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Samenvatting
In dit onderzoek is bestudeerd welke affordances Facebook biedt voor gebruik door bedrijven.
Hoewel veel onderzoek is gedaan naar de juiste manier voor bedrijven om Facebook in te
zetten, is minder gekeken naar de mogelijkheden en implicaties die het technologische ontwerp
van het platform met zich meebrengt. Grote social media platformen hebben tegenwoordig
echter veel macht en een goed begrip van deze omgevingen is dan ook belangrijk (Roberts
2009a).
Drie verschillende niveaus van Facebook zijn bestudeerd om de meest exemplarische
affordances van het platform, en de mogelijkheden daarvan voor bedrijven, weer te kunnen
geven. Uit de analyse blijkt dat de affordances die Facebook voor bedrijven biedt, bedrijven op
hun beurt de kans bieden om diensten en mogelijkheden aan hun klanten en fans te bieden die
binnen traditionele media niet aanwezig zijn. De klanten hebben vervolgens de mogelijkheid om
via Facebook’s standaard affordances berichten van bedrijven te versterken of juist te
verzwakken. Viraliteit en interactie vormen de basis van de meeste affordances van het
platform, maar deze worden door verschillende bedrijven op andere manieren benut. De
effecten van de affordances van Facebook voor bedrijven biedt zijn vaak niet zichtbaar en
Facebook behoudt dan ook constant een machtspositie.
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1. Inleiding
Op 18 november 2013 plaatst Trijntje Oosterhuis op haar social media: “Voor elke like
op mijn social media betaal ik €1! aan giro 555. Dus like like like!! #giro555 #like
#geefgul #tvoh #ladiesofsoul” (Van Kampen 2013). Met één klik op de like-knop je
karma opvijzelen is niet mis, dachten Facebook- en Twittergebruikers massaal. Nog
diezelfde avond kwam de teller op meer dan 250.000 likes te staan. Helaas kon Trijntje
haar belofte niet waarmaken en moest ze snel terugkrabbelen (Van Kampen 2013).
De term viraliteit wordt in de marketing gebruikt om de ‘aanleg’ te beschrijven die
een bericht heeft om zich snel binnen een groep te verspreiden via mond tot mond
reclame (Hansen and others 2011, 34-43). Het voorbeeld van Trijntje maakt duidelijk
hoe groot de invloed van social media vandaag de dag is en dat de mogelijkheden tot
viraliteit die deze platformen met zich meebrengen niet moeten worden onderschat.
Tegenwoordig maakt negentig procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder
gebruik van social media (Boekee, Engels, and van der Veer 2014). Bedrijven spelen
graag in op deze nieuwe mogelijkheid tot het bereiken van (potentiële) klanten.
Er is veel onderzoek gedaan naar de meeste effectieve manier voor bedrijven om
social media in te zetten (Perdue 2010, 127; Turri, Smith, and Kemp 2013, 201-214;
Persuit 2013). Minder onderzoek is gedaan naar de technologische aspecten in de
ontwerpen van social media en de mogelijkheden die deze aspecten bieden voor
bedrijven. Daarnaast is weinig informatie beschikbaar over de manier waarop
connecties binnen de platformen worden geconstrueerd en welke redenen daarachter
zitten vanuit de business modellen van social media (Van Dijck 2012, 160-176).
De technologieën en business modellen achter deze platformen zijn vaak zo
ingewikkeld en onzichtbaar dat de gevolgen en mogelijkheden van aanpassingen
hiervan voor gebruikers niet duidelijk te zien zijn. Grote social media platformen
hebben tegenwoordig veel macht en een goed begrip van de mogelijkheden en
implicaties daarvan is dan ook belangrijk (Roberts 2009b).
In dit onderzoek is ervoor gekozen om social media te definiëren als “een groep op
internet gebaseerde applicaties die voortbouwen op de ideologische en technische basis
van web 2.0 en ruimte bieden aan creatie en uitwisseling van user generated content”
(Kaplan and Haenlein 2010, 61). Binnen de social media worden zeven soorten
applicaties onderscheiden, namelijk; samenwerkingsprojecten, blogs, content
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communities, social networking sites, virtuele game werelden en virtuele sociale
werelden (Kaplan and Haenlein 2010, 59-68).
Studies waarin deze social media met elkaar worden vergeleken, laten zien hoe de
verschillende ontwerpen van deze applicaties ook andere manieren van interactie,
representatie en verbondenheid met zich mee brengen (Van Dijck 2013). In dit
onderzoek zal worden gekeken naar Facebook, dat als platform valt onder de social
networking sites. Van social networking sites zal de definitie van Ellison en Boyd
worden aangehouden. Zij beschrijven social networking sites als zijnde platformen voor
communicatienetwerken waarop gebruikers unieke profielen hebben, connecties
openbaar kunnen maken voor anderen en “kunnen consumeren, produceren en/of
interacteren met user generated content die hun connecties op het platform aanleveren”
(Ellison and Boyd 2013, 151).
Facebook heeft op dit moment 8,9 miljoen Nederlandse gebruikers en is daarmee de
grootste social networking site van Nederland (Boekee, Engels, and van der Veer 2014).
In de communicatiestrategieën van Nederlandse bedrijven die gebruik maken van social
media speelt dit platform dan ook de grootste rol (Boekee, Engels, and van der Veer
2014; De Jong and Dirven 2013, 1-34). Het is daarom belangrijk om te analyseren
welke affordances Facebook biedt en hoe bedrijven deze gebruiken. Affordances zijn
“de mogelijkheden die een omgeving biedt in relatie tot een bepaalde actor”
(McGrenere and Ho 2000, 179-186). Affordances worden in dit onderzoek bekeken
binnen Facebook als omgeving met bedrijven als actor.
De hoofdvraag die in dit onderzoek zal worden beantwoord, luidt: “Welke
affordances biedt Facebook voor bedrijven?”
Om tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen zal eerst het begrip affordance
verder uiteen worden gezet en worden gekeken welke vorm van het begrip het beste kan
worden gehanteerd in relatie tot social media. Vervolgens wordt beschreven welke
verschuivingen social media in het medialandschap met zich mee hebben gebracht. In
de analyse zal het platform Facebook nader worden bestudeerd aan de hand van diens
affordances om te zien hoe het ontwerp van Facebook ruimte biedt voor gebruik door
bedrijven. Tenslotte wordt in de conclusie besproken in hoeverre het is gelukt de
hoofdvraag te beantwoorden.
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2. De affordances van social media
De term affordance is in 1977 geïntroduceerd door James J. Gibson en beschrijft de
relatie tussen omgeving en individu aan de hand van de mogelijkheden voor potentiële
handelingen die door een omgeving worden geboden (McGrenere and Ho 2000a, 179186). Zo kent een stoel de affordance erop te gaan zitten, maar niet de affordance ermee
schoon te maken en biedt een trap de affordance naar boven te klimmen. Wanneer een
trap echter in relatie staat tot een baby bestaat deze affordance niet omdat de actor in
kwestie, een baby, niet het vermogen bezit van deze affordance gebruik te maken.
Affordance zoals beschreven door Gibson kent drie randvoorwaarden. Zo
bestaat een affordance alleen in relatie tot de handelingsmogelijkheden van een
bepaalde actor, zijn ze onafhankelijk van het vermogen van de actor om de affordance
waar te nemen en veranderen ze niet wanneer de behoeften en doelen van de actor
veranderen (McGrenere and Ho 2000a, 179-186).
In 1988 gebruikte Donald Norman de term affordance in relatie tot human machine
interaction (HCI). In zijn beschrijving van het begrip is een affordance alleen aanwezig
wanneer deze waarneembaar is voor de actor oftewel de gebruiker. Binnen het veld van
HCI, waar de affordance zoals beschreven door Norman wordt gehanteerd, ligt de
nadruk dan ook op het optimaliseren van het design om ervoor te zorgen dat affordances
duidelijk worden aangegeven (McGrenere and Ho 2000a, 179-186).
Vandaag de dag speelt technologie een steeds grotere rol in het dagelijks leven en is
Normans theorie nog steeds relevant. Hoewel de vorm van het begrip affordance zoals
Norman het gebruikt al beter past bij HCI, kan er nog specifieker worden gekeken naar
affordances van de hedendaagse technologie.
Kaptelinin en Nardi (2012) benoemen meerdere factoren die het begrip affordance
verbreden en zo beter laten aansluiten op nieuwe technologieën zoals social media. Ze
geven bijvoorbeeld aan dat gebruikers steeds verder afstaan van de aldoor
geavanceerdere technologieën van tegenwoordig (Kaptelinin and Nardi 2012, 967-976).
Waar Gibson affordances besprak in omgevingen die dicht bij de natuur van de mens
lagen en dus vaak als vanzelfsprekend voelbaar of waarneembaar waren, is dat bij
technologische affordances veel minder vanzelfsprekend (Kaptelinin and Nardi 2012,
967-976).
Ten eerste staat de gebruiker vaak niet in direct contact met de affordance, maar
wordt een bepaald instrument, bijvoorbeeld een computer, gebruikt als medium. Omdat
6

