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Abstract

Deze thesis levert een bijdrage aan de discussies die zich afspelen rondom personalisatie. In
het huidige discours wordt er veel aandacht besteed aan de dominante positie van Google in
de markt van informatieordening en de consequenties van personalisatie met betrekking tot
privacy. Deze thesis gaat een stap verder en richt zich op de relatie tussen personalisatie en de
huidige manier van informatievergaring via online zoeksystemen. Door middel van
casestudies over Google, Facebook en Amazon.com wordt inzicht geboden in de
personalisatie van zoekresultaten (individueel niveau) en advertenties (commercieel niveau).
Op basis van aanvullende literatuur (Pariser 2011; Gillepsie 2013 en Feuz, Fuller en Stalder
2011) wordt in deze thesis gesteld dat gepersonaliseerde resultaten leiden tot een selectieve
waarneming bij internetgebruikers. Deze selectieve waarneming is daarmee een belangrijke
factor voor toekomstig empirisch gebruikersonderzoek. Uit de thesis blijkt dat er een
paradigmaverschuiving plaatsvindt; waarbij gebruikers niet meer zelf actief naar informatie
zoeken (pull), maar waarbij de zoekmachine direct de meest relevante antwoorden aan de
gebruikers toont (push).
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Introductie

Google wil van zoekmachine ‘Star Trek-computer’ maken
Google verwacht dat de zoekmachine de komende jaren radicaal gaat veranderen door de
ontwikkeling van spraakbesturing, het herkennen van de natuurlijke manier van spreken, het
analyseren van gedrag en begrijpen van verbanden.
Amit Singhal, vicepresident Search bij Google, laat op de conferentie South by Southwest
weten dat Google daardoor een soort ‘Star Trek-computer’ moet worden.
“Geen van de problemen zijn op dit moment opgelost”, geeft Singhal toe. Hij stelt echter dat
dit de punten zijn waaraan de komende jaren gewerkt zal worden.
Op termijn zou Google nog meer dan nu aangepaste zoekresultaten moeten geven. De
zoekmachine moet volgens Singhal weten wie de gebruiker is en dus begrijpen waar hij naar
zoekt. De zoekopdracht ‘hoe laat gaat mijn vlucht?’ moet voor de zoekmachine genoeg zijn
om te begrijpen welke vlucht bedoeld wordt.
Locatie
Ook zouden resultaten nog meer afhankelijk moeten worden van locatie. “Mobiele telefoons
vragen eerder om een spraakopdracht dan om tekstinvoer, maar als de gebruiker in een
collegezaal zit is zoeken via spraak juist niet wenselijk”, aldus de Googlemedewerker.
Bijvoorbeeld Google Now, een functionaliteit in Android, past zich al deels aan aan de gpslocatie van de gebruiker. Now kan nog niet zien in welk gebouw of welke omgeving de
persoon zich bevindt, maar weet wel waar het werk en huis van de gebruiker zijn en kan
bijvoorbeeld ongevraagd laten weten dat het tijd is om weg te gaan in verband met een file.
Zoekbalk
Opmerkelijk is dat Singhal stelt dat in de toekomst het intikken van een vraag in de zoekbalk
van Google helemaal niet meer nodig is. Spraakbesturing en het geven van automatisch
gegenereerde antwoorden aan de hand van locatie of gedrag lijkt voor de zoekmachine de
enige toekomst te zijn.
Gepubliceerd: 11 maart 2013 12:59
Door: Nu.nl/Colin van Hoek
Het klinkt perfect; een zoekmachine die weet wie ik ben en daardoor weet wat ik wil. Een
correct antwoord op de vraag: ‘Hoe laat gaat mijn vlucht?’ kan veel tijd besparen. Geen gedoe
meer met vluchtnummers en vertrektijden. Waarom zou ik eerst door een lijst met andere,
voor mij niet-relevante, resultaten moeten zoeken voordat ik de juiste gevonden heb? Zo werd
er door verschillende theoretici over ‘personalized search’ gedacht.
Ongeveer de helft van de zoekresultaten wordt als niet-relevant beschouwd (Casasola
1998). De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat veel woorden meerdere betekenissen
hebben (Krovetz en Croft 1992). De overgrote meerderheid van de vragen aan zoekmachines
is kort en dubbelzinnig en verschillende gebruikers kunnen totaal verschillende
5

informatiebehoeften en doelstellingen hebben onder dezelfde zoekterm (Dou, Song en Wen
2007, 581). Als voorbeeld geven Gauch, Chaffee en Pretschner (2003, 220) de zoekterm
‘Wildcats’; de ene persoon kan hiermee opzoek zijn naar een wild dier terwijl een ander op
zoek is naar een sportteam. Toch krijgen zij dezelfde resultaten. Het is hoogst
onwaarschijnlijk dat de interesses van de miljoenen internetgebruikers zo op elkaar lijken, dat
één benadering van ‘browsing’ bij alle behoeften past: “What is needed is a solution that will
‘personalize’ the information selection and presentation for each user” (Gauch, Chaffee en
Pretschner 2003, 220). Feng Qiu en Junghoo Cho (2006) beschrijven in het artikel ‘Automatic
Identification of User Interest For Personalized Search’ dat personalisatie het gebruiksgemak
van individuen significant kan verbeteren. Wanneer de zoektijd van gebruikers met 1% wordt
verkort door effectieve personalisatie, wordt er zo’n 187.000 uur per maand bespaard (Qiu en
Cho 2006, 727). Omdat eerdere studies hebben laten zien dat het merendeel van de gebruikers
terughoudend is in het geven van expliciete feedback op zoekresultaten en hun interesses, is
een gepersonaliseerde zoekmachine volgens Qiu en Cho (2006, 727) bedoeld om de
voorkeuren van het publiek automatisch te leren, zonder expliciete input van de gebruikers.
Volgens John Battelle (2004) moet de perfecte zoekmachine een perfect antwoord
kunnen geven op iedere vraag. “Imagine the ability to ask any question and get not just an
accurate answer, but your perfect answer – an answer that suits the context and intent of your
question, an answer that is informed by who you are and why you might be asking” (Battelle
2004, ¶ 7). Deze perfecte zoekmachine is in staat om alle kennis uit de wereld op te nemen en
kan onderscheid maken tussen eenvoudige vragen zoals: ‘Who was the third president of the
United States?’ en meer genuanceerde vragen als: ‘Under what circumstances did the third
president of the United States foreswear his views on slavery?’. Deze perfecte zoekmachine
heeft perfecte recall.1 Het weet wat je gezien hebt en kan onderscheid maken tussen een ‘a
journey of discovery’, waarbij je opzoek bent naar iets nieuws, en ‘recovery’, waarbij je iets
zoekt wat je al eerder hebt gezien (Battelle 2004, ¶ 8).
De aangehaalde literatuur stelt dat personalisatie een positief effect kan hebben op de
relevantie van de zoekresultaten. Bovenstaande artikelen zijn echter gepubliceerd voordat
personalisatie door zoeksystemen werd toegepast. Google bijvoorbeeld personaliseert de
zoekresultaten voor alle gebruikers sinds 2009.2
1

Recall is een maatstaf voor effectiviteit. Het meet hoe goed een systeem alle relevante documenten weergeeft.
In tegenstelling tot precisie, dat meet hoe goed een systeem alleen de relevante documenten weergeeft (Morville
2005, 49).
2
Voor 2009 werden de zoekresultaten gepersonaliseerd voor ingelogde Google gebruikers en ook Google
AdWords werd gepersonaliseerd op basis van het zoekverleden (Google 2009, ¶ 2).
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Deze thesis poogt een bijdrage te leveren aan de huidige debatten over personalisatie. Het feit
dat zoekmachines met personalisatie data opslaan van hun vele gebruikers heeft geleid tot een
toenemende interesse op het gebied van privacy en toezicht (Shen, Tan en Zhai 2007).
Daarnaast houden veel mediatheoretici en critici zich bezig met de invloed van Google op de
markt van informatieordening (Hillis, Petit en Jarrett 2013; Rogers 2009a; Pasquinelli 2009).
In het huidige discours ontbreekt onderzoek naar de invloed van personalisatie op de manier
van informatievergaring.3 Personalisatie werd, door de aangehaalde theoretici, geschetst als
een oplossing voor de informatieovervloed. Personalisatie wordt inmiddels bij het grote
publiek toegepast, dus kunnen de consequenties nu worden onderzocht. De vraag die
logischerwijs voortvloeit uit de onderzoeken uit het verleden, is: wat heeft de personalisering
voor gevolgen op de manier van informatievergaring? Personalisatie werd immers geopperd
als een methode die de informatievergaring kon verbeteren. De vervolgvraag die daarbij
gesteld wordt, is: welke consequenties brengt dit voor de gebruikers met zich mee?
Door middel van een vergelijkend overzicht van de huidige literatuur, wordt duidelijk
gemaakt welke factoren in toekomstig empirisch gebruikersonderzoek onderzocht moeten
worden. Het idee dat personalisatie leidt tot een selectieve waarneming bij de
internetgebruikers (Pariser 2011) wordt ondersteund door de casestudie in deze thesis over het
Facebook algoritme EdgeRank. Daarom wordt deze selectieve waarneming geschetst als een
belangrijke factor voor vervolgonderzoek. In dit normatieve betoog wordt beschreven hoe de
manier van informatievergaring van ‘push’ naar ‘pull’ verandert. De gebruiker krijgt door
personalisatie direct de informatie getoond die aansluit bij zijn interesses, er vindt geen
actieve zoektocht naar informatie meer plaats. Personalisatie werd geschetst als een
instrument dat de individuele informatievergaring kon verbeteren (Gauch, Chaffee en
Pretschner 2003; Qiu en Cho 2006 en Battelle 2004). Echter blijkt personalisatie niet mensmaar datagericht te zijn. Door het verzamelen van enorme hoeveelheden data, sturen
zoeksystemen gebruikers in hun gedrag en beïnvloeden zij hun waarneming. Het is belangrijk
dat de casestudie en de literatuur in deze thesis (zie theoretisch framework) aantonen dat
personalisatie de waarneming van gebruikers beïnvloedt, zodat hier empirisch
gebruikersonderzoek naar gedaan kan worden.
De onderzoeksvraag, die in deze thesis gesteld wordt, is: Hoe verandert
personalisatie de dynamiek van zoeken en vinden bij informatievergaring?

3

Informatievergaring wordt omschreven als: “the problem of selecting
texts from a database in response to some more-or-less well-specified query” (Belkin 1993, 2).
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Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden in deze thesis de volgende
subvragen gesteld en beantwoord:
 Welke ontwikkelingen hebben er plaats gevonden op het gebied van
informatievergaring via online zoeksystemen?
 Wat is personalisatie en hoe en door wie wordt dit toegepast?
 Op welke factoren, met betrekking tot de consequenties voor de gebruikers, heeft
personalisatie volgens de huidige literatuur een effect?

Literatuur uit de (new) mediastudies helpt deze thesis licht te werpen op ontwikkelingen op
het gebied van (personalized) ‘search’. Het bestuderen van bestaande literatuur maakt het
mogelijk om een onderzoek in een grotere context te plaatsen (Knopf 2006, 127). Daarnaast
kan het bestuderen van literatuur nieuwe inzichten bieden voor het eigen onderzoek. Het naast
elkaar en tegenover elkaar zetten van verschillende onderzoeken en inzichten levert
waardevolle inzichten op het gebied van personalisatie. Deze inzichten zijn nodig om het
huidige zoekparadigma te bevestigen of te bevragen. Vanuit de mediastudies onderzoek ik,
door middel van casestudies, de invloed van personalisatie op de dynamiek van zoeken en
vinden bij informatievergaring. Daarnaast wordt nagegaan op welke factoren, met betrekking
tot de consequenties voor de gebruiker, personalisatie van invloed is. Er wordt daarbij gebruik
gemaakt van de onderzoeken en theorieën uit het huidige discours. Op deze manier wordt het
huidige debat in kaart gebracht. Daardoor zal het voor vervolgonderzoek duidelijk zijn welke
factoren moeten worden meegenomen bij onderzoek naar de relatie tussen personalisatie en
de gevolgen voor de gebruikers.

