrijft deze analytische methode als volgt:
Discursive interface analysis takes sites’ affordances as such a general intervention – they
reflect, and help establish, cultural common sense about what Users do (and should do),
producing the possible and normative rather than acting on any particular individual.
Deze methode is gebaseerd op het eerdergenoemde concept van productive power, waarbij het
platform zijn macht gebruikt om de gebruiker aan te zetten tot een bepaalde handeling. Deze visie
biedt een kijk op normen die ingebed zitten de interface. Hiermee kan ondervonden worden wat
de ideale gebruiker van het platform zou moeten zijn. Stanfill (2015) stelt wel dat dit niet per
definitie overeenkomt met het daadwerkelijke gedrag van de individuele gebruiker.
Met deze methode is het mogelijk om onderliggende structuren blootleggen door de
eerdergenoemde functionele, zintuigelijk en fysieke affordances te analyseren. Door deze
verschillende affordances gedetailleerd te onderzoeken kan gevonden worden naar welke acties
de gebruiker gestuurd wordt. De interface wordt geanalyseerd door te kijken naar bijvoorbeeld
de lay-out, de mogelijkheden en menuopties. De plaats van de affordances zijn ook van belang om
mee te nemen bij de analyse, aangezien iets wat bovenaan de pagina of aan de linkerkant van een
pagina meer opvalt (Stanfill, 2015). De nadruk van deze methode is om te onderzoeken wat de
consequenties zijn van design keuzes. Deze methode zal op een adequate manier de
onderzoeksvraag beantwoorden gezien dit onderzoek zich zal richten op de functionaliteiten en
sturende werkingen van het platform.
Om antwoord te geven op de eerste deelvraag zal er gekeken worden naar de mogelijkheden
die het platform biedt tot participatie. Hiervoor zullen er schermafbeeldingen worden gemaakt
van de start- en filmpagina’s. Vervolgens zal er kritisch van links naar rechts en boven naar
beneden naar de afbeeldingen gekeken worden. Hierbij worden alle affordances die direct of
indirect leiden naar een vorm van participatie omcirkeld. Er zal hier direct een onderscheidt
gemaakt worden tussen impliciete en expliciete participatie door de impliciete participatie met
groen en expliciete participatie met rood te omcirkelen. Nadat dit bij het jaar 2001 gedaan is zal
hetzelfde gebeuren bij de vervolg jaren, al ligt de focus hier meer op de veranderingen ten
opzichte van het geanalyseerde jaar ervoor. Vervolgens zullen deze omcirkelde affordances
geanalyseerd worden door voornamelijk te kijken naar de cognitieve en zintuigelijke aspecten en
de plaatsing van affordances. Deze verschillende elementen geven de sturende werking van het
platform weer, waardoor er een antwoord gegeven kan worden op de vraag in hoeverre de
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gebruiker naar de rol als consument, producent of prosumer gestuurd wordt. Vervolgens is het
mogelijk om de jaren op chronologische wijze te vergelijken en veranderingen in kaart te
brengen.
Omdat er tijdens dit onderzoek naar drie verschillende momenten over de afgelopen
twintig jaar gekeken zal worden zal dit alleen een globaal beeld geven van de veranderingen.
Belangrijke wijzigingen die in andere jaren plaatsvonden zullen daarom niet worden
meegenomen. Verder wordt er met deze analyse gekeken naar de geconstrueerde
gebruiksnormen vanuit het perspectief van het platform en kan er niets gezegd worden over het
daadwerkelijke gebruik op individueel niveau. Daarnaast zijn de uitkomsten van dit onderzoek
vanwege de kwalitatieve aard en de gehanteerde auto-etnografische methode niet
generaliseerbaar en toe te passen op andere platforms.
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4. De veranderende gebruiksnormen
4.1.

Mogelijkheden tot participatie

Door te ontdekken wat de mogelijkheden tot participatie zijn op een platform wordt ontdekt wat
de formatted spaces of participation zijn. Op IMDb zijn er sinds 2001 veranderingen in zowel de
impliciete als expliciete participatie geweest. Deze veranderingen zijn terug te vinden in de
verschillen in functionele affordances. Hieronder volgt een chronologische analyse van deze
veranderingen in de formatted spaces of participation.