Eindwerkstuk Eva Amsterdam

16 april 2014

affordances binnen de technologie niet op natuurlijke wijze tot de gebruiker komen,
liggen de mogelijkheden om deze zichtbaar en logisch te maken in het ontwerp van een
omgeving. Ten tweede worden de inhoud en het ontwerp van affordances volgens
Gibson niet beïnvloed door de actor. In deze tijd spelen sociale aspecten echter een
grote rol in het gebruik en de productie van technologieën en platformen. Producten
evolueren mee met generaties gebruikers en de manieren die zij vinden om producten te
hanteren (Kaptelinin and Nardi 2012, 967-976).
Volgens Gibson is een stabiele relatie tussen actor en omgeving een voorwaarde om
een affordance direct te kunnen waarnemen. Social media zijn echter eerder dynamische
ruimtes dan stabiele omgevingen want deze platformen worden continue aangepast aan
de hand van de wensen van de gebruiker, de motieven van de eigenaar van het platform
en de positie ten opzichte van concurrerende platformen (Feenberg 2009, 77-83). Het
direct waarnemen van affordances is binnen social media dan ook vaker problematisch
dan in natuurlijke omgevingen (Kaptelinin and Nardi 2012, 967-976). Het is binnen
social media daarom van belang om expliciet te verwijzen naar affordances.
Ten slotte onderscheiden Kaptelinin en Nardi (2012) binnen affordances twee
onderdelen, namelijk: de mogelijkheid tot handelen die een affordance biedt en het
effect van de affordance dat deze handeling met zich meebrengt. Het is mogelijk dat één
van deze twee onderdelen van de affordance, bijvoorbeeld het effect, minder zichtbaar
is dan het andere onderdeel of zelfs helemaal niet waar te nemen valt (Kaptelinin and
Nardi 2012, 967-976).
Met de opkomst van social media in het medialandschap heeft de manier waarop
media worden ingezet een nieuwe focus gekregen. Waar de focus van traditionele media
lag op het genereren van veel bereik met één duidelijke boodschap, ligt de focus nu op
interactie met de ontvangers van de boodschap (Castells 2007, 29). Binnen media vallen
twee soorten communicatie. In de eerste plaats is er eenrichtingscommunicatie waarbij
de zender een boodschap uitzendt maar de ontvangers niet direct kunnen reageren. In de
tweede plaats is er tweerichtingscommunicatie waarbij de ontvanger direct kan reageren
op de boodschap van de zender. Deze laatste vorm bleef lang beperkt tot interactie
tussen twee personen.
Eén van de affordances van social media is de mogelijkheid tot
tweerichtingscommunicatie die verder gaat dan één specifieke ontvanger. Zoals bij
eenrichtingscommunicatie kan er via social media een boodschap worden uitgezonden
naar een groot (eventueel onbekend) publiek, maar individuele ontvangers kunnen,
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zoals bij tweerichtingscommunicatie, nu ook direct via hetzelfde kanaal op de
boodschap kunnen reageren (Hogan and Quan-Haase 2010, 309-315).
Social media kennen verschillende manieren om interactie met een bericht mogelijk
te maken. Zo integreren veel sites een functionaliteit om gebruikers de mogelijkheid te
bieden hun waardering te uiten ten opzichte van een bericht, foto of andere vorm van
content. Op Twitter kan een bericht bijvoorbeeld favoriet gemaakt worden en op
Youtube en Facebook kan een bericht worden beloond met een duim omhoog. Deze
like-knoppen laten gebruikers hun directe goedkeuring geven aan een bepaald idee of
object. Ze bieden echter geen mogelijkheid voor het geven van een rationele
beoordeling wanneer deze niet positief is. “Er bestaan namelijk geen knoppen voor ‘niet
leuk, maar wel belangrijk’” (van Dijck 2013, 66).
Andere mogelijkheden tot interactie zijn terug te vinden in de ruimte die social
media platformen bieden voor reacties en de mogelijkheid berichten te delen. Delen
maakt tevens onderdeel uit van een eerder genoemde affordance die kenmerkend is voor
social media; viraliteit. Vanwege het gemak en de snelheid waarmee ontvangers een
boodschap kunnen doorsturen naar steeds grotere groepen ontvangers, worden berichten
steeds sneller en verder verspreid (Thackeray and others 2008, 338-343). Een goed
voorbeeld hiervan is de manier waarop het bericht van Trijntje Oosterhuis zich binnen
vierentwintig uur wist te verspreiden.
Conventionele manieren van adverteren in de vorm van massaberichten worden
door publiek in een omgeving met al deze mogelijkheden niet langer getolereerd (van
Dijck 2013, 141-155). Binnen social media moet door bedrijven dan ook gebruik
worden gemaakt van de affordances die de platformen bieden. In de analyse zal worden
besproken welke mogelijkheden de social networking site Facebook precies biedt en
hoe bedrijven daar op dit moment mee omgaan.