Theoretisch framework
In dit onderzoek zal duidelijk worden gemaakt welke factoren moeten worden meegenomen
in vervolgonderzoek naar de relatie tussen personalisatie en de gevolgen voor de gebruikers.
Eén van deze gevolgen is: het ontstaan van een selectieve waarneming. Pariser’s theorie
omtrent de filter bubble4 wordt in hoofdstuk drie vergeleken en aangevuld met andere
theorieën: het ‘echo chamber effect’,5 ‘confirmation bias’6 en de theorie van

4

Zoekmachines creëren door personalisatie een uniek universum van informatie voor ons: de ‘filter bubble’
(Pariser 2011, 9) Dit verandert volgens Pariser op fundamentele wijze de manier waarop we informatie en ideeën
verzamelen.
5
Het concept ‘Echo Chambers’ is ontstaan uit een onderzoek naar politiek stemgedrag (Krebs 2005). De theorie
beschrijft dat mensen in hun keuzes worden beïnvloed door hun sociale netwerk.
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encoding/decoding (Hall 1973).7 Er is gekozen voor een diversiteit aan theorieën zodat
duidelijk is welke theorieën er bestaan over dit onderwerp en de theorieën met elkaar
vergeleken kunnen worden. Pariser’s idee van een selectieve waarneming is namelijk niet
nieuw. Hall beschreef in 1973 al dat de betekenis van een boodschap gedeeltelijk door de
maker en gedeeltelijk door de kijker geconstrueerd wordt. Om duidelijk te maken dat
Pariser’s idee niet alleen een gevolg is van personalisatie, worden de theorieën: ‘confirmation
bias’ en ‘echo chamber effect’ aangehaald. Deze theorieën beschrijven dat gebruikers zelf
voornamelijk op zoek gaan naar/beïnvloed worden door informatie die aansluit bij hun
interesses, het proces dat door personalisatie momenteel geautomatiseerd wordt.
De literatuur en theorieën laten zien dat het bij onderzoek naar de relatie tussen personalisatie
en de gevolgen voor de gebruikers noodzakelijk is om onderzoek te doen naar de, door
personalisatie, geautomatiseerde selectieve waarneming. Dit wordt door de casestudies uit het
dit onderzoek ondersteund.
Een ander gevolg van personalisatie is: de afname van de mate van privacy voor
internetgebruikers. In het derde hoofdstuk van deze thesis wordt er gekeken naar het betoog
van Shen, Tan en Zhai (2007, 16), die beschrijven dat er sprake moet zijn van een ‘ruil’ tussen
de mate van privacy en de kwaliteit van de verkregen resultaten. Deze theorie richt zich op de
privacybehoefte van gebruikers. Personalisatie is een techniek die ook inspeelt op de behoefte
van gebruikers: de behoefte aan relevante zoekresultaten. Omdat de theorie van Shen, Tan en
Zhai een oplossing zou kunnen zijn voor het privacyprobleem dat personalisatie met zich
meebrengt, wordt deze theorie in huidig onderzoek in verband gebracht met empirisch
gebruikersonderzoek gericht op de behoefte aan relevante resultaten en de behoefte aan
privacy op het internet (Purcell, Brenner en Rainie 2012). Door de theorie te vergelijken met
de resultaten van empirisch gebruikersonderzoek worden de behoeften van gebruikers op het
gebied van personalisatie in kaart gebracht. De behoeften van de gebruikers zijn van belang
bij het beschrijven van de consequenties van personalisatie voor de gebruikers.
In de discussie van deze thesis worden diverse theorieën aangehaald die gericht zijn op
de monopoliepositie van Google in de markt van informatieordening: het idee dat Google een
‘consecrated status’ heeft bereikt (Hillis, Petit en Jarrett 2013, 8), het idee van ‘googlization’
6

De term ‘confirmation bias’ werd geïntroduceerd door Wason in 1960. Mensen zoeken niet naar ontkrachtend
bewijs en houden er soms alleen rekening mee wanneer zij dit aangeboden krijgen (Koslowski en Maqueda
1993, 104).
7
Hall stelt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het encoderen en het decoderen van een boodschap.
De betekenis van een boodschap wordt gedeeltelijk gevormd door persoonlijke ervaringen van de ontvanger
(1973, 164-166).
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als ‘service for profile’ (Rogers 2009a, 2) en het idee van “Google as an apparatus of value
production from below” (Pasquinelli 2009, 4). De diverse theorieën worden met elkaar
vergeleken en op de juiste positie in het huidige debat gepositioneerd. Studies over Google
kunnen worden ingedeeld in twee groepen, studies die zich richten op de ‘imperial nature of
its monopoly’ en studies die zich richten op de ‘molecular economic engine at the core of this
dominion’(Pasquinelli 2009). Ondanks dat deze verschillende soorten onderzoeken zich
richten op andere aspecten van Google, richten beide soorten zich op de invloed van Google
in de markt van informatieordening. Er wordt vooral gekeken naar de invloed van Google op
andere zoeksystemen en algoritmes (Rogers 2009a; Hillis, Petit en Jarrett 2013). Wat echter
ontbreekt in deze onderzoeken is de vertaalslag naar de manier van informatievergaring en de
gevolgen voor de gebruiker. Daarom kan deze thesis worden gezien als een aanvulling op
deze eerdere theorieën/onderzoeken.
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Methode
De onderzoeksvraag wordt vanuit een mediawetenschappelijk perspectief8 benaderd en
behandeld. Veel mediaonderzoek wordt gedaan met standaardmethoden vanuit de sociale
wetenschap en geesteswetenschappen, zoals: surveys, experimenten, kwantitatieve content
analyse, participant observatie, interviews, ‘focus groups’ en kwalitatieve content analyse
(Priest 2010, 71-95). Richard Rogers, ‘web epistemologist’,9 pleit echter voor nieuwe digitale
onderzoeksmethoden: “I would like to suggest inaugurating a new era in internet research,
which no longer concerns itself with the divide between the real and the virtual.10 It concerns
a shift in the kinds of questions put to the study of the internet” (Rogers 2009b, 8). Rogers
maakt daarbij onderscheid tussen ‘natively digital’ en ‘digitized’, dat wil zeggen tussen
methoden ‘geboren’ in het nieuwe medium, ten opzichte van de methoden die zijn
‘gemigreerd’ naar het nieuwe medium. Er bestaan verschillende ‘digital methods’ die kunnen
worden gebruikt voor onderzoek naar zoekmachines: het opslaan en analyseren van
zoekmachine resultaten, ‘cultural analytics’: het verzamelen, opslaan en analyseren van
enorme hoeveelheden (gebruikers)data voor ‘humanities computing’, ‘under-interrogated
methods’: het bestuderen van algoritmes en scripts, ‘front-end googlization’: ‘information
politics of the interface’ en ‘back-end googlization’: ‘the algorithm that recommends sources
hierarchically’ (Rogers 2009b, 7-19).
Om het vraagstuk in deze thesis: ‘Hoe verandert personalisatie de dynamiek van
zoeken en vinden bij informatievergaring?’ te kunnen beantwoorden, dient gekeken te worden
naar de wijze waarop zoeksystemen informatie vergaren en hoe de personalisatietechniek
gebruikers stuurt in hun informatievergaring en daarmee in hun gedrag en waarneming. Frontend googlization is daar de geschikte methode voor, want: “front-end googlization would
include the study of the information politics of the interface (including the demise of the
human-edited directory)” (Rogers 2009b, 18). Front-end googlization betreft het bestuderen
van de input (de zoekopdracht in de ‘search box’) en de output (de resultatenlijst) (Rogers
2009a, 7).
8

Mediaonderzoek bestudeert de inhoud, geschiedenis, technologie, productie en gebruik van verschillende
soorten media (film, televisie, digitale media, radio, kranten, etc.).
9
‘Web epistemology’ is een gebied van onderzoek dat stelt dat het web een kenniscultuur is, verschillend van
andere media.
10
De dominante benadering in onderzoek naar internet waren de virtual methods: “to date, the methods
employed in internet research have served to critique the persistent idea of the internet as a virtual realm apart”
(Rogers 2009b, 5). Deze manier van denken is ontstaan uit het discours rondom ‘virtual reality’ eind jaren ‘80 en
begin jaren ‘90. ‘Virtual methods’ zijn gebaseerd op methoden uit de geesteswetenschappen en de sociale
wetenschappen.

11

Bij personalisatie is de input niet alleen de zoekvraag die is ingetoetst in de ‘search box’,
maar zijn de persoonlijke gegevens ook een vorm van input. Daarom wordt in deze thesis niet
slechts gekeken naar de relatie tussen de input in de ‘search box’ en de output, maar met
name naar de relatie tussen de input, op basis van persoonlijke gegevens, en de uitkomsten.
Omdat Rogers in zijn boek The End of the Virtual niet expliciet vermeld op welke manier
deze methode moet worden uitgevoerd, kies ik er voor om diverse casestudies uit te werken.
Casestudies kunnen namelijk inzicht bieden in de werking van personalisatie. In de
casestudies worden de door mij verkregen resultaten op zoeksystemen vergeleken met de
input: mijn persoonlijke interesses. Op deze manier biedt de methode ‘front-end
googlization’, in combinatie met casestudies, een instrument om de relatie tussen de input en
output te analyseren. Hierdoor kan vervolgens worden beschreven in hoeverre de manier van
informatievergaring door personalisatie verandert.
De overige bovengenoemde methoden zijn vooral gericht op het analyseren van
resultaten en gebruikerdata. Dit zijn kwantitatieve onderzoeksmethoden. Omdat deze thesis
onderzoekt in hoeverre personalisatie de manier van informatievergaring verandert, moet
gekeken worden naar de manier waarop resultaten gepresenteerd worden aan de gebruikers.
Dit vergt een kwalitatieve analyse waarin de resultaten worden vergeleken met de input.
Er is in deze thesis sprake van een ‘comparative media studies approach’ (Rogers 2009b, 17),
omdat de huidige situatie, gepersonaliseerde zoeksystemen, wordt vergeleken met die van
eerdere zoeksystemen. In één van de cases wordt de methode ‘back-end googlization’
toegepast, om inzicht te verkrijgen in de werking van het Facebook algoritme EdgeRank. De
methode ‘back-end googlization’ betreft het bestuderen van het algoritme, welke de bronnen
hiërarchisch rangschikt (Rogers 2009b, 18). Deze methode onderzoekt welke variabelen
invloed hebben op de rangschikking van content. In deze thesis worden de variabelen van het
algoritme EdgeRank in kaart gebracht. Hierdoor wordt duidelijk hoe het algoritme de
relevantie van resultaten bepaalt. Dit creëert inzicht in de wijze waarop resultaten
gepersonaliseerd en gepresenteerd worden aan gebruikers, wat noodzakelijk is bij het
beantwoorden van de onderzoeksvraag.