4.1.1. 2001

Afbeelding 1: De mogelijkheden op de startpagina 2001.1 Aangepast overgenomen uit home van Internet
Movie Database, 2001 (https://web.archive.org/web/20010504005841/https://www.imdb.com/).
Copyright 1990-2001, The Internet Movie Database, Ltd.

Het platform heeft in 2001 verschillende onderdelen waarin de gebruiker kan participeren (zie
bijlage 1 en 2). Helemaal links van de startpagina komt naar voren dat het voor de gebruiker
mogelijk is zich te registreren. Daarnaast kan de gebruiker ook films toevoegen aan ‘My Movies’,
wat alleen zichtbaar is voor de gebruiker zelf. Het platform heeft een aparte menuoptie ‘Fun &
Games’, waarbij de gebruiker geld kan winnen door de trivia vragen juist te beantwoorden. Dit
soort impliciete participatie wordt aangevuld met het reageren op ‘Polls’ en het geven van een
‘Vote’ bij een film (zie afbeelding 1). Deze laatste drie functionele affordances beïnvloeden
openbare gegevens. Van expliciete participatie is in dit jaar ook spraken. De gebruiker heeft de
Verwijzing cijfers: 1. registreren; 2. Menuoptie ‘My Movies’; 3. Menuoptie ‘Fun & Games’; 4. Menuoptie ‘Message
Boards’; 5. Postcode invoeren; 6. Poll; 7. Stemmen op de Poll.
1
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mogelijkheid om deel te nemen aan vele verschillende ‘Message Boards’. Hiernaast is het mogelijk
om ‘Comments’ te plaatsen bij een film. Aan het einde van een filmpagina is er ook de mogelijkheid
om de pagina te bewerken, mocht de gebruiker vinden dat er informatie mist. Dit impliceert dat
het platform al snel na de ontwikkeling van Web 1.0 naar Web 2.0 vele vormen van participatie
op het platform heeft geïntroduceerd. Door veel verschillende vormen van zowel impliciete als
expliciete participatie te introduceren krijgt de participatie al in de kinderschoenen van de
participatiecultuur een belangrijke rol op dit platform.

4.1.2. 2016

Afbeelding 2: Participatiemogelijkheden filmpagina 2016.2 Aangepast overgenomen uit The Shawshank
Redemption (1994) van Internet Movie Database, 2016
(https://web.archive.org/web/20200604170127/https://www.imdb.com/title/tt0111161/). Copyright
1990-2016, IMDb.com, Inc.

In het jaar 2016 is er een toename in mogelijkheden te zien (zie bijlage 4 en 5). Bij de ‘Polls’ is het
nu ook mogelijk om daaronder te discussiëren. Ook is het nu mogelijk om openbare lijsten van
films aan te maken en kan de gebruiker een pagina voor een karakter creëren. Daarnaast is op
afbeelding 2 ook te zien dat de contributie van gebruikers met betrekking tot de informatie die
het platform verschaft belangrijker geworden. Het is voor de gebruiker nu mogelijk om alle losse
onderdelen van een filmpagina te bewerken, de informatie op de ’Trivia’ pagina te wijzigen en
heeft de gebruiker de optie gekregen om ‘Contributor’ te worden. Als ‘Contributor’ werkt de

Verwijzing cijfer: 1. Beoordeling reviews; 2. Beoordeel deze film; 3. Een aantal voorbeelden van de Message Boards
waar de gebruiker naartoe kan gaan; 4. Link naar alle Message Boards van The Shawshank Redemption; 5. Bewerk
filmpagina; 6. Schrijf beoordeling; 7. Link naar de Contributor pagina; 8. Creëer een pagina van een karakter.
2