3. Methode
Facebook is niet alleen de grootste social networking site, maar is ook een exemplarisch
voorbeeld van een platform dat de kenmerken en mogelijkheden van social media in
zich draagt. Om te onderzoeken welke affordances Facebook biedt voor bedrijven, zijn
de affordances van Facebook uiteen gezet aan de hand van het begrip affordance zoals
het door Kaptelinin en Nardi (2012) is besproken in relatie tot technologische
8
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omgevingen. Hierbij is gekeken naar zowel de technologie als naar de sociaal culturele
aspecten van de affordances die het ontwerp van Facebook biedt. Vervolgens is
bestudeerd hoe het ontwerp en de affordances van Facebook zich verhouden tot
bedrijven als actor.
In dit explorerende onderzoek ligt de nadruk op opvallende of exemplarische
affordances van Facebook. Er is daarom op verschillende niveaus naar Facebook’s
affordances gekeken. Ten eerste is aandacht besteed aan de meer verscholen onderdelen
van het ontwerp, zoals de algoritmes die het platform inzet. Deze algoritmes hebben
invloed op vrijwel alle andere affordances die Facebook biedt. Hierbij is ook het
winstmodel van Facebook aangehaald en is gekeken welke invloed dit heeft op de
inrichting van het platform.
Vervolgens zijn de affordances bestudeerd die Facebook specifiek voor bedrijven
aanbiedt en ook als zodanig presenteert. Hierbij zijn zowel de vorm en mogelijkheden
van bedrijfspagina’s bekeken als de mogelijkheden die Facebook biedt voor het
vergroten van het bereik van een bericht.
Tenslotte zijn de affordances geanalyseerd die dicht bij de gebruiker of klant liggen,
en is gekeken naar de manier waarop bedrijven de mogelijkheden tot interactiviteit en
viraliteit benutten.
Naast een analyse van de affordances die door Facebook worden geboden, zijn ter
illustratie voorbeelden aangehaald van de manier waarop bedrijven deze affordances op
dit moment gebruiken. Voorbeelden zijn gezocht binnen de Facebookpagina’s van de
dertien Nederlandse merken die social media het beste inzetten volgens de social media
monitor van Social Embassy, namelijk: ABN AMRO, ANWB, bol.com, Coolblue,
Grolsch, ING, KLM, NS, T-Mobile, Vodafone, Volkswagen, wehkamp.nl en WNF (De
Jong and Dirven 2013, 1-34). De bedrijven komen uit verschillende branches en
hanteren uiteenlopende strategieën wat betreft het gebruik van Facebook.
Om inzicht te krijgen in bepaalde affordances die worden geboden binnen het
ontwerp van bedrijfspagina’s, maar voor individuele gebruikers niet zichtbaar zijn, is
gekeken vanuit de beheerdersrol van de Facebookpagina van bol.com. Op het moment
werk ik een jaar mee in het social media team van bol.com en vanuit deze positie heb ik
de mogelijkheid om in te loggen op deze bedrijfspagina.

9

Eindwerkstuk Eva Amsterdam

16 april 2014

4. Analyse: De affordances van Facebook voor bedrijven.
4.1.

De algoritmes en macht van Facebook.