Casestudies
Het voordeel van casestudies is dat deze niet afhankelijk zijn van tijd en ruimte (Schramm
1971, 10). Hierdoor is het mogelijk om de historie van een project of object te kunnen
interpreteren. Daarnaast is het mogelijk om verschillende onderdelen van een case te
12

bestuderen; er kan gekeken worden naar een klein aspect of het gehele object. Het grootste
nadeel van een casestudie is dat er slechts gekeken wordt naar één betreffend voorbeeld.
Casestudies zijn lastig te interpreteren en moeilijk te generaliseren (Kitchenham, Pickard en
Pfleeger 1995, 53). Een casestudie laat de effecten van één bepaalde situatie zien en kan
daarom niet gegeneraliseerd worden voor elke mogelijke situatie. Om een duidelijker beeld te
creëren, wordt in deze thesis het verschijnsel personalisatie aan de hand van meer dan één
cases bestudeerd. In het eerste hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van cases over de
zoekmachines Wolfram Alpha en Google. De cases in dit hoofdstuk laten zien hoe
veranderingen op het gebied van ‘search’ kunnen leiden tot paradigmaverschuivingen. De
cases worden dus ook gebruikt met een ‘theory building approach’; de
geselecteerde/bestudeerde cases helpen bij het ontwikkelen en verfijnen van stellingen en het
ontwikkelen van een theorie die past bij de bestudeerde cases (De Vaus 2001, 223).
De personalisatietechniek wordt door verschillende zoeksystemen toegepast. Daarom
worden in het tweede hoofdstuk van deze thesis cases van verschillende soorten
zoeksystemen bestudeerd. Het selecteren van cases is gedaan door middel van ‘theoretical
sampling’, ook wel ‘focused sampling’ genoemd: “These terms refer to the strategy of
selecting cases that will provide illuminating examples of a type of case (as in descriptive
case study designs) or that will provide appropriate test of a theory” (De Vaus 2001, 240).
Google, de populairste zoekmachine (Lella 2013, ¶ 1), Facebook, het populairste sociale
netwerk (comScore Data Mine 2013, ¶ 1) en Amazon.com, de best bezochte online winkel
(Evans 2013, ¶ 1) zijn in hoofdstuk twee als cases bestudeerd. Deze zoeksystemen hebben
veel gebruikers en fungeren daarom als geschikte cases om de gevolgen voor de gebruikers in
kaart te brengen. Daarnaast zijn deze zoeksystemen ver ontwikkeld op het gebied van
personalisatie.
Er is sprake van een ‘descriptive case study design’ (De Vaus 2001, 225): de
casestudies schetsen inzicht in de manier waarop gepersonaliseerde zoeksystemen de
informatievergaring beïnvloeden. Op basis van de geanalyseerde cases wordt gesteld dat het
actieve zoekgedrag van de gebruiker gedeeltelijk vervalt. De gebruiker krijgt direct de
informatie getoond die aansluit bij zijn interesses, er is geen sprake meer van een actieve
zoektocht naar informatie. Personalisatie wordt geschetst als een instrument dat zich richt op
de individuele informatiebehoefte (Gauch, Chaffee en Pretschner 2003 en Qiu en Cho 2006)
maar blijkt niet mens- maar datagericht te zijn. Door het verzamelen van enorme
hoeveelheden data, sturen zoeksystemen gebruikers in hun online gedrag en beïnvloeden zij
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hun waarneming. Daarom vraag ik mij af of personalisatie ethisch verantwoord is.
Personalisatie beperkt immers de keuzevrijheid van de gebruikers en beïnvloedt ze in hun
keuzes en waarneming. Er moet daarom in het discours niet slechts gekeken worden naar het
privacyvraagstuk, maar vooral naar de ethische kant van personalisatie. Het is belangrijker om
te discussiëren over de beweegredenen van zoeksystemen om data in te zetten (gebruikers
sturen in hun informatievergaring en keuzes), dan de kwestie of data verzamelen
privacytechnisch verantwoord is. Het gaat er niet om dat zoeksystemen persoonlijke gegevens
opslaan, maar om wat ze daarmee doen.

Structuur thesis
Om de onderzoeksvraag ‘Hoe verandert personalisatie de dynamiek van zoeken en vinden bij
informatievergaring?’ te kunnen beantwoorden, dienen diverse subvragen beantwoord te
worden. Allereerst dient gekeken te worden naar de huidige manier van informatievergaring
via zoeksystemen. Daarom wordt in het eerste hoofdstuk antwoord gegeven op de vraag:
‘Welke ontwikkelingen hebben er plaats gevonden op het gebied van informatievergaring via
online zoeksystemen?’. Het hoofdstuk begint met een algemene introductie in ‘information
retrieval’. Daarna volgt een subhoofdstuk over informatievergaring op het World Wide Web.
In deze alinea wordt het belang van zoekmachines toegelicht. Daarna volgt een subhoofdstuk
over de werking van zoekmachines, waarin eerst kort de geschiedenis van zoekmachines
wordt aangehaald om vervolgens toe te lichten welke paradigmaverschuivingen er tot op
heden hebben plaatsgevonden op het gebied van ‘search’ en zoeksystemen, om zo te komen
tot de huidige manier van informatievergaring.
Vervolgens wordt in hoofdstuk twee antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat is
personalisatie en hoe en door wie wordt dit toegepast?’. In het eerste subhoofdstuk wordt
toegelicht dat het maximaliseren van het aantal relevante resultaten als antwoord op de
informatiebehoefte het belangrijkste fundamentele principe van onderzoek en ontwikkelingen
op het gebied van ‘information retrieval’ is, zodat duidelijk wordt dat dit onderzoek naar
personalisatie in lijn ligt met eerdere onderzoeken die zich richten op de relatie tussen
relevante resultaten en de informatiebehoefte. Daarna volgt een subhoofdstuk over de analyse
van ‘big data’, waarin wordt beschreven dat de kwantificering van gebruikersdata en het
gebruikersgedrag ervoor zorgen dat het personaliseren van resultaten mogelijk is. In de rest
van het hoofdstuk wordt gekeken naar de praktische toepassing van personalisatie. Er wordt
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onderscheid gemaakt tussen de personalisatie van zoekresultaten (individueel niveau) en de
personalisatie van advertenties (commercieel niveau) omdat daar in de literatuur onderscheid
tussen wordt gemaakt. Dit onderscheid is van belang, omdat dit laat zien dat personalisatie op
verschillende niveaus wordt toegepast.
De interfaces van drie verschillende zoeksystemen worden geanalyseerd, waarmee de
werking van personalisatie van zoekresultaten in de praktijk duidelijk wordt gemaakt.
Daarnaast fungeren de casestudies als onderbouwing/weerlegging voor de theorieën in
hoofdstuk drie, over de gevolgen van personalisatie voor de gebruikers. De casestudie over
Google laat zien dat gebruikers direct de informatie getoond krijgen die aansluiten bij hun
interesses, wat aansluit bij Pariser’s idee van de ‘filter bubble’. Ook de casestudie over
Facebook bevestigt deze theorie. Het laat namelijk zien dat het Facebook algoritme bepaalt
welke informatie wordt weergegeven en welke buiten beschouwing wordt gelaten.
De casestudie over Amazon.com ondersteunt Gillepsie’s idee van ‘algorithmically generated
groups’. Gillespie (2013) beschrijft dat algoritmes gebruikers in groepen indelen die deze
algoritmes zelf produceren. Uit de casestudie over Amazon.com is gebleken dat gebruikers,
op basis van voorgaande aankopen en op basis van het klikgedrag, worden gestuurd in hun
aankoopgedrag. Op basis van het gedrag en de interesses worden gebruikers ook in groepen
gedeeld en wordt het (aankoop)gedrag, op basis van het gedrag van de groep, voorspeld en
beïnvloed.
Het tweede subhoofdstuk richt zich op de commerciële kant van personalisatie: het
personaliseren van advertenties. In de eerste sectie wordt beschreven dat personalisatie
aansluit bij de wensen van adverteerders, waardoor duidelijk wordt waarom zoeksystemen
gepersonaliseerde advertenties aanbieden. Vervolgens wordt geanalyseerd en gedocumenteerd
hoe advertenties worden opgesteld en aan de juiste doelgroep worden gericht, waarmee
inzicht wordt gecreëerd in de werking van personalisatie, wat noodzakelijk is bij het
beantwoorden van de onderzoeksvraag. In het derde subhoofdstuk wordt beschreven hoe
zoeksystemen informatie verzamelen en dat gebruikers fungeren als ‘data providers’,
waarmee duidelijk wordt hoe gebruikersprofielen worden opgesteld en groepen worden
gecreëerd.
In hoofdstuk drie wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: ‘Op welke
variabelen, met betrekking tot de consequenties voor de gebruiker en de manier van
informatievergaring, heeft personalisatie een effect?’. In het eerste subhoofdstuk wordt
beschreven dat personalisatie de informatietoegang deels beperkt. De theorieën van Pariser
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(2011), Krebs (2005), Gillespie (2013) en Hall (1973) worden met elkaar vergeleken. Door
het naast en tegenover elkaar zetten van deze theorieën, biedt dit onderzoek inzicht in de
factoren die moeten worden meegenomen bij onderzoek naar de gevolgen van personalisatie
voor de gebruikers. Omdat personalisatie ook gevolgen met betrekking tot privacy met zich
mee brengt, worden deze gevolgen in het tweede subhoofdstuk besproken. Er wordt gebruik
gemaakt van de theorie van Shen, Tan en Zhai (2007) en de resultaten van emperisch
gebruikersonderzoek om deze theorie te ‘testen’ (Purcell, Brenner en Rainie 2012).
Op basis van bestaande literatuur en de resultaten van de casestudies uit deze thesis, wordt
geconcludeerd dat personalisatie de doelgroep, de inhoud, de waarneming,
privacyvoorwaarden, advertenties en het productaanbod verandert.
In het vierde hoofdstuk kan op basis van de voorgaande hoofdstukken geconcludeerd
worden dat personalisatie ervoor heeft gezorgd dat de dynamiek van zoeken en vinden bij
informatievergaring verandert: de gebruiker krijgt direct de informatie getoond die aansluit bij
zijn interesses, er is geen sprake meer van een actieve zoektocht naar informatie. Door het
verzamelen van enorme hoeveelheden data, sturen zoeksystemen gebruikers in hun online
gedrag en beïnvloeden zij hun waarneming: personalisatie beperkt de keuzevrijheid van de
gebruikers. In de reflectie wordt aandacht besteed aan de discussies omtrent privacyissues,
aangezien hier momenteel veel onderzoek naar wordt gedaan. Op basis van dit onderzoek
wordt gesteld dat het belangrijker is om te discussiëren over de beweegredenen van
zoeksystemen om data in te zetten (gebruikers sturen in hun informatievergaring en keuzes),
dan de kwestie of data verzamelen privacytechnisch verantwoord is, omdat ik mij afvraag of
personalisatie ethisch wel verantwoord is. Daarnaast wordt in de discussie aandacht besteed
aan de machtspositie van Google, omdat ook dit een populair onderzoeksonderwerp in het
huidige discours is. Echter, ontbreekt in het huidige discours onderzoek naar de invloed van
de zoekmachine op de manier van informatievergaring. Daarom fungeert dit onderzoek als
aanvulling op de onderzoeken uit het huidige discours.
In de thesis wordt gesteld dat door personalisatie de doelgroep verandert van de massa naar de
individu. Omdat een universele informatieomgeving het oorspronkelijke doel was van het
internet, wordt in de discussie aandacht besteed aan de wijze waarop personalisatie dit
verandert. Daarnaast wordt in de discussie aandacht besteed aan het gebruik van
persoonsgegeven in andere domeinen, omdat deze techniek hetzelfde is als bij de
personalisatie van zoekresultaten en advertenties. Deze thesis richt zich echter alleen op de
kwantificering van gebruikersdata voor het optimaliseren van zoekresultaten en advertenties
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en de gevolgen daarvan op de dynamiek van zoeken en vinden. Daarom is de toepassing van
gebruikersdata in andere domeinen niet uitgebreid in deze thesis besproken. Omdat het wel
een belangrijk onderwerp is, wordt het in de reflectie behandeld.
Daarnaast wordt in de reflectie teruggekeken op de gebruikte onderzoeksmethoden in deze
thesis en worden op basis van resultaten uit dit onderzoek aanbevelingen gedaan voor
vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 1 – Informatievergaring via zoeksystemen
Studies uit de jaren ’90 hebben laten zien dat de meeste mensen toentertijd liever informatie
verkregen via andere personen, dan via ‘information retrieval’ (IR) systemen (Manning,
Raghavan en Schutze 2008, 15). Gedurende de laatste tientallen jaren, heeft de verbeterde
effectiviteit er echter voor gezorgd dat mensen meestal tevreden zijn met de resultaten van IR
systemen. Hierdoor is ‘web search’ een standaard en geprefereerde bron voor het vinden van
informatie geworden. Uit de 2004 Pew Internet Survey (Fallows 2004) blijkt dat toentertijd al
92% van de internetgebruikers het internet een goede plaats vond om alledaagse informatie te
verzamelen. Daarmee is IR veranderd; “The field of information retrieval has moved from
being a primarily academic discipline to being the basis underlying most people’s preferred
means of information access” (Manning, Raghavan en Schutze 2008, 15).
Om de huidige manier van informatievergaring te kunnen beschrijven en begrijpen is het
noodzakelijk om enkele paradigmaverschuivingen op het gebied van ‘search’ te bespreken. In
dit hoofdstuk wordt dan ook antwoord gegeven op de vraag: ‘Welke ontwikkelingen hebben
er plaats gevonden op het gebied van informatievergaring via online zoeksystemen?’.