14

gebruiker mee aan het toevoegen, verfijnen en corrigeren van de beschikbare informatie. Er is
geen toename in impliciete participatie te zien, echter zijn deze participatiemogelijkheden wel
aangepast. Dit is vooral terug te zien in de cognitieve affordances, waarbij ‘My Movies’ veranderde
naar ‘Watchlist’ en ‘Votes’ wijzigde naar ‘Ratings’. Daarnaast werd er nu naar de ‘Comments’
onder een film verwezen als ‘Reviews’. Het enige onderdeel wat van het platform af werd gehaald
is het onderdeel ‘Fun & Games’ en in plaats daarvan werd de ‘Trivia’ pagina belangrijker, echter
is deze nu meer informatief en minder interactief. Dat de participatiecultuur centraal kwam te
staan op het internet is hierdoor duidelijk terug te zien op het platform, waarbij ze de
mogelijkheden tot met name expliciete participatie uitbreidden. Daarnaast geven ze de
gebruikers ook de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen met betrekking tot het
verschaffen van belangrijke informatie op het platform, een element wat volgens IMDb het
platform populair maakt (IMDb, 2020).

4.1.3. 2020

Afbeelding 3: Participatiemogelijkheden filmpagina 2020.3 Aangepast overgenomen uit The Shawshank
Redemption (1994) van Internet Movie Database, 2020
(https://www.imdb.com/title/tt0111161/?ref_=nv_sr_srsg_0). Copyright 1990-2020, IMDb.com, Inc.

Waar er in 2016 een duidelijke toename in expliciete participatie te zien is, nam dit in 2020 weer
af (zie bijlage 7 en 8). De ‘Message Boards’, discussies onder de ‘Polls’ en de optie om een pagina
voor een karakter te creëren verdwenen van het platform (zie afbeelding 3). Naast deze afname

3

Verwijzing cijfers: 1. Bewerken; 2. Bewerk filmpagina.
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in participatie zijn er geen nieuwe andere mogelijkheden toegevoegd. Dit kan te verklaren zijn
door de negatieve ontwikkelingen in de participatiecultuur vanwege de anonimiteit die het
platform biedt, gezien expliciete vormen van participatie complexer zijn om de controle over te
houden (Delwiche en Henderson, 2012).
Er is heldere toename te zien in de begin jaren, maar dit heeft een daling gehad wat betreft de
mogelijkheden tot expliciete participatie. Het platform geeft hierbij in eerste instantie meer
macht aan de gebruikers, maar probeert hier wel controle over te houden door bepaalde
expliciete handelingen vervolgens weer te beperken. Voornamelijk de verandering tussen 2016
en 2020 lijkt het argument van Müller (2009) te confirmeren dat het niet gezien moet worden als
een blurring of boundaries, maar eerder als ‘formatted spaces of participation’, waarbij het
platform de controle houdt.

4.2.

De sturende werking van de interface

Naast de veranderingen in de functionele affordances heeft de interface ook andere wijzigingen
meegemaakt. De opmaak van het gehele platform heeft tussen 2001 en 2016 een andere structuur
gekregen. In 2001 waren de affordances van het platform voornamelijk verdeeld in de breedte
van de interface (zie afbeelding 1). In 2016 is dit op het platform meer verticaler ingedeeld,
waardoor hiërarchische keuzes naar voren komen (zie bijlage 4). Zoals Stanfill (2015) stelt is de
plaats van de affordance belangrijk om te nemen om te ontdekken wat de onderliggende normen
van een platform zijn. In 2020 is de lay-out van de startpagina weer veranderd en is de opmaak
van de filmpagina hetzelfde gebleven, al zitten er wel verschillen in de plaatsing van bepaalde
onderdelen. Hieronder volgt een analyse van de gevolgen van deze verandering op de sturende
werking van het platform door de cognitieve en zintuigelijke affordances te analyseren.

4.2.1. Consument, producent of prosumer?
Zoals eerder geanalyseerd is er in 2016 een toename in participatie te zien en neemt deze in 2020
weer af. Bij de ontwikkeling van de sturende werking naar een prosumer is het anders verlopen.
In dit onderdeel wordt geanalyseerd naar welke rollen de gebruiker wordt gestuurd.

4.2.1.1.