”Our business wouldn’t be here without your business” zegt Mark Zuckerberg, directeur
en oprichter van Facebook, begin dit jaar in een filmpje waarmee Facebook bedrijven
wil bedanken dat zij ervoor hebben gekozen om Facebook te gebruiken
(Facebook for business 2014b). Zoals Kaptelinin en Nardi (2012) aangeven, worden bij
hedendaagse technologieën, in tegenstelling tot in natuurlijke omgevingen, affordances
constant aangepast aan de hand van de motieven van zowel de gebruiker als aan die van
de concurrentie en de eigenaar van het platform. Ook in het geval van Facebook komt
deze verschuiving duidelijk naar voren,
Facebook begon in 2004 als nonprofit initiatief, gecentreerd rond de gebruiker. Het
bedrijf heeft zich echter, net als veel andere social media platformen, waaronder
bijvoorbeeld Twitter en LinkedIn, met de tijd ontwikkeld tot een beursgenoteerd bedrijf
met een winstmodel (van Dijck 2013, 141-155). Hoewel Facebook nog steeds de nadruk
legt op het feit dat zij de wereld meer open en transparant willen maken, is het bedrijf de
afgelopen jaren opener geworden over het feit dat hun winstmodel een rol speelt in de
beslissingen die het bedrijf neemt. De beursnotatie in 2012 heeft een grotere druk met
zich meegebracht op het behalen van winst en het openbaar maken van deze informatie
(Van Dijck 2013).
Het winstmodel van Facebook komt duidelijk naar voren wanneer gekeken wordt
naar de algoritmes die aan het platform ten grondslag liggen. Een algoritme wordt
hierbij gezien als een lijst met duidelijk gedefinieerde en afgebakende instructies die
bepaalde output genereert bij het ontvangen van bepaalde input (van Dijck 2013, 141155). Binnen Facebook bepalen deze regels voor een groot deel wat het effect, oftewel
de output, is wanneer de affordances die voor bedrijven en gebruikers beschikbaar zijn,
worden ingezet.
De Facebookpagina van bol.com heeft op het moment een fanbase van 423.000
personen. Dit zijn mensen die via de like-knop hebben aangegeven berichten van
bol.com te willen ontvangen in hun nieuwsoverzicht. Uit de statistieken die Facebook
bol.com biedt, blijkt echter dat een gemiddeld standaard bericht inclusief afbeelding een
organisch bereik gegenereerd van slechts 4.000 tot 22.000 fans (bol.com 2014). Met
organisch bereik wordt het aantal mensen bedoeld dat het bericht ofwel in hun
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nieuwsoverzicht of in een kleinere variant aan de rechterkant van de pagina heeft zien
verschijnen, zonder dat daarvoor door de zender van het bericht is betaald. Wanneer een
bedrijf meer volgers wil bereiken zal het daarvoor moeten betalen, zelfs als deze
mensen al hebben aangegeven berichten van dit bedrijf te willen ontvangen.
Facebook probeert transparant te blijven door op de Facebookpagina
“Facebook for business” berichten te plaatsen over de algoritmes die ze inzetten om de
berichten in het nieuwsoverzicht van gebruikers te rangschikken. In deze berichten
vermeldt het bedrijf dat ze er bewust voor kiezen de belangrijkste veranderingen die ze
doorvoeren openbaar te maken om transparantie voor bedrijven op Facebook te
vergroten. (Facebook for business 2014).
Het algoritme van Facebook dat de inrichting van het nieuwsoverzicht bepaalt heet
Edgerank. Edgerank kijkt naar de relatie tussen gebruikers, de mate van interactie rond
de berichten en naar hoe recent een bericht is geplaatst (Bucher 2012, 1164-1180).
Nergens op Facebook wordt echter concreet uitgelegd hoe de hoogte van het bereik van
een post precies wordt bepaald. Facebook geeft aan dat vrienden verkiesbaar worden
gesteld om een bericht te ontvangen en dus mogelijk publiek zijn, maar hoeveel en wie
van hen daadwerkelijk een bericht in hun nieuwsoverzicht krijgen, wordt niet
aangegeven (Facebook for business 2014a). Ook de precieze verhoudingen tussen de
mate van interactie en het verhogen van organisch bereik zijn niet duidelijk,
bijvoorbeeld of een extra like meer invloed op het bereik heeft dan een extra reactie of
gedeeld bericht.
Algoritmes maken een belangrijk onderdeel uit van de architectuur van het platform
en hebben invloed op de sociale relaties binnen deze omgeving. Zoals Kaptelinin en
Nardi (2012) al aangaven, komen affordances binnen omgevingen als Facebook, die
volledig op technologie gebaseerd zijn, niet meer op een natuurlijke manier tot de
gebruiker. Het effect van de affordances van Facebook is voor gebruikers niet direct
waarneembaar en kan via algoritmes voortdurend worden aangepast aan de hand van de
motieven van Facebook als eigenaar. Als beursgenoteerd bedrijf is winst de
belangrijkste doelstelling en dat winstoogmerk lijkt dan ook een leidende rol te spelen
in het vormen van de affordances die het platform biedt.
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Facebook’s affordances voor bedrijven