Informatievergaring op het World Wide Web
IR is niet begonnen met het World Wide Web, maar met wetenschappelijke publicaties en
bibliotheekadministraties. Het verspreidde zich al snel naar andere vormen van content, in het
bijzonder die van informatieprofessionals (zoals journalisten). De afgelopen jaren is het web
een van de belangrijkste pijlers van innovatie. De explosieve groei van informatie zou
betwistbaar zijn als de informatie niet kon worden gevonden of geanalyseerd. Door de
exponentiële groei van de omvang, besefte men eind jaren ’90 dat het niet mogelijk was om
het web te blijven indexeren. Wetenschappelijke innovaties, verbeterde techniek, dalende prijs
van computer hardware en de opkomst van een commerciële onderbouwing van ‘web search’
hebben allemaal bijgedragen aan de grote zoekmachines van vandaag de dag, die in staat zijn
om resultaten van hoge kwaliteit te bieden binnen minimale responstijden voor honderden
miljoenen zoekopdrachten per dag over miljarden webpagina’s (Manning, Raghavan en
Schutze 2008, 15-16). De hedendaagse zoekmachines spelen een belangrijke rol in ‘web
search’. De zoekmachines zijn door de jaren heen flink veranderd.
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Zoekmachines
Zoekmachines ordenen informatie door middel van ‘ranking algoritmes’ en kunnen hierdoor
relevante pagina’s bieden aan gebruikers. Er bestaat echter ook veel kritiek op algoritmes.
Algoritmes creëren een ‘search engine bias’, doordat de ene vorm van inhoud boven een
ander wordt verkozen. Zoekmachines geven dan ook geen neutrale en onbevooroordeelde
resultaten. “Link analysis turns the power-law link structure of the Web, where a small
number of hubs dominate a large number of scarcely linked sites [cf. Hindman et al. 2003]
into a measure of importance. The underlying principle has been called ‘cumulative
advantage’, ‘preferential attachment’ or ‘Matthew effect’, but the consequence is simply that
already well-ranked sites have a higher visibility and therefore get linked more often, leading
to yet better rankings” (Rieder 2009, 7). Ondanks de kritiek op de algoritmes, zijn deze door
de informatieovervloed noodzakelijk geworden om relevante resultaten te kunnen leveren aan
gebruikers. De zoekmachine algoritmes zijn door de jaren heen flink veranderd.

Geschiedenis zoekmachines
De allereerste zoekmachine was Archie,11 gecreëerd door Alan Emtage, student aan de
McGill Universiteit van Montreal, in 1990 (www.searchenginehistory.com). Archie beschikte
niet over de capaciteiten van hedendaagse zoekmachines, maar het was mogelijk om door het
internet te zoeken als je de bestandsnaam wist. Het was een database van webbestandsnamen
welke Archie kon matchen met de zoekopdrachten van de gebruikers. Het indexeerde de
inhoud van tekstbestanden nog niet. Deze mogelijkheid kwam in 1991 met de ontwikkeling
van een nieuwe zoekmachine: Gopher. In hetzelfde jaar werd het World Wide Web
ontwikkeld door Tim Berners-Lee. In december 1993 bestonden er drie volwaardige
zoekmachines op het web: JumpStation, World Wide Web Worm en de Repository-Based
Software Engineering (RBSE) spider. JumpStation verzamelde informatie over de titel en de
‘header’ van webpagina’s en WWW Worm indexeerde titels en URL’s. JumpStation en
WWW Worm presenteerden de resultaten in de volgorde waarop ze deze hadden gevonden,
de RSBE spider bevatte een rankingsysteem.
De zoekmachine Lycos werd ontworpen aan de Carnegie Mellon University in 1994 en startte
met een catalogus van 54.000 documenten. Vier jaar later had Lycos al meer dan zestig
miljoen documenten geïndexeerd en was het de grootste zoekmachine van dat moment. In
1995 verscheen AltaVista, de eerste full-tekst zoekmachine op basis van geautomatiseerde
11

De zoekmachine zou eigenlijk ‘Archives’ heten, maar werd afgekort tot Archie.
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informatieverzameling en indexering. Deze methode nam het snel over van de
mensgecompileerde indexering omdat het sneller en uitgebreider was. Er volgde vele betaalde
en onbetaalde zoekmachines. Relatief laat, in 1996, werd de zoekmachine Google opgericht.
Door de opkomst van nieuwe zoekmachines en veranderingen in de ‘ranking algoritmes’, is
de dynamiek van zoeken en vinden bij informatievergaring veranderd en hebben er
verschillende paradigmaverschuivingen plaatsgevonden. Deze worden in de volgende alinea’s
besproken.

Zoekmachine paradigma’s
Een paradigma kan worden omschreven als een samenhangend stelsel van modellen en
theorieën welke samen een denkkader vormen (Kuhn 1970, 2). Harman omschrijft een
paradigma als: “the basic way of perceiving, thinking, valuing, and doing associated with a
particular vision of reality...” (Harman 1970, 5). Een paradigmaverschuiving is een
ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een ander beeld van hoe de werkelijkheid in
elkaar zit (Kuhn 1970, 85). Het begrip paradigmaverschuiving wordt niet alleen gebruikt voor
denkkaders in de wetenschap, maar ook voor veranderingen op andere terreinen zoals
bijvoorbeeld in de marketing (Grönroos 1997) en Information Technology (Tapscott en
Caston 1993). Er zijn in het verleden een aantal paradigmaverschuivingen geweest op het
gebied van ‘search’ en zoekmachines. Een belangrijke paradigmaverschuiving was de
overgang naar geautomatiseerde zoekmachines.

Geautomatiseerde zoekmachines
In 1963 publiceerde Eugene Garfield de Scientific Citation Index (SCI).12 De SCI stelt
wetenschappers in staat om te zoeken naar relevante documenten door het volgen van de
‘trails of association’.13 De oprichting van de SCI is van belang omdat: “It anticipated an
important development to the history of the web, namely the move away from hand-selected
and classification based directories like Yahoo towards the completely automatic search
methods epitomized first by AltaVista and now by Google search” (Rieder 2009, 5). De
argumenten voor SCI waren bijna identiek aan die van de latere zoekmachines: er was te veel
12

De SCI is een volledige index van 613 wetenschappelijke artikelen, met een geordende lijst van meer dan 1,4
miljoen citaties (Rieder 2009, 5)
13
‘Trails of association’ is een term die wordt gebruikt voor de wetenschappelijke praktijk van citatie; vanaf een
bepaalde publicatie kan een wetenschapper gemakkelijk alle artikelen vinden die deze citeren (Rieder 2009, 5).
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informatie om te verwerken door menselijke redacteuren, handmatige classificatie was traag
en duur en gecontroleerde woordenlijsten waren inflexibel, belastend en uiteindelijk
subjectief (Rieder 2009, 6).
In 1995 verscheen AltaVista op het web, de eerste full-tekst zoekmachine op basis van
geautomatiseerde informatieverzameling en indexering. Deze methode nam het snel over van
de mensgecompileerde indexering omdat het sneller en uitgebreider was. De ranking van de
geautomatiseerde zoekmachine AltaVista was nog voornamelijk gebaseerd op
documenteigenschappen. De frequentie dat een zoekterm in de tekst aanwezig is, de plaats in
het document en aanwezigheid in de URL waren dominante factoren in ranking. AltaVista
telde de links die wezen naar een document, maar de linkfactor had nog geen dominante rol.
De linkfactor was wel een belangrijke aspect bij de opkomst van Google, wat uiteindelijk
heeft geleid tot de volgende paradigmaverschuiving.

Linkanalyse
Het probleem van geautomatiseerde zoekmachines die gebruik maken van ‘keyword
matching’, zoals AltaVista, was dat deze meestal te veel resultaten met een lage kwaliteit
genereerden (Brin en Page 1998, 1). Google heeft twee belangrijke functies welke zorgen
voor een hogere kwaliteit van zoekresultaten: “First, it makes use of the link structure of the
Web to calculate a quality ranking for each web page. Second, Google utilizes link to improve
search results” (Brin en Page 1998, 3). Rada Mihalcea, Paul Tarau en Elizabeth Figa (2004)
beschrijven dan ook dat Google een paradigmaverschuiving heeft geactiveerd door het
verstrekken van een webpagina ranking mechanisme dat is gebaseerd op de collectieve kennis
van webarchitecten, in tegenstelling tot de inhoudelijke analyse van individuele webpagina’s
(Mihalcea, Tarau en Figa 2004, 1). “The success of Google search however was mostly built
on an explicit link-topological method, where every citation is attributed a specific ‘weight’
(PageRank) depending on the ‘importance’ of the site it comes from, which is itself based on
a recursive calculation of the whole graph” (Rieder 2009, 6).
Door het succes van Google zijn ook andere zoekmachines gebruik gaan maken van
vergelijkbare algoritmes. “Every major engine employs an algorithm that seeks to emulate
Google’s Page Rank. There is what could be termed algorithmic concentration” (Rogers
2009a, 1). Hierdoor kan gesproken worden van een paradigmaverschuiving; het oude
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paradigma, zoekmachines gebaseerd op ‘keyword matching’, maakte plaats gemaakt voor en
nieuw paradigma, gebaseerd op een webpagina ranking mechanisme.

‘Natural- language’ zoekopdrachten
De opkomst van de zoekmachine Wolfram Alpha14 heeft bijgedragen tot een nieuw
paradigma. Wat gebruikers op het web zoeken, konden zij daar niet direct letterlijk vinden.
Het doel van Wolfram Alpha is daarom om zoveel mogelijk kennis op te nemen en deze
berekenbaar te maken. Doordat Wolfram Alpha antwoord geeft op ‘natural- language’
zoekopdrachten, is de zoekmachine bruikbaar in het dagelijks leven. Op de vraag: ‘What is
the gdp of france?’, geeft de zoekmachine direct het juiste antwoord, zie figuur 1.1.

Figuur 1.1

What is the gdp of france?

Het doel van deze zoekmachine is: “to make all systematic knowledge immediately
computable and accessible to everyone” (http://www.wolframalpha.com/about.html, ¶ 2).
Wolfram Alpha gebruikt dus data voor het creëren van algemeen toegankelijke kennis. Er zijn
een aantal ontwikkelingen geweest welke het vandaag de dag mogelijk maken om ‘de wereld
berekenbaar te maken’: computers zijn nu krachtig genoeg om deze mogelijkheden te

14

Wolfram Alpha werd in 2009 gelanceerd als een website die antwoorden berekent op ‘natural- language’
zoekopdrachten, gebaseerd op een grote verzameling van algoritmes en samengestelde data.
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ondersteunen en het web levert veel input. Daarnaast noemt Wolfram ‘mathematica’15 en ‘a
New Kind of Science’ als twee belangrijke ontwikkelingen
(http://www.wolframalpha.com/about.html).
A New Kind of Science (NKS) draait om het besef dat heel veel in de wereld gerepresenteerd
kan worden en dat enorme hoeveelheden data kunnen worden samengevoegd met eenvoudige
regels. Het NKS paradigma stelt dat, ondanks de overvloed van informatie, het mogelijk is
om daar iets nuttigs mee te doen door het gebruik van algoritmes.
Het concept van de zoekmachine Wolfram Alpha staat tegenover de theorieën
‘exporatory search’,16 ‘berrypicking’17 en ‘information foraging theory’18. Deze drie theorieën
stellen dat gebruikers de zoekopdrachten aanpassen aan de verkregen resultaten. De
zoekmachine Wolfram Alpha wil iedere concrete vraag correct kunnen beantwoorden,
waardoor gebruikers de zoekopdrachten niet hoeven aan te passen of bij te stellen. De
dynamiek van zoeken en vinden is hiermee veranderd. Waar eerder de gebruiker actief naar
informatie zocht, door het telkens aanpassen van de zoekopdracht, krijgen gebruikers nu
direct het juiste antwoord op hun vraag.