2001

Op de startpagina is het eerste wat vertoond wordt de ‘TOP 5 DVDs - UP TO 25% OFF’. Hierna
wordt direct de poll met een opvallende kleur geïntroduceerd (zie afbeelding 1). Aan het einde
van de startpagina introduceert het platform de trivia zonder opvallende knop. Zoals op
afbeelding 1 ook te zien is, heeft het platform linksboven in de menuopties. Deze volgorde duidt
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volgens de theorie van Stanfill (2015) aan dat ‘Now Playing’ en ‘Movie/TV News’ eerder door de
gebruiker gezien zullen worden. De opties ‘My Movies’, ‘Fun & Games’ en ‘Message Boards’
brengen de gebruiker bij een pagina waar participatie van de gebruiker van belang is. Daarnaast
wordt er bij het doorklikken meermaals gemeld dat de gebruiker zich kan registreren.
Op de filmpagina van The Shawshank Redemption krijgen de participatie affordances een
belangrijkere rol. Op de pagina worden zowel ‘Add to My Movies’ en ‘Vote Here’ aan het begin
van de pagina gepresenteerd met opvallende knoppen (zie afbeelding 4). Echter, moet hier wel
de kanttekening geplaatst worden dat het niet vanzelfsprekend lijkt dat een gebruiker naar een
filmpagina gaat. Deze wordt nergens op de startpagina geïntroduceerd (zie bijlage 3). Wel is er
onder in de startpagina een link naar de ‘IMDb Top 250 Films’ die de gebruiker naar een lijst met
films leidt. De films in deze lijst zijn allemaal blauw en onderstreept, aanduidend dat het een link
is naar een nieuwe pagina, maar dit blijft gering.

Afbeelding 4: Zintuigelijke affordances op de filmpagina van 2001.4 Aangepast overgenomen uit
Shawshank Redemption, The (1994) van Internet Movie Database, 2001
(https://web.archive.org/web/20010119032100/http://us.imdb.com/Title?0111161). Copyright 19902001, The Internet Movie Database, Ltd.

Vanwege de zintuigelijke affordances en de volgorde hiervan op de startpagina kan er opgemaakt
worden dat de gebruiker merendeels naar de rol van de consument gestuurd wordt. De
affordances die naar participatie sturen krijgen echter wel in de meeste gevallen een bijzondere
kleur waardoor ze meer opvallen. Dit betekent al wel dat ze niet compleet gemist mogen door
gebruikers. Desalniettemin, lijkt het platform in dit jaar nog niet sterk afhankelijk van de
4

Verwijzing cijfers: 1. Personaliseer je account; 2. Toevoegen aan ‘My Movies’; 3. Stemmen op de poll.
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prosumer. Op de filmpagina waar de prosumer wel van belang is, is lastiger te bereiken doordat
de gebruiker meerdere stappen moet nemen op de pagina te komen. Dit duidt aan dat het
platform de gebruiker niet in deze richting probeert te sturen.

4.2.1.2.

2016

De eerste verschillen in vergelijking met 2001 zijn te vinden op de startpagina. Het toevoegen van
films aan de gebruikers’ ‘Watchlist’ komt hier vaker naar voren. De menuoptie ‘My Movies’ is
veranderd naar ‘Watchlist’ en heeft als enige menuoptie de kleur geel gekregen (zie afbeelding
5).

Afbeelding 5: Startpagina 2016.5 Aangepast overgenomen uit Home van Internet Movie Database, 2016
(https://web.archive.org/web/20010119032100/http://us.imdb.com/Title?0111161). Copyright 19902016, IMDb.com, Inc.

Opvallend is dat de affordances ‘Trivia’ en ‘Poll’ nu onderaan de pagina te vinden zijn. Zoals al
eerder benoemd is dat in het geval van 2016 en 2020 van groter belang omdat, de pagina in de
lengte langer is geworden. Hetzelfde gebeurt met de affordance ‘Poll’ als met de affordances van
‘Watchlist’, het wordt op een onopvallende plek geplaatst, maar de zintuigelijke affordance is
opvallend. Bij ’Trivia’ is het vanuit de startpagina niet direct duidelijk dat er een vorm van
participatie achter schuilgaat. Pas als de gebruiker naar de pagina gaat en op een trivia opmerking
klikt kan hij of zij aangeven de betreffende trivia interessant te vinden. Dit verwijst naar de
eerdergenoemde stappen die de gebruiker moet nemen om bij een affordance te komen.