Facebook speelt op meerdere manieren in op het grote aantal bedrijven dat wil meeliften
op het succes van het platform. In deze ontwikkeling zien we terug wat Kaptelinin en
Nardi (2012) al aangaven betreffende veranderende affordances aan de hand van
motieven van gebruikers waar door de omgeving op wordt ingespeeld. Zo biedt
Facebook de mogelijkheid een bedrijfs- of merkpagina op te zetten met een iets ander
ontwerp dan een normale Facebook-profielpagina.
Het liken van een pagina geldt bij bedrijfs- en merkpagina’s bijvoorbeeld als een
‘opt-in’ voor het volgen van de berichten die op deze pagina worden gepost (Harris and
Dennis 2011, 338-346). ANWB en ING geven dit op hun Facebookpagina´s expliciet
aan door te vermelden: “Klik op ‘vind ik leuk’ en blijf op de hoogte van leuke […]” en
“Like ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws […]” (ANWB 2014; ING 2014).
De relatie tussen gebruiker en bedrijfspagina is niet wederkerig, zoals dat bij
vriendschappen tussen particuliere gebruikers op het platform het geval is, maar lijkt
meer op een abonnement. Op deze manier kunnen bedrijven een klant via een
bedrijfspagina aan zich binden op een manier waarop andere media zoals televisie, radio
en printcampagnes dat niet kunnen.
Verder wordt binnen het ontwerp van bedrijfspagina’s boven de tijdlijn ruimte
geboden voor een beschrijving. Facebook geeft aan dat deze ruimte kan worden
gebruikt om een bedrijf te beschrijven en naar een website te verwijzen, maar bedrijven
lijken deze ruimte ook te gebruiken om aan te geven op welke manier zij hun
Facebookpagina inzetten en waarop daarbij de focus ligt (Facebook 2014). Zo geven
ING, KLM, Vodafone en NS in deze ruimte de restricties aan die voor gebruikers
gelden bij gebruik van hun pagina. Hier wordt onder andere vermeld dat gebruik van
scheldwoorden en het plaatsen van persoonlijke advertenties niet wordt getolereerd en
vermelden de bedrijven hun recht om reacties van klanten te verwijderen wanneer men
zich niet aan deze regels houdt of zij een andere ongepaste reactie zien (KLM 2014).
Daarnaast gebruiken meerdere bedrijven de beschrijving van hun pagina om klanten
te stimuleren gebruik te maken van de ruimte voor interactie die het ontwerp van
Facebook biedt. Zowel Volkswagen als ABN AMRO geven aan dat als klanten iets
willen weten of zeggen, zij hun gedachten vooral op de pagina met hen moeten delen
(Volkswagen 2014; ABN AMRO 2014). Coolblue beschrijft slechts het feit dat zij op
Facebook klantenservice bieden. Ze vermelden in de beschrijving niets over nieuwtjes
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of acties op de pagina en presenteren hun Facebookpagina in de beschrijving
voornamelijk als verlenging van de klantenservice (Coolblue 2014a). Kaptelinin en
Nardi (2012) gaven al aan dat binnen omgevingen van nieuwe technologieën,
affordances explicieter moeten worden aangegeven. De ruimte voor een beschrijving
biedt bedrijven de mogelijkheid om aan gebruikers duidelijk te maken welke
affordances van Facebook het bedrijf benut en welke ze graag door gebruikers benut
zien.
Facebook probeert de affordances die zij specifiek voor bedrijven bieden duidelijk
zichtbaar te maken door middel van een Facebookpagina en een apart
informatieplatform (www.facebook.com/business). Hierop wordt tips gegeven, maar
ook updates van nieuwe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het bereik
van berichten of andere zaken die voor bedrijven van belang zijn (Facebook for
business 2014a).
Facebook biedt, naast de manieren die bestaan om op organische wijze meer bereik
voor een bericht te genereren, de mogelijkheid om te betalen voor meer bereik van een
bericht. Bedrijven kunnen er hierbij voor kiezen om een groter gedeelte van hun fanbase
te bereiken of aangeven een publiek te willen bereiken dat nog niet ‘geabonneerd’ is en
wellicht nog met het bedrijf kennis moet maken. Deze laatste groep kan door het bedrijf
verder worden gespecificeerd aan de hand van de leeftijdscategorie en het geslacht van
de doelgroep die een bedrijf wil bereiken. Daarnaast kan (mogelijk) publiek worden
geselecteerd aan de hand van de andere pagina’s die zij op Facebook volgen. Zo is in
het account van bol.com te zien dat een post over ABBA gericht is aan gebruikers die
ook fan zijn van: ABBA, Mamma Mia! (film), Musical theater, Mamma Mia! en
Eurosongfestival (bol.com 2014).
Deze mogelijkheden tot specificatie hebben invloed op het bereik dat Facebook een
bedrijf biedt voor een bepaald bedrag. Zij bepalen uiteindelijk bij hoeveel en bij welke
mensen het bericht in het nieuwsoverzicht zal verschijnen en hoeveel dat kost. Door in
te loggen op de pagina van bol.com is te zien dat bij het selecteren van een specifiekere
doelgroep het bereik van een bericht per betaalde euro omlaag gaat (bol.com 2014). Er
is echter geen duidelijke formule terug te zien, en nergens op de site wordt aangegeven
hoe het bedrag tot stand komt dat Facebook vraagt voor een bepaalde verzameling
specificaties en het bijbehorende bereik. Ook van deze affordances zijn de effecten dus
niet duidelijk zichtbaar.
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Nederlandse bedrijven en gebruik van Facebook’s affordances

Tenslotte zijn de affordances geanalyseerd die dicht bij de gebruiker of klant liggen, en
is gekeken naar de manier waarop bedrijven deze standaard affordances van Facebook
inzetten. De waarschijnlijkheid dat een affordance wordt benut, wordt bepaald aan de
hand van het gemak waarmee een actie kan worden ondernomen en het gemak waarmee
de affordance kan worden waargenomen (McGrenere and Ho 2000b, 179-186).
Kaptelinin en Nardi (2012) geven aan dat vooral de waarneming van affordances binnen
technologisch geconstrueerde omgevingen lastig kan zijn. Dit kan worden verbeterd
door specifieke informatie aan een bericht toe te voegen waarin de affordances van de
omgeving kenbaar worden gemaakt.
Facebook doet dit richting gebruikers door in berichten die zijn geliket of gedeeld en
op de tijdlijn van vrienden verschijnen, deze vrienden de mogelijkheid te bieden zich
via de like-knop ook aan te melden voor het ontvangen van berichten van het
desbetreffende bedrijf (Figuur 1).Uit eerder onderzoek naar online betrouwbaarheid
blijkt dat informatie die een persoon bereikt via vrienden het beste werkt om vertrouwen
te vergroten (Reichelt, Sievert, and Jacob 2014, 65-81). Het is voor bedrijven dan ook
wenselijk dat gebruikers berichten die het bedrijf stuurt, liken en delen, zodat vrienden
van deze gebruikers het bericht en de gegeven waardering in hun nieuwsoverzicht zien
langskomen zoals dat in figuur 1 te zien is.