Content awareness
Marcus Bloice, Markus Kreuzthaler, Klaus-Martin Simonic en Andreas Holzinger spreken in
‘On the Paradigm Shift of Search on Mobile Devices: Some Remarks on User Habits’ (2010,
493) van een paradigmaverschuiving als gevolg van het toenemend aantal zoekopdrachten via
mobiele telefoons. Dit verandert de manier waarop gebruikers zoeken, want smartphone
gebruikers zoeken niet langer op het web via generieke, tekstgebaseerde horizontale
zoekmachines zoals ze doen achter de desktop en smartphones bieden meer informatie over
de context van de gebruiker dan desktopcomputers. Hierdoor verandert ‘search’ van een
tekstgebaseerde horizontaal zoekparadigma naar een omgevingsbewuste verticaal
zoekparadigma (Bloice et al. 2010, 494). ‘Horizontale search’ wordt uitgevoerd door de

15

Het systeem waarin alles van Wolfram Alpha is geïmplementeerd.
Bij exploratory search bevindt de gebruiker zich in een herhaalde cyclus van doelverfijning en het zoeken van
nieuwe informatie, omdat in eerste instantie het doel of de methode niet geheel duidelijk is (Bozzon, Brambilla,
Ceri en Fraternali 2010, 161).
17
De berrypicking theorie van Marcia Bates beschrijft dat zoekopdrachten beetje bij beetje evalueren. Een
persoon past voortdurend de zoekopdracht aan op basis van de verkregen zoekresultaten (Bates 1989, 6)
18
De information foraging theorie van Pirolli and Card stelt dat gebruikers een afweging moeten maken of zij
tevreden zijn met verkregen resultaten, of dat zij het de inspanning waard vinden om te zoeken naar betere
informatie. “The information browser needs to decide whether to stick with narrower sources of information or
to seek better information. The act of going in search of further food, however much better it might be, will itself
consume energy” (Dix, Howes en Payne 2003, 5).
16
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meeste zoekmachines wanneer een gebruiker een zoekopdracht opgeeft. ‘Verticale search’
betreft het zoeken op gerichte informatiebehoeften. Dit is volgens Bloice et al. (2010, 494) het
geval bij mobiele applicaties, omdat de context omtrent de informatiebehoefte van de
gebruiker al bekend is en de applicatie de zoekruimte zelf drastisch beperkt. In deze thesis zal
echter geconcludeerd worden dat hiervan niet alleen sprake is bij mobiele applicaties, maar
dat ook bij het zoeken via desktops rekening gehouden wordt met de informatiebehoeften van
de gebruikers.
Volgens Tsai, Etoh, Xie, Lee en Yang (2010) zijn er twee concepten welke mobiele
Information Retrievel onderscheiden van standaard IR: ‘content awareness’ en ‘content
adaptation’. Smartphones hebben een hoge ‘content awareness’, want deze bevatten functies
waarmee ze op elk moment op de hoogte kunnen zijn van de situatie van de gebruiker.
Mobiele apparaten visualiseren de informatiebehoefte op een gebruiksvriendelijke manier,
wat zorgt voor een andere ‘content adaptation’ dan bij desktops. ‘Content awareness’ is echter
niet alleen een eigenschap van mobiele apparaten. Ook zoekmachines die worden benaderd
via desktops zijn bijvoorbeeld door middel van IP adressen op de hoogte van de situatie van
de gebruikers.
Er hebben in het verleden diverse ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van
‘search’ waardoor de manier van informatievergaring via online zoeksystemen flink is
veranderd. Het huidige paradigma beschrijft dat er momenteel bij mobiele applicaties gezocht
wordt op gerichte informatiebehoeften. In de volgende hoofdstukken van deze thesis wordt
onderzocht of de dynamiek van zoeken en vinden bij informatievergaring verandert door
personalisatie. Er zal geconcludeerd worden dat er een paradigmaverschuiving plaatsvindt;
waarbij gebruikers niet meer zelf actief naar informatie zoeken (pull), maar waarbij de
zoekmachine direct de meest relevante antwoorden aan de gebruikers toont (push). Dit geldt,
in tegenstelling tot wat Bloice et al. (2010) beweren, niet alleen voor ‘search’ via mobiele
applicaties, maar als een paradigmaverschuiving voor ‘search’ in het algemeen.
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Hoofdstuk 2- Personalisatie
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat diverse ontwikkelingen op het gebied van ‘search’
de manier van informatievergaring via online zoeksystemen over tijd hebben veranderd. Het
huidige paradigma stelt dat er via mobiele applicaties gezocht wordt op gerichte
informatiebehoeften. Om te kunnen onderzoeken of personalisatie deze dynamiek van zoeken
en vinden verandert, wordt in dit hoofdstuk onderzocht wat personalisatie is en hoe en door
wie dit wordt toegepast. Hierdoor kan vervolgens geconcludeerd dat er een
paradigmaverschuiving plaatsvindt van ‘pull’ naar ‘push’, wat niet alleen geldt voor mobiele
applicaties, maar voor ‘search’ in het algemeen.
In de volgende alinea wordt duidelijk dat personalisatie een belangrijk (onderzoeks)aspect is
binnen ‘information retrieval’. Daarna wordt er aandacht besteed aan de analyse van ‘big
data’, omdat de kwantificering van gebruikersdata noodzakelijk is voor personalisatie. In de
rest van dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen de personalisatie van zoekresultaten
(individueel niveau) en advertenties (commercieel niveau). Gepersonaliseerde zoekresultaten
worden beschreven als de oplossing voor de informatieovervloed, wat ervoor kan zorgen dat
iedere gebruiker voor zijn zoekopdracht relevante resultaten ontvangt (Gauch, Chaffee en
Pretschner 2003; Feng Qiu en Junghoo Cho 2006). Critici beschrijven echter dat
personalisatie alleen dient voor betere advertenties, in plaats van verbeterde zoekresultaten
voor gebruikers (Röhle 2007; Feuz, Fuller en Stalder 2011). De methoden voor het
personaliseren van zoekresultaten en advertenties zijn echter hetzelfde. Door dit onderscheid
in deze thesis aan te houden, wordt duidelijk dat personalisatie op verschillende niveaus wordt
toegepast.

Personalisatie en ‘information retrieval’
Het maximaliseren van het aantal relevante resultaten als antwoord op de informatiebehoefte
is het belangrijkste fundamentele principe van onderzoek en ontwikkelingen op het gebied
van ‘information retrieval’ (IR). Gebruikers kijken namelijk zelden verder dan de eerste paar
zoekresultaten (Höchstötter en Lewandowski 2009, 3). Recente onderzoeken binnen IR
richten zich op het praktische nut van de resultaten van zoeksystemen en welke rol diversiteit
en relevantie daarin spelen (Vallet en Castells 2012, 1). Het doel van diversiteit is om het
aantal ontevreden gebruikers te minimaliseren door zoveel mogelijk gebruikers tevreden te
stellen met één resultatenlijst. Het uitgangspunt hierbij is dat verschillende gebruikers
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verschillende bedoelingen kunnen hebben met dezelfde zoekopdracht. Ook personalisatie
handelt vanuit dit uitgangspunt. Eén enkele vraag wordt gezien als een onvoldoende expressie
van een volledige en nauwkeurige gebruikersbehoefte (Vallet en Castells 2012, 1). De
personalisatietechniek streeft naar meer kennis naast de zoekopdracht om op deze manier de
onzekerheid te reduceren. Bij diversificatie wordt de onduidelijkheid van een zoekopdracht
geaccepteerd en de strategie hieraan aangepast. De personalisatietechniek probeert de
onduidelijkheid te verminderen door kennis over de gebruiker op te doen. De analyse van ‘big
data’ speelt hierin een belangrijke rol.
Analyse van big data
De kwantificering van gebruikersdata en het gebruikersgedrag zorgt ervoor dat personalisatie
mogelijk is. Er is altijd al gebruik gemaakt van informatie om beslissingen te nemen, maar er
vindt momenteel een radicale verandering plaats; Google zoekopdrachten, Facebook
berichten en Twitter berichten maken het vandaag de dag mogelijk om gedrag en gevoel tot in
de kleinste details te meten. Steve Lohr, technologisch verslaggever voor The New York
Times, beschrijft ‘big data’ daarom als een afkorting voor trends in de technologie die deuren
openen voor nieuwe benadering om de wereld te begrijpen en beslissingen te nemen (Lohr
2012, ¶ 7). De hoeveelheid data blijft toenemen met ongeveer 50% per jaar (Lohr 2012, ¶ 7).
Het gaat dan niet alleen om nieuwe informatiestromen, maar ook om totaal nieuwe data. De
meeste data is ‘wilde’ ongestructureerde data, zoals woorden, afbeeldingen en video's op het
web. Er vinden echter snelle ontwikkelingen plaats binnen de technieken van kunstmatige
intelligentie, zoals natuurlijke taalverwerking en patroonherkenning, waardoor
computerprogramma’s de gegevens steeds beter kunnen begrijpen. “In business, economics
and other fields decisions will increasingly be based on data and analysis rather than on
experience and intuition” (Erik Brynjolfsson in: Lohr 2012, ¶ 13).
In het boek Ambient Findability beschrijft Peter Morville (2005) de economische en
culturele impact van zoek- en ‘wayfinding’19 technologieën op het kruispunt van universeel
computergebruik en internet. Omdat we allerlei nieuwe interfaces en apparaten ontwikkelen
voor de toegang tot informatie en we tegelijkertijd enorme hoeveelheden informatie over
mensen, plaatsen, producten en bezittingen importeren, staan we volgens Morville op een
keerpunt in de evolutie van vindbaarheid. Morville (2005, 4) beschrijft dat de consument nog
nooit eerder zoveel macht heeft gehad. De consument beschikt nu over meer
19

Het begrip ‘wayfinding’ wordt gebruikt voor de studie naar het gedrag van de gebruiker in digitale
informatieomgevingen (Morville 2005, 17).
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productinformatie voor een eventuele aankoop en heeft nooit eerder uit zoveel verschillende
producten kunnen kiezen. Dankzij eenvoudige zoekwoorden en geavanceerde zoekmachines
kunnen we weloverwogen beslissingen nemen (Morville 2005, 4). In het volgende hoofdstuk
wordt beschreven dat daar niet door iedereen zo over wordt gedacht. Er zijn theoretici die hier
kritisch over zijn, omdat gepersonaliseerde resultaten de waarneming van de gebruikers
beïnvloeden. In de volgende alinea wordt onderzocht hoe personalisatie in de praktijk wordt
toegepast en wat dit voor de gebruiker betekent.
Personalisatie van zoekresultaten
Personalisatie wordt onder andere toegepast door de vijf grootste sites op het internet:
Yahoo!, Google, Facebook, YouTube en Microsoft Live (Pariser 2011, 8). Figuur 2.1 biedt
een overzicht van wat deze bedrijven personaliseren en op welke manier zij dit doen. Cases
over de zoekmachine Google en het sociale netwerk Facebook zijn later in dit hoofdstuk
uitgewerkt.

Wie?
Yahoo

Wat?
Personaliseert
zoekresultaten en
advertenties

Google

Personaliseert
zoekresultaten en
advertenties
Personaliseert de
‘News Feed’ en
advertenties

Facebook

YouTube

Microsoft
Live

Figuur 2.1

Personaliseert
zoekresultaten, de
homepage en
advertenties
Personaliseert
diensten en
producten

Hoe?
Door middel van het verzamelen van persoonsgegevens wanneer iemand
zich aanmeldt voor een Yahoo!-account, wanneer iemand gebruik maakt
van producten of diensten van Yahoo!, wanneer iemand deelneemt aan
promotieactiviteiten of loterijen en wanneer iemand pagina’s van
Yahoo! of bepaalde partners van Yahoo! bezoekt.
Door middel van het verzamelen van de webgeschiedenis die is
gekoppeld aan een Google account of door anonieme ‘browsercookies’
wanneer een gebruiker niet is aangemeld bij Google.
Door middel van het verzamelen van gegevens die een gebruiker over
zichzelf heeft toegevoegd, van de groepen en pagina’s waar de gebruiker
mee verbonden is, handelingen die een gebruiker op Facebook verricht
en trefwoorden uit berichten en statusupdates.
YouTube is onderdeel van Google.
Er wordt ook bij YouTube gebruik gemaakt van de gegevens in het
Google account, de webgeschiedenis en ‘cookies’.
Door middel van het verzamelen van gegevens wanneer een gebruiker
zich registreert, aanmeldt en gebruik maakt van de sites en diensten. De
gegevens worden verzameld door o.a. webformulieren, ‘cookies’, ‘weblogging’ en de software.