Verwijzing cijfers: 1. Menuoptie die alle opties voor expliciete participatie aangeeft; 2. Menuoptie ‘Watchlist’; 3.
Inloggen; 4 & 5. Toevoegen aan ‘Watchlist’.
5
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In dit jaar verwijst de startpagina vaker naar films die vervolgens een link hebben naar
hun eigen pagina. ‘User reviews’ en ’Trivia’ staan ditmaal meteen bovenaan de filmpagina, samen
met ‘Rate this’, wat een ster heeft gekregen. Daarna komt ‘Watch Now’ in een andere kleur te
staan met daarbij een prijs wat doelt op het consumerende gedrag. Zoals eerder benoemd is het
mogelijk om losse onderdelen van deze pagina te bewerken, dit staat echter rechts op de pagina
in het klein en lijkt hierdoor niet de directe insteek van de interface (zie bijlage 5).
Ook op de pagina ‘Top Rated Movies’ (voorheen ‘IMDb Top 250 Films’) wordt er vaker
gebruik gemaakt van de participerende rol van de gebruiker. Deze lijst verwijst net als in 2001
naar de films met de meeste ratings. Echter, wordt dat in 2016 sterker benadrukt. Hier staat
achter elke film wat de rating is van de film. Dit volgt met een affordance om de gebruiker een
‘Rating’ te laten geven, of de film toe te voegen aan zijn of haar ‘Watchlist’ (zie bijlage 6). Via deze
pagina komt de gebruiker ook weer terecht bij de filmpagina’s.
Over het algemeen duiden deze veranderingen aan dat de interface van het platform meer
sturend is geworden naar producerend gedrag, echter is de consumerende rol van de gebruiker
nog steeds belangrijk. Beide ‘Watchlist’ affordances op de startpagina zijn ondanks de opvallende
zintuigelijke affordances wel aan de rechterkant van de pagina geplaats, wat insinueert dat de
informatie aan de linker kant van de pagina de aandacht van de gebruiker niet mag verliezen. Dit
maakt het wel sturend, maar niet leidend. Het platform kiest er vaak voor om de participatie niet
extreem opvallend te maken, maar laat het in vergelijking met 2001 vaker voorkomen. Eenmaal
op de filmpagina lijkt de prosumer van groter belang, wat in 2001 ook het geval was. Echter, wordt
in dit jaar op de filmpagina vaak de nadruk gelegd op expliciete participatie (zie afbeelding 2).
Tussen 2001 en 2016 heeft het platform een grote stap genomen wat betreft de sturende werking
naar participatie.

4.2.1.3.

2020

Vrijwel de hele startpagina presenteert films die interessant zijn voor de gebruiker, dit duiden ze
aan door gebruikte titels voor de verschillende lijsten, zoals bijvoorbeeld ‘What to watch’ en
‘Explore what’s streaming’. Het is bij alle zichtbare films mogelijk om hem direct aan de
gebruikers’ ‘Watchlist’ toe te voegen via twee verschillende affordances per film (zie afbeelding
6). Daarnaast is het ook mogelijk om alle pagina’s van films via de startpagina te bezoeken, ook
dit onderdeel is prominenter aanwezig op de startpagina dan bij de andere jaren. Dit resulteert
erin dat de gebruiker sneller en eenvoudiger op een filmpagina terecht komt. Waar de
mogelijkheden tot participatie in de andere jaren pas op het einde van de startpagina aan bod
kwam, is dat dit jaar omgewisseld en is het nieuws onderaan te vinden. De elementen ‘Polls’ en
‘Trivia’ zijn van de startpagina verdwenen. Bij al deze films staat al direct de rating. Dit houdt in
dat deze pagina niet op deze manier vorm kan hebben zonder de prosumer.
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Afbeelding 6: Halverwege de startpagina 2020.6 Aangepast overgenomen uit home van Internet Movie
Database, 2020 (https://www.imdb.com/?ref_=nv_home). Copyright 1990-2020, IMDb.com, Inc.