Figuur 1: Bericht zoals dat bij een deel van vrienden verschijnt wanneer een gebruiker op Facebook een bericht liket
of erop reageert.
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Het zichtbaarder maken van affordances is terug te zien in de manier waarop bedrijven
binnen sommige van hun berichten expliciet naar de mogelijkheid tot liken verwijzen en
gebruikers aanmoedigen deze knop te gebruiken. Zo vraagt Wehkamp bij het posten van
hun nieuwste commercial of mensen “mee willen liken” (Wehkamp 2014). In een post
over een Saeco espressomachine op 3 maart vraagt bol.com niet expliciet om op de likeknop te klikken, maar wordt aan gebruikers wel gevraagd of ze hun duim willen
opsteken, het symbool van een like op Facebook. “Zin in een overheerlijke espresso of
cappuccino? Steek dan je duim omhoog […]”(bol.com 2014).
Zoals Kaptelinin en Nardi (2012) aangeven, evolueren affordances tegenwoordig
mee met gebruikers en de manieren waarop zij met producten omgaan. Dit is terug te
zien in de manier waarop sommige bedrijven de like- deel en reageerknoppen op een
nieuwe manier inzetten. Door de instructie die bij de mogelijkheden tot handelen staat
aangegeven aan te passen, kan een ander effect aan de affordances worden toegevoegd.
Op meer dan de helft van de bekeken bedrijfspagina’s zijn zogenaamde like- of reageeren winacties terug te vinden. Hierbij hoeft een gebruiker een bericht slechts te liken of
erop te reageren om in aanmerking te komen voor een aangegeven prijs. Deze vorm van
het verwijzen naar affordances wordt onder andere ingezet door Wehkamp en T-mobile
(Wehkamp 2014; T-mobile 2014). Plots geldt een reactie als aanmelding voor een
specifiek aangegeven wedstrijd of staat, in het geval van het bericht Trijntje Oosterhuis,
een like gelijk aan het doneren van een euro aan het goede doel. Door aan liken of
reageren een winactie te verbinden, kunnen bedrijven klanten stimuleren gebruik te
maken van deze mogelijkheden om zo positieve interactie en verdere verspreiding met
het bericht uit te lokken.
Ook “like, deel en win-acties” worden op Facebook ingezet. Deze vorm wordt niet
gebruikt door de bestudeerde bedrijven, maar wel door kleinere bedrijven en komt terug
op verzamelpagina’s voor winacties op Facebook (Anoniem 2014). Vormen van
promotie waarin een gebruiker wordt gevraagd een bericht te delen zijn op Facebook
echter niet toegestaan omdat persoonlijke tijdlijnen niet mogen worden gebruikt voor
het beheer van promoties (Facebook 2014). Facebook lijkt niet de mogelijkheid te
hebben het gebruik van deze vorm van promotie te controleren, want ook deze berichten
kunnen worden gepromoot. Hiermee lijkt een affordance te bestaan die Facebook als
omgeving aanbiedt, en zelfs steunt via de mogelijkheid tot promotie, maar welke door
Facebook eigenlijk ongewenst is.
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Waar een like automatisch waardering aangeeft, bieden de mogelijkheden tot
reageren en delen aan individuele gebruikers de ruimte om direct feedback te geven op
een bericht. Deze ruimte voor reacties van gebruikers zorgt ervoor dat de sterke, maar
ook zwakke punten en de geschatte waarde van een bericht direct kunnen worden
benadrukt voor andere klanten (Majchrzak and others 2013, 38-55). De mogelijkheid tot
viraliteit en de invloed van mond-tot-mondreclame kunnen, wanneer er sprake is van
negatieve reacties, dan ook averechts werken. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur
2 waar door de reactie van een gebruiker onder het bericht direct voor andere klanten
zichtbaar wordt dat er fouten in het product staan dat bol.com in het bericht juist wil
promoten (bol.com 2014).

Figuur 2: Negatief commentaar als reactie op bericht van bol.com (bol.com 2014)

De vorm van gecombineerde één- en tweerichtingscommunicatie die social media
faciliteren, lijkt door bedrijven nog niet volledig te worden benut. Zo vraagt ABN
AMRO hoe mensen zich voelen bij de afschaffing van de chipknip, maar op de reactie
die gebruikers vervolgens geven wordt niet gereageerd (ABN AMRO 2014). Ook door
andere bedrijven wordt vaak niet gereageerd op reacties van klanten wanneer het bedrijf
zelf eerst een vraag heeft gesteld in een bericht. Voorrang lijkt te worden gegeven aan
het reageren op vragen en klachten in plaats van op positieve uitingen van gebruikers
richting het bedrijf.
Grolsch en KLM gaan, buiten het beantwoorden van vragen om, in meerdere
gevallen een gesprek met gebruikers aan en gebruiken de affordance tot interactie op die
momenten om op een meer vriendschappelijke manier met (potentiële) klanten te
communiceren (Grolsch 2014; KLM 2014). Geen enkel bedrijf reageert echter op alle
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openbare reacties en berichten die gebruikers op hun pagina plaatsen. Omdat het bereik
van een bericht, en dus ook het aantal reacties hierop, op Facebook in de duizenden per
dag kan lopen, moeten bedrijven capaciteit creëren wanneer ze de mogelijkheid tot
interactie optimaal willen benutten. Hiervoor moet personeel worden ingezet en daaraan
zijn kosten verboden. Bedrijven lijken nog niet genoeg overtuigd van de meerwaarde
van interactie met individuele klanten om hierin te investeren.
Bedrijven zetten de mogelijkheid tot interactiviteit voornamelijk in om service via
Facebook aan de gebruiker te bieden. Alle dertien bekeken pagina’s van Nederlandse
bedrijven bieden klantenservice aan via Facebook. De mate waarin expliciet naar
gebruik van deze affordance wordt verwezen, verschilt per bedrijf. De beschrijving die
Coolblue op zijn Facebookpagina heeft staan, luidt als volgt: “Stel gerust je vraag. Wij
reageren binnen 30 min. Dit doen wij 7 dagen per week, doordeweeks zelfs tot 23.59
uur!”(Coolblue 2014b). Op deze manier wordt de gebruiker direct op de hoogte gesteld
van deze service. Naast Coolblue geven ook KLM, Vodafone en T-Mobile expliciet aan
binnen welke termijn zij op Facebook reageren op vragen.
Voor reactie op de vraag van een klant is ruimte onder het bericht, maar vrijwel alle
bestudeerde bedrijven sturen de klant voor een verder gesprek door naar de
mogelijkheid privéberichten over en weer te sturen. Op het moment dat een gesprek
verschuift naar privéberichten wordt de communicatie teruggebracht naar één op één
communicatie en vervallen de mogelijkheden tot viraliteit en interactie met meerdere
gebruikers binnen een gesprek. Dit is voor bedrijven wenselijk wanneer het gaat om
negatieve berichten en is voor de klant van belang bij het delen van persoonlijke
gegevens. (Figuur 3 en 4).