Overzicht personalisatie Yahoo, Google, Facebook, YouTube en Microsoft Live.

Om de zoekresultaten te kunnen personaliseren dienen zoeksystemen toegang te hebben tot de
gegevens van gebruikers. Door middel van het service-for-profile model (Rogers 2009a, 2)
worden diensten en producten beschikbaar gesteld in ruil voor de gebruikersgegevens, die
vervolgens worden gebruikt voor personalisatie. Aan de hand van het boek The Gaze of the
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Perfect Engine van Michael Zimmer (2008a), kan verklaard worden hoe het ‘service-forprofile model’ in de praktijk bij Google werkt. Zimmer (2008a) beschrijft in zijn boek
namelijk dat Google bij gebruik van ‘Web Search’ of ‘Image Search’ de zoekopdracht en de
resultaten waarop geklikt zijn onthoudt. Bij het gebruik van Video’s onthoudt Google welke
video’s er bekeken/gedownload zijn, de creditcardgegevens wanneer er een video gekocht is,
de zoekopdracht en de resultaten waarop geklikt zijn. Door het gebruik van de diverse
diensten kan Google een compleet gebruikersprofiel creëren.
Uit de literatuur blijkt dat deze verzamelde gebruikersprofielen meestal worden toegepast in
twee scenario’s: door middel van gepersonaliseerde zoekopdrachtuitbreiding, het toevoegen
van nieuwe termen aan de zoekopdracht en het herwegen van de originele zoekopdracht op
basis van het gebruikersprofiel (Chirita, Firan en Nejdl 2007, 13), of door middel van het
opnieuw rangschikken en filteren van de zoekresultaten terwijl tegelijkertijd de interesses van
de gebruiker worden geïntegreerd (Shen, Tan en Zhai 2005, 2-3). Door middel van een
casestudie over Google wordt in deze thesis echter aangetoond dat gebruikersprofielen op nog
een derde manier gebruikt worden.

Google
De methode front-end googlization bevat: “the study of the information politics of the
interface” (Rogers 2009b, 18). In deze casestudie wordt bestudeerd hoe de Google interface
de resultaten aan gebruikers presenteert. De interface wordt bestudeerd en gedocumenteerd.
De input (mijn interesses) wordt vergeleken met de output (de resultaten).
Deze casestudie is een aanvulling op de theorieën van Chirita, Firan en Nedjdl (2007) en
Shen, Tan en Zhai (2005). Deze casestudie bevestigt dat de resultaten worden gerangschikt en
gefilterd op basis van de interesses, maar laat zien dat de gebruikersprofielen op nog een
andere manier gebruikt worden. De gebruikersprofielen worden ook gebruikt om persoonlijke
vragen te kunnen beantwoorden en te anticiperen op de context van de gebruikers.
Google gebruikt personalisatie als methode om de relevantie van zoekresultaten te
verbeteren. Doordat de omvang van het internet groeit en mensen alleen naar de eerste
tientallen resultaten kijken, zijn er zoekmachines nodig met een hoge mate van precisie (Brin
en Page 1998, 3). Personalisatie sluit aan bij Google’s ambitie om de meest relevante
resultaten aan de gebruikers te tonen. De algoritmes van Google maken gebruik van meer dan
200 unieke signalen (zoals: de termen op websites, de recentheid van de inhoud, de locatie
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van de gebruiker en de PageRank) om een zo goed mogelijke schatting te maken van datgene
waar de gebruiker naar op zoek is (http://www.google.com/insidesearch/).
Wanneer ik via Google zoek op de term ‘Wildcats’, krijg ik bovenaan in mijn
resultatenlijst informatie over een basketballvereniging in Nijmegen (zie figuur 2.2). Echter,
Google biedt de mogelijkheid om andere resultaten van de zoekterm ‘Wildcats’ weer te
geven: het roofdier en een Amerikaanse speelfilm (zie figuur 2.3). Wanneer ik op een van
deze opties klik, verandert de resultatenlijst aan de linkerzijde van mijn scherm (zie figuur
2.4). Google denkt in eerste instantie te weten waar ik naar op zoek ben
(basketballvereniging). De resultaten worden gerangschikt en gefilterd op basis van mijn
interesses. Echter, Google biedt mij nog wel de mogelijkheid om aan te geven dat ik naar iets
anders op zoek ben. Het personaliseren van de zoekresultaten zorgt ervoor dat ik direct de
informatie getoond krijg waar ik volgens Google geïnteresseerd in ben.

Figuur 2.2

Resultaten voor zoekterm ‘Wilcats’

Figuur 2.3

Google’s aangeboden alternatieven voor zoekterm ‘Wilcats’
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Figuur 2.4

Resultaten zoekterm ‘Wilcats’/wilde kat

Tijdens de Google I/O conference 2013 werd bekend gemaakt dat Google, naast het
personaliseren van zoekresultaten, ook persoonlijke vragen wil gaan beantwoorden. Google
wil bijvoorbeeld antwoord geven op vragen over je aankomende vlucht, over een reservering
in een restaurant of op de vraag om vakantiefoto’s te laten zien. Door ontwikkelingen op het
gebied van technologieën als ‘voice recognition’ en ‘natural language understanding’, wordt
‘conversational search’ beschikbaar voor desktops en laptops via Google Chrome. Google wil
op dezelfde manier benaderd kunnen worden als een vriend en niet door het intypen van
trefwoorden in de zoekbalk. Op een concrete vraag als: ‘OK Google, show me things in Santa
Cruz’, antwoordt Google met een lijst van activiteiten die te doen zijn in Santa Cruz. Op de
vraag: ‘Show me pictures of Santa Cruz Beach Boardwalk’, toont Google deze foto’s. Het
volgende voorbeeld is de meest interessante, op de vraag: ‘Ok Google, how far is it from
here?’, antwoordt Google met het aantal miles. Google begrijpt wat er in deze vraag wordt
bedoeld met ‘it’ en ‘here’. Google begrijpt de context waar de gebruiker zich in bevindt en
kan daarop anticiperen.
Ook in de functionaliteit Google Maps worden anticiperende functionaliteiten
toegevoegd. Wanneer je zoekt naar het ‘Walt Disney Family Museum’ worden er ook andere
kindvriendelijke musea getoond, in de veronderstelling dat je op zoek bent naar een plek voor
een familie-uitje. Het is Google’s ambitie om persoonlijke vragen te kunnen beantwoorden en
aanbevelingen te doen op basis van een zoekopdracht. De resultaten worden aangepast aan de
(verwachte) interesses van de gebruikers. Deze casestudie laat zien dat Google inspeelt op de
interesses van de gebruiker en de gebruiker direct de resultaten toont waarvan Google denkt
dat de gebruiker er geïnteresseerd in is. De nieuwe functionaliteiten sluiten aan bij Google’s
ambitie om de meest relevante resultaten te tonen. Daarnaast spelen de functionaliteiten in op
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de wensen van de gebruikers. Door deze functionaliteiten worden de zoekresultaten voor de
verschillende gebruikers echter verschillend.
In de volgende sectie wordt duidelijk hoe wordt bepaald welke resultaten voor een
gebruiker als relevant worden beoordeeld. Door middel van de methode ‘back-end
googlization’ wordt het Facebook algoritme EdgeRank geanalyseerd.
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Facebook
De methode ‘back-end googlization’ “concerns the rise of the algorithm that recommends
sources hierarchically” (Roger 2009a, 18). In deze casestudie wordt dan ook het Facebook
algoritme EdgeRank geanalyseerd. Deze casestudie biedt inzicht in de werking van het
algoritme en laat zien op welke manier de resultaten voor gebruikers geordend worden.
Daarnaast wordt aangetoond dat personalisatie niet alleen een middel is om het zoekgemak
van gebruikers te verbeteren, maar dat gebruikers zelf onderdeel zijn van een zoektocht naar
persoonlijke gegevens.

EdgeRank; het algoritme voor relevantie
Op Facebook vindt veel informatiedeling plaats en is het noodzakelijk geworden om deze
informatie te indexeren. Personen zoeken op Facebook naar informatie over en van andere
personen. Voor de lancering van de ‘News Feed’ in 2006 moesten personen de profielen van
hun vrienden afzoeken om te kijken of er iets veranderd was. De informatie waar personen
geïnteresseerd in waren stond wel op Facebook, maar was lastig te vinden. Daarom
ontwikkelde Facebook de News Feed. In het begin werden alle updates van vrienden in de
News Feed getoond, maar door het toenemende aantal posts en vrienden werd dit teveel en
werden alleen nog de relevante berichten getoond. Het idee hierachter was dat je te zien kreeg
waar je geïnteresseerd in was, onafhankelijk van wat dat was: “A squirrel dying in front of
your house may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa”
(Mark Zuckerberg in: Kirkpatrick 2011, 181). De relevantie van berichten wordt op Facebook
bepaald door het algoritme dat ‘EdgeRank’ wordt genoemd. ‘Edge’ is de term die Facebook
gebruikt voor content. Elke interactie die een gebruiker heeft met Facebook, zoals een
statusupdate, een ‘comment’ of een ‘like’, creëert een Edge (Van der Heijden 2011,¶ 5).
Google’s PageRank bepaalt de positie van een webpagina op basis van de linkstructuur van
het web. EdgeRank bepaalt op basis van onder andere het klikgedrag wat voor een Facebook
gebruiker interessant is. De EdgeRank formule bestaat uit drie elementen; affiniteit, gewicht
en verval in tijd (zie figuur 2.5). De relevantie van een Edge wordt op basis van deze
elementen bepaald.
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Figuur 2.5

Edgerank formule (Van der Heijden 2011)

De affiniteitscore (uₑ, zie figuur 2.5) van een Edge wordt gebaseerd op de relatie tussen de
gebruikers. Hoe sterker de relatie, hoe hoger de affiniteitscore. De affiniteitscore wordt onder
andere berekend op basis van expliciete acties. Expliciete acties zijn bijvoorbeeld: reageren,
‘liken’, klikken en delen van content van de andere gebruiker. Hoe hoger de affiniteitscore
met een persoon, hoe vaker de updates van die persoon in de News Feed terecht komen. De
gewichtscore (wₑ, zie figuur 2.5) wordt gebaseerd op de waarde van de content. De ene soort
content heeft meer waarde dan een ander soort content. De meeste experts denken dat foto’s,
video’s en links de meeste waarden krijgen, Facebook geeft hier weinig informatie over vrij
(Van der Heijden 2011, ¶10). Daarnaast hebben nieuwe posts meer kans om in de News Feed
te verschijnen dan oude posts, omdat deze een hogere vervalscore (dₑ, zie figuur 2.5) krijgen.
De affiniteit-, gewicht- en vervalscore worden met elkaar vermenigvuldigd en dat levert de
score van een Edge op (zie figuur 2.5). Deze EdgeRank formule bepaalt wat er in de News
Feed getoond wordt: de Edges met de hoogste scores. Facebook probeert op basis van het
eerdere gedrag van de gebruiker te voorspellen wat voor hem/haar relevant is.
Figuur 2.6 laat een voorbeeld zien van een Edge in mijn News Feed. Deze Edge heeft
een hoge affiniteitscore (uₑ) omdat het een post is van mijn zus bij wie ik vaak op posts
reageer/‘like’. De gewichtscore (wₑ) is volgens experts ook hoog omdat het foto’s betreft. De
vervalscore (dₑ) is hoog omdat de post slechts twee uur oud is. Omdat deze Edge dus een hoge
score (∑edge ₑ) heeft, wordt deze in mijn tijdlijn getoond.
Door middel van de Edge Rank formule wordt de News Feed gepersonaliseerd aan de
interesses van de gebruiker (zie figuur 2.1).
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Figuur 2.6

Edge in mijn ‘News Feed’ (14 juli 2013).