Dat valt ook op bij de pagina van The Shawshank Redemption waarbij de optie ‘Watch Now’ is
vervangen door een affordance om de film toe te voegen aan de ‘Watchlist’ (zie bijlage 8). Echter,
wordt het schrijven van een review in dit geval juist minder opvallend gemaakt en krijgt het niet
een extra knop.
Wat vooral in 2020 opvalt, is dat de gegeven informatie op de startpagina op verschillende
manieren afhankelijk is van de participatie van de gebruiker, iets wat in de jaren daarvoor niet
het geval was. Hierbij stuurt de startpagina de gebruiker naar de filmpagina’s en komen impliciete
vormen van participatie vaak naar voren. Hierdoor lijkt de nadruk op de filmpagina’s en de
interactie met betrekking tot het beoordelen van films hebben te liggen.
Waar de functionele affordances een toename zien tussen 2001 en 2016 en vervolgens
weer afnemen in 2020, is er bij de sturende werking naar participatie alleen maar een stijgende
lijn te zien en lijkt de sturing naar consumerend gedrag af te nemen. Dit zou deels kunnen wijzen
op de technologische ontwikkelingen en de opgedane kennis met betrekking tot design van de
afgelopen jaren. Echter, werd het duidelijk dat er in 2001 ook al keuzes waren gemaakt in het wel
of niet sturend maken van een affordance. Het platform is in 2001 al actief bezig met de
participerende rol van de gebruiker, echter is dit slechts een onderdeel van het platform en niet
de fundering. In 2016 lijkt dit te groeien waarbij de rol van gebruiker belangrijker wordt en het

Verwijzing cijfers: 1. Voeg toe aan ‘Watchlist’; 2 & 3. De link naar de filmpagina. Op deze pagina komt zowel
impliciete als expliciete participatie voor; 4. Voeg toe aan ‘Watchlist’.
6
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platform hier ook duidelijk op sommige momenten de nadruk op legt. In 2020 maakt het platform
een keerpunt, waarbij de participatie niet slechts een onderdeel is, maar juist de basis. Dit is terug
te koppelen aan de ontwikkeling van de prosumer. Deze combinatie van producent en consument
komt in verschillende maten terug. In 2001 voegt de gebruiker wel bepaalde waarde toe aan het
platform, maar sterk afhankelijk van deze productie is het platform niet. Deze verhouding tussen
de rollen schommelt vervolgens iets om uiteindelijk in 2020 uit te monden op een prosumer.
Hierbij is het van belang dat een consument ook actief de rol van producent op zich neemt.
De productive power was op dit platform niet alleen terug te vinden in het gebruik van
verschillende affordances of de plaatsing hiervan. Het werd duidelijk dat de lagen van een
platform ook zeker een rol spelen. Zo moet de gebruiker soms enkele stappen, ofwel een aantal
keren klikken, om ergens te komen. Deze gelaagdheid zorgt ervoor dat de ene affordance meer
sturend is, omdat deze op de bovenlaag ligt in verhouding met een affordance die pas na een
aantal keer klikken vindbaar is. Veel delen van het platform zijn alleen bedoelt voor de
consumerende gebruiker en andere delen zijn sterk afhankelijke van de producerende rol van de
gebruiker.

4.3.