Figuur 3: NS raadt klant aan klachten via privéberichten te sturen (NS 2014).
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Figuur 4: Coolblue vraagt klant bericht met privégegevens via een privébericht te sturen (Coolblue 2014).

ABN AMRO kiest ervoor om aan klanten uit te leggen hoe het versturen van
privéberichten werkt. Deze mogelijkheid wordt door Facebook minder direct aan de
klant gepresenteerd dan de knop “reageren” direct onder een bericht en een specifieke
verwijzing kan het versturen van een privébericht dan ook vergemakkelijken of
stimuleren.
Ten slotte blijkt dat de affordance van interactie door bedrijven wordt ingezet om
nieuwe manieren van service bieden. Op de Facebookpagina van Wehkamp kunnen
klanten bijvoorbeeld aangeven welke problemen zij hebben op het gebied van mode,
waarna een personal shopper van Wehkamp reageert met een kledingadvies voor de
klant in de vorm van een fotocollage (Wehkamp 2014).
De affordances die Facebook voor bedrijven biedt, geven bedrijven op hun beurt de
kans om diensten en mogelijkheden aan hun klanten en fans te bieden die via
traditionele media niet mogelijk zijn, zoals het geven van personal shopping advies of
het bieden van ruimte voor de directe mening van individuele klanten.
Bedrijven kunnen de affordances die Facebook biedt voor gebruikers benadrukken
of aanpassen om ze duidelijker zichtbaar te maken en/of het gebruik ervan te sturen.
Wanneer de affordances op de juiste manier door bedrijven aan hun klanten worden
gepresenteerd en ze door de klant worden aangegrepen, kunnen deze mogelijkheden een
positieve toevoeging vormen op de originele boodschap.

5. Conclusie
Om de cirkel rond te maken kan worden teruggegrepen op de post van Trijntje
Oosterhuis. Hierin komen zowel de mogelijkheid tot viraliteit als de mogelijkheid tot
interactie die Facebook biedt duidelijk naar voren. Daarnaast toont dit voorval de macht
die gebruikers hebben, maar ook de invloed die Trijntje of bedrijven zelf kunnen
uitoefenen door expliciet te verwijzen naar het liken van het bericht en het presenteren
van een nieuwe affordance.
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Gibsons ideaal van een omgeving waarin affordances en het precieze effect dat ze
met zich meebrengen direct waarneembaar zijn gaat, zoals Kaptelinin en Nardi (2012)
al aangaven, inderdaad niet op binnen een technologisch geconstrueerde omgeving als
Facebook. Door de verborgen algoritmes in het ontwerp van Facebook zijn de effecten
van affordances voor zowel bedrijven als gebruikers niet direct zichtbaar. Facebook legt
op meerdere manieren nadruk op mogelijkheden die het biedt voor bedrijven, maar de
invloed van bedrijven op het succes van een bericht blijft zeer beperkt.
Uit het bekijken van de bedrijven komt naar voren dat door verschillende soorten
bedrijven de affordances viraliteit en interactiviteit die Facebook biedt op andere
manieren worden gebruikt. Verder onderzoek zou dieper kunnen ingaan op de
verschillen in het gebruik van Facebook door bedrijven uit verschillende branches.
Dit onderzoek is gebaseerd op het ontwerp van Facebook zoals dat er tussen 2 maart
en 16 april 2014 uitzag. Social networking sites ontwikkelen zich op technologisch
niveau echter bijzonder snel. Ellison en Boys (2013) geven aan hoe constante kleine
innovaties ervoor zorgen dat bij onderzoek van dit fenomeen voortdurend moet worden
gekeken naar de ontwikkeling van de site en de effecten die dit heeft op de processen
die worden bestudeerd. Het is belangrijk dat hier bij eventueel vervolgonderzoek
rekening mee wordt gehouden.