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de kans groter is dat berichten van ‘strong ties’ getoond
worden dan berichten van ‘weak ties’, omdat de affiniteitscore (uₑ) hoger is bij vrienden met
wie veel interactie plaatsvindt. Op basis van deze veronderstelling kan personalisatie in
verband worden gebracht met het ‘echo chamber effect’.
Krebs (2005) stelt dat beslissingen afhankelijk zijn van de opinies uit iemands sociale
netwerk. “Who we vote for, what neighborhood we live in, what car we drive, which
doctor/lawyer/plumber we use, how we see world events are decisions that are adjusted and
refined through our social networks” (Krebs 2005, 10). Daarbij wordt gesteld dat de opinies
van ‘strong ties’ meer overeenkomen met het eigen standpunt dan die van ‘weak ties’. “Weak
ties bring us information and views that are likely to be much different than those in our local
cluster” (Krebs 2005, 7-8). “We choose friends on many different criteria, including their
opinions” (Krebs 2005, 5). Door personalisatie wordt informatie van onze ‘weak ties’ niet
meer door zoeksystemen als Facebook weergegeven; gebruikers worden alleen nog
blootgesteld aan informatie van ‘strong ties’ met dezelfde interesses. Het gevolg hiervan is dat
gebruikers in een tunnelvisie terecht kunnen komen. Dit wordt in het volgende hoofdstuk
verder toegelicht.
De gepersonaliseerde News Feed heeft ervoor gezorgd dat personen niet meer zelf
actief zoeken naar de informatie waar zij geïnteresseerd in zijn, maar dat Facebook direct de
informatie toont die aansluit bij de interesses van de gebruikers. Zuckerberg beschijft News
Feed dan ook als een productevolutie (Kirkpatrick 2011, 182). Naar mijn idee kan de nieuwe
Facebook functionaliteit ‘Graph Search’ worden gezien als de volgende productevolutie van
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Facebook. Deze zorgt namelijk voor een drastische verandering in de manier waarop
gebruikers zoeken op Facebook.

Graph Search; analyse van persoonsgegevens
‘Graph Search’20 is een semantische zoekmachine welke door Facebook is geïntroduceerd in
maart 2013. Het is ontworpen om concreet antwoord te geven op specifieke vragen.
Zuckerberg beschrijft dat Graph Search iets heel anders is dan ‘web search’; “Graph Search is
designed to take a precise query and give you an answer, rather than links that might provide
the answer” (Zuckerberg in: Olanoff, Constine, Taylor en Lunden 2013, ¶ 6). Zoals uit de
casestudie over Google is gebleken bestaat ‘web search’ niet meer alleen uit het geven van
een lijst webpagina’s op een vraag. Het verschil tussen ‘web search’ en Graph Search is dat
Facebook’s Graph Search naar specifieke informatie over personen zoekt, hetgeen bij ‘web
search’ niet noodzakelijk het geval is.
Graph Search maakt gebruik van de data die is verzameld over de gebruikers en
externe data om gebruikerspecifieke zoekresultaten te leveren. De Graph Search is geheel
gepersonaliseerd. Iedereen krijgt unieke resultaten voor bijvoorbeeld de zoekopdracht
‘vrienden die van Star Wars en Harry Potter houden’. Zelfs iemand met dezelfde vrienden kan
andere resultaten krijgen omdat deze persoon een ander soort relatie met die vrienden heeft
(Tom Stocky in: Olanoff, Constine, Taylor en Lunden 2013, ¶ 8).
Kelly Schwarze (2013,¶ 3-4) beschrijft dat Graph Search voor de gebruiker vijf
verschillende functies heeft: Graph Search kan gebruikt worden voor het vinden van geschikte
eetgelegenheden, het vinden van nieuwe maatjes (zoek: People in Brooklyn who like tennis),
als ontdekkingsmachine (zoek: Music my friends like), als virtuele boekenclub (zoek: Books
read by CEO’s) en als archief (zoek: Photos of friends from Milan, Italy). Zie figuur 2.7 voor
de Graph Search interface.
Deze mogelijkheden lijken veel op Amazon.com, maar het gaat bij Facebook (nog) niet om de
verkoop van producten.

20

Tijdens de Graph Search announcement in 2013 beschrijft Zuckerberg de Social Graph als “de som van alle
connecties in de wereld”. Met Social Graph Search biedt Facebook de functionaliteit om elk stukje van de Social
Graph te ontdekken.
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Figuur 2.7

Graph Search interface (Schwarze 2013)

Omdat Graph Search zoekt naar informatie over personen roept dit vragen op met betrekking
tot privacy. Het is met Graph Search mogelijk om foto’s te zoeken op basis van bijvoorbeeld
datum en locatie. Maar er kan ook gezocht worden naar mensen die van Marco Borsato en
Geert Wilders houden en daarnaast weduwnaar zijn. Dit levert een lijst op van personen die
aan deze criteria voldoen. Daarnaast is het ook mogelijk om de voorkeuren van bepaalde
personen op te zoeken. Facebook laat bijvoorbeeld zien dat personen die in Nederland in 1962
geboren zijn en van The Voice Of Holland houden, de pagina van Lidl en Ajax ‘liken’ (zie
figuur 2.8). De gevolgen van personalisatie met betrekking tot privacy worden in het
volgende hoofdstuk verder besproken.

Figuur 2.8

Graph Seach: “pages that people from Netherlands who like The Voice and were born in 1962
like” (Henk van Ess 2013).

36

Met Graph Search kan veel informatie gevonden worden over andere gebruikers. Er kan
gezocht worden naar specifieke groepen gebruikers die aan bepaalde criteria voldoen.
Voorheen kon ook al gekeken worden naar de voorkeuren van personen, maar daarvoor
moesten de individuele profielen bezocht worden. Met Graph Search kan gelijktijdig gezocht
worden bij alle gebruikers. Met Graph Search biedt Facebook de mogelijkheid om ongekend
veel informatie over gebruikers op een overzichtelijke manier te vinden.
Graph Search laat heel duidelijk de twee kanten van personalisatie zien; enerzijds worden de
zoekresultaten gepersonaliseerd voor de gebruiker en tegelijkertijd is de gebruiker zelf
onderdeel van de zoektocht naar persoonlijke gegevens. In de functionaliteit Graph Search
komt dit duidelijk naar voren omdat gebruikers zelf onderdeel zijn van de resultaten die
getoond worden.
In de volgende alinea wordt door middel van een casestudie over Amazon.com aangetoond
dat persoonsgegevens niet alleen gebruikt worden om resultaten te personaliseren, maar ook
voor het doen van persoonlijke aanbevelingen.

Amazon.com
In deze casestudie wordt door middel van de methode ‘front-end googlization’ de
Amazon.com interface bestudeerd. De interface wordt geanalyseerd en gedocumenteerd. Dit
biedt inzicht in de manier waarop de gepersonaliseerde resultaten aan de gebruikers getoond
worden. Deze casestudie laat zien dat niet alleen zoekmachines als Google, maar ook
zoeksystemen als Amazon.com personalisatie toepassen. De casestudie laat een van de
gevolgen zien die personalisatie met zich meebrengt: kansen voor onbekende producten. Door
deze theoretische toevoeging helpt deze casestudie bij het beantwoorden van de
onderzoeksvraag van deze thesis.
Waar Facebook voor iedere gebruiker zijn persoonlijke krant wil ontwikkelen, sprak
Jeff Bezos, oprichter van Amazon.com, in 1999 al uit dat iedere klant zijn eigen winkel zou
moeten hebben. Het doel van Amazon.com is om de perfecte winkel te maken voor iedere
gebruiker (Spector 2002, 146). Het succes van Amazon.com kan worden verklaard aan de
hand van de ‘long tail’21 en omdat ‘search’ wordt ingezet ter ondersteuning van maatwerk.
Producten die maar weinig afnemers hebben of waar weinig vraag naar is, kunnen

21

Het idee van de long tail (Anderson 2008) beschrijft dat onze cultuur en economie steeds meer verschuift van
een focus op een relatief klein aantal ‘hits’ aan het hoofd van de vraagcurve, naar een groot aantal niches in de
staart.

37

gezamenlijk een groter deel van de markt innemen dan de populaire producten zolang de
winkel of het distributiekanaal maar groot genoeg is. De verklaring hiervoor is dat
internetkanalen veel meer producten kunnen aanbieden dan traditionele winkels, waarmee de
verkoop van nicheproducten kan toenemen. Morville (2005, 4) beschrijft dit als een vorm van
macht voor de consument; omdat de consument nooit eerder de keuze uit zoveel verschillende
producten heeft gehad.
Brynjolfsson, Hu en Simester (2011) geven nog een andere verklaring voor het succes
van Amazon.com. Zij zijn van mening dat de ‘lower search costs’ een oorzaak zijn voor de
‘long tail’ verdeling. Het gebruik van aanbevelingen en niet-gericht zoeken dragen bij aan de
toename van de vraag naar nicheproducten op het internet (Brynjolfsson, Hu en Simester
2011, 1385). Amazon.com is het eerste bedrijf dat ‘collaborative-filtering’22 toepaste. De
mogelijkheid om te weten wat anderen aangeschaft hebben, kan helpen om te beslissen welk
product het beste bij iemand past. Deze waardevolle informatie is daarnaast effectief voor het
vaststellen van nieuwe markten en personalisatie.
Personalisatie is onderdeel van Amazon.com’s filosofie van ‘massa customisatie’,
welke de gebruikerservaring afstemt op de individuele voorkeuren, het koopgedrag en het
surfgedrag (Spector 2002, 142). Vanaf 1998 werd de homepage voor Amazon.com bezoekers
dan ook gepersonaliseerd. Figuur 2.9 laat een gedeelte zien van de homepage die ik te zien
krijg als ik Amazon.com bezoek. Onder het kopje ‘Try Amazon Prime Today and Get
Unlimited FREE Two-Day Shipping’ staan boeken die ik onlangs heb bekeken op
Amazon.com. Onder de kopjes ‘Related to Items You’ve Viewed’, ‘Inspired by Your
Browsing History’ en ‘Additional Items to Explore’ staan boeken die ik volgens Amazon.com
mogelijk interessant vind. Deze zijn duidelijk gebaseerd op de boeken die ik eerder heb
bekeken. De homepage is dus zo ingericht dat ik gemakkelijk de boeken kan vinden waarvan
Amazon.com denkt dat ik daar geïnteresseerd in ben.

22

Door middel van collaborative-filtering wordt het koopgedrag van consumenten geanalyseerd en worden op
basis daarvan andere producten voorgesteld die mensen met een soortgelijke koopgeschiedenis hebben
aangeschaft.
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Figuur 2.9

Gepersonaliseerde Amazon.com homepage (www.amazon.com)

Ondanks dat Google, Facebook en Amazon.com andere diensten aanbieden, komen de doelen
van deze bedrijven met elkaar overeen. Zij willen, net zoals vele andere bedrijven die
personalisatie toepassen, hun dienst aanpassen aan de wensen en interesses van de individuele
gebruikers. Google probeert op de wensen van de gebruikers in te spelen, door de
zoekresultaten te personaliseren. Gebruikers kijken namelijk zelden verder dan de eerste
resultaten (Höchstötter en Lewandowski 2009, 3). Door de zoekresultaten te personaliseren
biedt Google iedere individuele gebruiker resultaten die aansluiten bij zijn/haar interesses. Op
Facebook zijn gebruikers opzoek naar interactie met of informatie over andere gebruikers.
Facebook probeert de meeste relevante informatie voor de gebruiker direct in de News Feed
te tonen. De nieuwe Facebook Search Graph gaat nog een stapje verder; gebruikers kunnen
zoeken naar personen of groepen die aan specifieke aspecten voldoen. Gebruikers zijn hierbij
niet zelf actief aan het zoeken naar de gewenste informatie, het zoekwerk wordt door
Facebook gedaan. Ook bij Amazon.com wordt er automatisch voor de gebruiker gezocht.
Amazon.com stelt gebruikers door middel van een zoekfunctie in staat om boeken en andere
producten in de webshop te vinden. Tegelijkertijd is Amazon.com op zoek naar producten die
voor de gebruiker mogelijk interessant zijn. Deze worden op allerlei plaatsen op de website
aan de gebruiker getoond.
Op basis van de cases kan gesteld worden dat het actieve zoekgedrag van de gebruiker
gedeeltelijk vervalt, omdat de zoeksystemen direct inspelen op de behoeften van de
gebruikers. Dit komt overeen met Rogers (2009a) begrip van ‘registrational’ interactiviteit.
“With registrational interactivity, the information delivered is dependent on one’s
personal settings. As personal settings and personal histories fuse, the search engine’s
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acquaintance with the user would ultimately provide the uncanny, as if it knew what
you were looking for and desiring all along” (Rogers 2009a, 3).
Deze ‘registrational’ interactiviteit werd in het verleden vaak geschetst als een positieve
ontwikkeling (zoals is gebleken in de introductie). Er zijn echter ook theoretici die hier
kritisch over zijn, omdat het de waarneming beïnvloedt. Dit wordt in het volgende hoofdstuk
toegelicht. De rest van dit hoofdstuk richt zich op de personalisatie van advertenties. Critici
beschrijven namelijk dat personalisatie alleen dient voor betere advertenties, in plaats van
verbeterde zoekresultaten voor gebruikers (Röhle 2007; Feuz, Fuller en Stalder 2011). Door
aandacht te besteden aan de personalisatie van advertenties, wordt duidelijk dat personalisatie
op verschillende niveaus wordt toegepast.