Het belang van impliciete of expliciete participatie

Er is ook een interessante ontwikkeling te zien in de sturende werking naar impliciete of
expliciete participatie. In 2001 vallen deze verschillen nog redelijk mee, al lijkt er toch iets meer
een nadruk op de impliciete participatie te liggen. Een voorbeeld is de pagina voor ‘Fun & Games’
die een ander format aanneemt dan elke andere pagina. Op deze pagina is mogelijk om geld te
winnen door te participeren in de ’Trivia’. Deze pagina valt door de felle kleuren en het gebruik
van illustraties op in vergelijking met andere pagina’s. Deze opvallende kleuren en illustraties zijn
bijvoorbeeld niet terug te vinden op de pagina ‘Message Boards’. In 2016 verandert dit naar een
sturende werking richting expliciete participatie. Zo krijgen de ‘Message Boards’ op de filmpagina
een grotere plaats waarbij al enkele discussies zichtbaar zijn. Deze sturing wordt vooral duidelijk
wanneer het platform vergeleken wordt met 2020. In 2016 wordt er op de filmpagina vaker een
nadruk gelegd op het schrijven van een review, wat vervolgens in 2020 weg is gehaald.
Echter, wordt deze sturende werking naar expliciete participatie wel in verhouding
vergeleken met de impliciete participatie. In ieder jaar lijkt meer impliciete participatie aanwezig
te zijn, dit resulteert erin dat er vaak automatisch een meer sturende werking naar deze vorm te
zien is. Wanneer dit in verhouding tot elkaar wordt bekeken valt op dat expliciete participatie in
2016 vaker een belangrijke rol in de interface krijgt. Echter, wordt er in 2020 vaker nadruk gelegd
op de impliciete participatie door te sturen naar voornamelijk de ‘Watchlist’ en ‘Ratings’.
Deze sturende werkingen naar impliciete of expliciete participatie reflecteren Müllers’
(2009) concept formatted spaces of participation. Hierbij krijgt de gebruiker een beperkte
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vrijheid, maar houdt het platform binnen de formatted spaces of participation wel de controle
door gebruik te maken van de technologische structuren. Daarnaast werd opgemerkt dat
impliciete participatie op twee manieren voorkomt: openbaar en privé. Impliciete participatie
wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de gewoontes van de gebruiker (Schäfer,
2011). Zo stelde Schäfer (2011) dat het toekennen van een like of rating valt onder impliciete
participatie, en zoals eerder benoemd zagen Villi en Matikainen (2016) dit eerder als iets wat
tussen impliciet en expliciet valt. Ondanks dat zowel openbare participatie als participatie voor
privé gebruik hieronder vallen, gaan beide vormen (bewust of onbewust) in op andere soorten
behoeftes van een gebruiker.
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5. Discussie
Deze discursieve interface analyse heeft inzicht gegeven op de veranderingen in de
geconstrueerde gebruiksnormen aan de hand van de formatted spaces of participation en de
prosumer. Deze discussie schetst een kritische reflectie op deze gehanteerde concepten en de
toepassing ervan in dit onderzoek.
Bij de analyse naar de mogelijkheden tot participatie werd duidelijk dat er in het platform
vele vormen van impliciete participatie schuilgaan. Er zijn duidelijke vormen van impliciete
participatie, echter, waren er ook veel vormen die in een grijs gebied terecht kwamen. Na de
analyse van de mogelijkheden werd duidelijk dat een onderscheid tussen openbare en privé
participatie een analyse inzichtelijker en praktischer zou kunnen maken. Desalniettemin, heeft
deze analyse wel het belang van het onderscheidt tussen deze twee vormen van participatie
bevestigd. Hierdoor biedt het de onderzoeker de ruimte om alle vormen van participatie mee te
nemen en zullen niet snel onderdelen gemist worden, gezien een korte simpele handeling ook
een vorm van participatie kan betekenen.
Om conclusies te trekken over sturende werking van een platform werd duidelijk dat niet
alleen de plaatsing van een affordance in de interface van belang is, maar ook de pagina waarop
deze geplaatst wordt. Deze gelaagdheid verwijst ook naar de vormen van participatie die