19

Eindwerkstuk Eva Amsterdam

16 april 2014

6. Bibliografie
ABN AMRO. "Www.Facebook.Com/Abnamro." Facebook, accessed 04/05, 2014,
www.facebook.com/abnamro.
Anoniem. "Www.Facebook.Com/Winacties." Facebook, accessed 03/26, 2014,
https://www.facebook.com/winacties.
ANWB. "Facebook.Com/ANWB." Facebook, accessed 04/06, 2014,
www.facebook.nl/anwb.
Boekee, Steven, Chantal Engels, and Neil van der Veer. Nationale SocialMedia Onderzoek
2014 Het Grootste Trendonderzoek Van Nederland Naar Het Gebruik En Verwachting Van
Socialmedia #NSMO: Newcom Research & Consultancy B.V., 2014.
bol.com. "Www.Facebook.Com/Bolpuntcom." Facebook, accessed 03/19, 2014,
www.facebook.com/bolpuntcom.
Bucher, Taina. "Want to be on the Top? Algorithmic Power and the Threat of Invisibility on
Facebook." New Media & Society 14, no. 7 (2012): 1164-1180.
Castells, Manuel. "Communication, Power and Counter-Power in the Network
Society."International Journal of Communication 1, no. 1 (2007): 29.
Coolblue. "Onze Cultuur. Eigenlijk is Het Heel Makkelijk." www.coolblue.nl, accessed
02/20, 2014, http://www.coolblue.nl/onze-cultuur/.
Coolblue. "Www.Facebook.Com/Coolblue." Facebook, accessed 03/06, 2014,
www.facebook.com/coolblue.
De Jong, Tim and Martijn Dirven. #SMO_13 Door Pondres. Tilburg: Pondres, 2013.
Ellison, Nicole B. and Danah M. Boyd. "Sociality through Social Network Sites." The Oxford
Handbook of Internet Studies (2013): 151.
Facebook for business. "Engage People Where they'Re Already Engaged." Facebook,
accessed 03/13, 2014, https://www.facebook.com/business/products.
Facebook for business. "Facebook for Business." Facebook, accessed 03/13, 2014,
https://www.facebook.com/FacebookMarketingUK.
Feenberg, Andrew. "Critical Theory of Communication Technology: Introduction to the
Special Section." The Information Society 25, no. 2 (2009): 77-83.
Hansen, Lars Kai, Adam Arvidsson, Finn Årup Nielsen, Elanor Colleoni, and Michael Etter.
"Good Friends, Bad News-Affect and Virality in Twitter." In Future Information Technology, 3443: Springer, 2011.

20

Eindwerkstuk Eva Amsterdam

16 april 2014

Hogan, Bernie and Anabel Quan-Haase. "Persistence and Change in Social Media." Bulletin
of Science, Technology & Society 30, no. 5 (2010): 309-315.
ING. "Www.Facebook.Com/INGnl." Facebook, accessed 03/29, 2014,
www.facebook.com/INGnl.
Kaptelinin, Victor and Bonnie Nardi. "Affordances in HCI: Toward a Mediated Action
Perspective."ACM, 2012.
Kaplan, Andreas M. and Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! the Challenges and
Opportunities of Social Media." Business Horizons 53, no. 1 (0, 2010): 59-68.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003.
KLM. "Www.Facebook.Com/Klm." Facebook, accessed 03/29, 2014,
www.facebook.com/klm.
Majchrzak, Ann, Samer Faraj, Gerald C. Kane, and Bijan Azad. "The Contradictory Influence
of Social Media Affordances on Online Communal Knowledge Sharing." Journal of Computer‐
Mediated Communication 19, no. 1 (2013): 38-55.
McGrenere, Joanna and Wayne Ho. "Affordances: Clarifying and Evolving a Concept."2000.
Perdue, David J. "Social Media Marketing: Gaining a Competitive Advantage by Reaching
the Masses." Senior Honors Papers (2010): 127.
Persuit, Jeanne M. Social Media and Integrated Marketing Communication : A Rhetorical
Approach. Lanham: Lexington Books, 2013.
Reichelt, J., J. Sievert, and F. Jacob. "How Credibility Affects eWOM Reading: The
Influences of Expertise, Trustworthiness, and Similarity on Utilitarian and Social Functions."
Journal of Marketing Communications 20, no. 1-2 (2014): 65-81.
Roberts, Ben. "Beyond the ‘networked Public Sphere’: Politics, Participation and Technics
in Web 2.0." Fibreculture 14, (2009a).
Roberts, Ben. "Beyond the ‘networked Public Sphere’: Politics, Participation and Technics
in Web 2.0." Fibreculture 14, (2009b).
Thackeray, Rosemary, Brad L. Neiger, Carl L. Hanson, and James F. McKenzie. "Enhancing
Promotional Strategies within Social Marketing Programs: Use of Web 2.0 Social Media."
Health Promotion Practice 9, no. 4 (Oct, 2008): 338-343. doi:10.1177/1524839908325335;
10.1177/1524839908325335.
Turri, Anna. M., Karen H. Smith, and Elyria Kemp. "Developing Affective Brand
Commitment through Social Media." Journal of Electronic Commerce Research 14, no. 3
(2013): 201-214.
Van Dijck, Jose. The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media Oxford
University Press, 2013.
Van Dijck, José. "Facebook and the Engineering of Connectivity A Multi-Layered Approach
to Social Media Platforms." Convergence: The International Journal of Research into New
21

Eindwerkstuk Eva Amsterdam

16 april 2014

Media Technologies 19, no. 2 (2013): 141-155.
Van Dijck, José. "Facebook as a Tool for Producing Sociality and Connectivity." Television &
New Media 13, no. 2 (2012): 160-176.
Van Kampen, Anouk. "Gulle Trijntje Schat Sociale Media Verkeerd in: Geen Twee Ton Voor
555." NRC.nll, accessed 02/16, 2014, http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/19/weer-schat-gullebner-sociale-media-verkeerd-in-trijntje-geeft-geen-twee-ton-aan-giro-555/.
Vietq.vn. "Đi Chợ Facebook." Vietq.vn, accessed 03/29, 2014, http://vietq.vn/di-chofacebook-d26087.html.
Volkswagen. "Www.Facebook.Com/Volkswagennl." Facebook, accessed 03/29, 2014,
www.facebook.com/volkswagennl.
Wehkamp. "Www.Facebook.Com/Wehkamp." Facebook, accessed 03/19, 2014,
www.facebook.com/Wehkamp.

22