geplaatst zijn op de filmpagina, die alleen vindbaar is na een aantal stappen te nemen op het
platform. Het platform is voornamelijk in 2016 en 2020 extra gelaagd. Het is na de analyse
bevestigd dat een gebruiker zowel de rol als producent en consument op zich neemt. Door een
onderscheid te hebben gemaakt tussen deze rollen werd duidelijk dat een combinatie van beide
een veel voorkomend verschijnsel is op dit platform. Echter, moet hierbij wel benoemd worden
dat de producerende rol ten alle tijde wel gecontroleerd blijft. De formatted spaces of
participation, ofwel de geïnstitutionaliseerde participatie, speelt hierbij een belangrijke rol.
Ondanks dat het platform deels afhankelijk is van de producerende rol wordt dit wel in beperkte
maten geïntroduceerd en blijft de consumerende rol de overhand nemen.
Deze analyse heeft ertoe geleid dat er een beter inzicht in de ontwikkeling van de normen
op het platform is gecreëerd. Echter, zijn er in dit onderzoek een aantal tekortkomingen ontstaan.
Zo is het tijdens de analyse duidelijk geworden dat de stap tussen 2001 en 2016 wellicht
belangrijke ontwikkelingen niet heeft meegenomen. Deze zijn eventueel van belang om de
veranderingen in verhouding met de ontwikkeling van de participatiecultuur in kaart te brengen.
Daarnaast zou een datum voor 2001 dezelfde uitwerking kunnen hebben. Verder zijn
inhoudelijke teksten niet meegenomen zoals bijvoorbeeld de terms of service. Hierin bevinden
vaak ook standpunten van het platform met betrekking tot het gedrag van de gebruikers.
Hiernaast, zijn ook bepaalde interacties die buiten het platform om plaats vinden, bijvoorbeeld
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interacties via een mailing of sociale media, ook achterwege gelaten. Deze tekortkomingen
kunnen mogelijk invloed hebben gehad op de resultaten van de analyse.
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6. Conclusie
Op de vraag hoe de geconstrueerde gebruiksnormen zijn veranderd op IMDb is het antwoord op
te delen in twee onderdelen. Er was een toename te zien in de mogelijkheden tot participatie
tussen 2001 en 2016, waarbij voornamelijk de expliciete participatie toenam. Hierna nemen de
vormen van expliciete participatie juist weer af. Hetzelfde gebeurt hierbij ook met de sturende
werking naar expliciete participatie. Dit nam toe in 2016, maar dit veranderde weer naar een
sturende werking naar impliciete participatie in 2020. Aan de andere kant heeft de sturende
werking naar de producerende rol een ander verloop. Deze blijft toenemen en de rol van de
gebruiker als prosumer wordt met de jaren belangrijker voor het voortbestaan van het platform.
Dit betekent dat de normen die het platform creëert elk jaar een ander doel hebben en platform
een nieuwe ideale gebruiker heeft.
Deze inzichten zijn in lijn met de ontwikkeling van de participatiecultuur. Deze heeft in
2001 een keerpunt ervaren, waarna dit is gaan toenemen. Dit is terug te zien op IMDb waarbij het
in 2001 al aanwezig is, maar in 2016 is toegenomen. Desondanks, gaven Delwiche en Henderson
(2012) al aan dat deze vrijheid die aan de gebruiker werd gegeven negatieve kanten kenden. Ook
dit is terug te zien op IMDb gezien zij deze vrijheid weer afnamen van de gebruiker.
Deze inzichten helpen onderzoekers in de toekomst bij het doen van etnografisch
onderzoek op het platform. Het platform heeft niet altijd een sturende werking naar expliciete
participatie, zoals bijvoorbeeld het schrijven van een review. Dit zou eventueel een belangrijk
element kunnen zijn bij de analyse van deze reviews, gezien niet elke gebruiker naar deze
affordance handelt.
Vervolgonderzoek is voornamelijk van belang om inzicht te krijgen op het verloop van de
participatiecultuur op andere platforms. Hierbij kan ontdekt worden of soortgelijken
ontwikkelingen ook op andere platforms plaatsvinden. Hiervoor is een overeenkomend
onderzoek van belang. Daarnaast, kan onderzocht worden in hoeverre impliciete participatie in
verschillende vormen bestaat en of er geconcludeerd kan worden dat er een vorm van
participatie tussen deze tweedeling in ligt.
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