Personalisatie van advertenties
Feuz, Fuller en Stalder (2011, onder “The rise of the personalised search engine”) beschrijven
dat alle zoekmachines vandaag de dag een tweeledig doel hebben: ze geven zoekresultaten
aan gebruikers en gebruikers aan adverteerders. Terwijl de gebruiker online zoekt, worden
zijn/haar gegevens onderzocht en opgeslagen. Yahoo bijvoorbeeld, verzamelt 110 miljard
stukjes data van zijn gebruikers in één maand (Baker 2009, 5). Deze gebruikersdata wordt niet
alleen gebruikt om zoekresultaten te personaliseren, maar ook om relevante advertenties aan
te bieden.

Gerichte doelgroep
Aanvankelijk kregen alle gebruikers dezelfde zoekresultaten op een bepaalde zoekopdracht en
alle adverteerders dezelfde gebruikers voor een zoekterm waarvoor zij advertentieruimte
hadden gekocht. Maar om de relevantie van zoekresultaten te vergroten, wordt personalisatie
toegepast. Hierdoor worden adverteerders geconfronteerd met een toenemende sociale
differentiatie, waardoor het moeilijker wordt om effectief een groter publiek te bereiken.
Echter, personalisatie sluit aan bij de wensen van adverteerders, die alleen geïnteresseerd zijn
in de meest relevante gebruikers: degenen die het meest waarschijnlijk worden beïnvloed door
hun boodschap. “De advertentie zal het waarschijnlijk beter doen als deze wordt getoond aan
de mensen die het meest waarschijnlijk in het product of de dienst zijn geïnteresseerd. Door
elke advertentie te richten op kleinere, specifieke groepen mensen tegelijk, kan de advertentie
op maat worden gemaakt, zodat die persoonlijker is en het publiek meer aanspreekt”
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(Facebook 2013a). Personalisatie levert daarmee een instrument om het gedrag van
consumenten voorspelbaar te maken (Röhle 2007, ¶ 55).
Om de resultaten en advertenties te personaliseren maakt Facebook gebruik van de
informatie die een gebruiker over zichzelf heeft toegevoegd (woonplaats, geslacht, leeftijd
etc.), de interesses die in de tijdlijn zijn opgenomen, de pagina’s en groepen waar een
gebruiker mee verbonden is en handelingen die een gebruiker op Facebook verricht (het
bekijken van pagina’s/groepen of het plaatsen van berichten en statusupdates) (zie figuur 2.1).
Gebruikers worden daarbij in groepen verdeeld (dit wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk
drie) zodat adverteerders hun advertenties op specifieke doelgroepen kunnen richten
(Facebook 2013b). Een bioscoop zal zijn advertenties bijvoorbeeld willen richten op
filmfanaten. Een gebruiker wordt waarschijnlijk onder de groep filmfanaten geclassificeerd
wanneer de persoon van verschillende pagina’s, die betrekking hebben op films, heeft
aangegeven dat hij/zij deze leuk vindt of wanneer de gebruiker het woord film in berichten
heeft gebruikt. Adverteerders kunnen hun doelgroep ook selecteren op basis van onderwerpen
en trefwoorden. Een adverteerder kan zijn advertenties bijvoorbeeld richten op het onderwerp
sport. Iedereen op Facebook die iets leuk vindt dat met sport te maken heeft, kan deze
advertenties te zien krijgen. Adverteerders kunnen daarnaast ook gebruikmaken van
trefwoorden, zoals bijvoorbeeld ‘The Sound of Music’. De advertentie wordt dan getoond aan
Facebook gebruikers die de pagina van ‘The Sound of Music’ leuk vinden of die ‘The Sound
of Music’ als interesse op hun tijdlijn hebben toegevoegd. Daarnaast is de inhoud van
Facebook advertenties soms gekoppeld aan nieuws met betrekking tot sociale acties (zoals het
leuk vinden van een pagina) die vrienden hebben uitgevoerd.
Facebook toont gebruikers dus ook berichten die personen uit zijn/haar sociale
netwerk interessant vinden. Hiermee speelt Facebook in op het fenomeen dat we veel
informatie via onze sociale netwerken verkrijgen. “We do not merely act on information we
receive from the media. We get new information, interpretation, re-interpretation and
influence via our social networks” (Krebs 2005, 113). Doordat Facebook gebruikers blootstelt
aan berichten die hun vrienden interesseren, wordt dit proces geautomatiseerd. Het medium
vertelt de gebruiker waar vrienden geïnteresseerd in zijn. Het proces van sociale beïnvloeding
wordt door personalisatie op Facebook geautomatiseerd.
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Gerichte advertenties creëren
Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop gepersonaliseerde advertenties gecreëerd
worden en hoe deze op de doelgroep worden afgestemd, heb ik op Facebook een advertentie
gecreëerd. In dit voorbeeld wordt een advertentie gecreëerd voor het ‘KVA priktoernooi’. Dit
is een korfbaltoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door mijn korfbalvereniging KVA.
Figuur 2.10 laat de beginpagina voor het creëren van advertenties zien.

Figuur 2.10

Facebook advertentie creëren (https://www.facebook.com/ads/create/).

Ik heb ervoor gekozen om een advertentie te maken voor het KVA priktoernooi (zie figuur
2.11). Als doel heb ik gekozen voor de optie: ‘meer vind-ik-leuks generen voor deze pagina’.
Figuur 2.11 laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn, zoals het promoten van
paginaberichten en ‘cost per click’ (CPC), waarbij adverteerders pas aan Facebook betalen
wanneer er op de advertentie geklikt wordt.

Figuur 2.11

Facebook advertentie mogelijkheden
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Na het kiezen van de soort advertentie kan de doelgroep worden samengesteld (zie figuur
2.12). Omdat ik een advertentie voor een korfbaltoernooi wil promoten, kies ik personen die
geïnteresseerd zijn in de sport korfbal. Aan het toernooi kunnen alleen personen van achttien
jaar en ouder mee doen, dus heb ik de advertentie ook alleen op deze doelgroep gericht. Het
toernooi wordt georganiseerd in Amstelveen, dus wil ik dat de advertentie ook alleen getoond
wordt aan mensen in en rondom Amstelveen.

Figuur 2.12

Facebook advertentie doelgroep

Figuur 2.13 biedt een overzicht van de campagnekosten en het campagneschema en figuur
2.14 biedt een totaaloverzicht van de door mij gemaakte advertentie. Mijn ervaring is dat het
eenvoudig is om een gerichte advertentie op Facebook te creëren. Het is mogelijk om in korte
tijd, ongeveer tien minuten, een advertentie te creëren die ingericht is zoals de adverteerder
wil en die getoond wordt aan de juiste doelgroep.

Figuur 2.13

Facebook advertentie campagnekosten en -schema.

43

Figuur 2.14

Overzicht Facebook advertentie.

Om inzicht te geven in hoe Facebook advertenties aan gebruikers worden getoond, dienen de
advertenties in de News Feed van mijn Facebook account als voorbeeld. Figuur 2.15 laat zien
welke Facebook advertenties ik getoond krijg wanneer ik inlog op Facebook. De advertentie
van Berger’s Sporthotel is voor mij relevant, omdat ik van sporten houd. Daarnaast heb ik een
sportpagina, Nike Tennis, ‘geliked’. Ik ben door Facebook waarschijnlijk ingedeeld als
‘sporter’, dus voor deze advertentie behoor ik tot de juiste doelgroep. Ik denk dat de
advertentie van Facebook Marketing aan mij getoond wordt, omdat ik beheerder ben van een
Facebook bedrijfspagina. De advertentie van De Key wordt waarschijnlijk aan mij getoond
omdat ik in Amsterdam woon. Ik ben echter niet op zoek naar een koopwoning, dus ik behoor
niet tot de juiste doelgroep. Ik ben Apple en Microsoft Office gebruiker, dus ik behoor tot de
juiste doelgroep voor deze twee advertenties. Waarom ik de advertentie: trouwen uit liefde?
van de Rijksoverheid krijg, is mij niet duidelijk. Op mijn Facebook profiel staat namelijk niet
dat ik verloofd ben of een relatie heb. Het merendeel van de advertenties die ik krijg
voorgeschoteld, is echter wel relevant voor mij.
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Naast advertenties worden op Facebook ook gesponsorde verslagen23 weergegeven. Dit zijn
verslagen die sowieso al in aanmerking komen om in de News Feed te staan. Een adverteerder
betaalt om de activiteit als gesponsord verslag weer te geven zodat de kans groter is dat een
gebruiker het ziet. Figuur 2.16 laat een voorbeeld zien van een gesponsord verslag in mijn
tijdlijn.

Figuur 2.15

Facebook advertenties

Figuur 2.16

Gesponsord verslag

Dit laat zien dat personalisatie verschillende mogelijkheden biedt op het gebied van online
marketing. Door middel van gebruikersdata kan reclame effectiever worden gericht op de

23

Gesponsorde verslagen zijn berichten die worden gegenereerd wanneer vrienden interactie hebben met deze
pagina's, applicaties of evenementen op Facebook (Facebook 2013c).
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interesses van de individuele gebruikers. In de volgende alinea wordt toegelicht hoe
gebruikersdata verzameld wordt.

Gebruikers als ‘data providers’
Door op de platformen te interacteren fungeren de gebruikers als ‘data providers’. “The
metadata Google harvests from UGC traffic and clickstreams is much more valuable to
advertisers than the content users provide to these sites” (Van Dijck 2009, 49). Maar Google,
Facebook en andere platformen maken niet alleen gebruik van de data die binnen het platform
wordt geproduceerd. Ook buiten bijvoorbeeld Facebook is het mogelijk om artikelen te
‘liken’ door middel van ‘social buttons’.24 De ‘like knop’ (maar ook de Google +1 knop)25
kan gebruikt worden om een cookie26 te lezen (Helmond 2013, ¶ 7). ‘Cookies’ helpen
advertenties effectiever te maken, want zonder ‘cookies’ is het voor een adverteerder
moeilijker zijn doelgroep te bereiken of erachter te komen hoeveel advertenties er zijn
weergegeven en hoeveel klikken er zijn gegenereerd (Google 2013a). De cookie stuurt
automatisch data terug naar Facebook op het moment dat je een pagina met een ‘like button’
laadt. De ‘like knop’ initieert dus automatisch onzichtbare ‘dataflows’ tussen de ‘front-end’,
de webpagina met een ‘like knop’, en de ‘back-end’ waar de informatie in de database van
Facebook wordt opgeslagen, verwerkt en gebruikt (Helmond 2013, ¶ 7).
Critici beschrijven dat personalisatie alleen dient voor betere advertenties, in plaats van
verbeterde zoekresultaten voor gebruikers. Röhle (2007,¶ 1) beschrijft dat reclame eerder
een voorwaarde was om de kwaliteit van de resultaten te verbeteren, maar dat
zoekmachines zich hebben ontwikkeld tot reclameplatforms met de zoekfunctie als
‘traffic generator’.
“Google personal search does not fully provide the much-touted benefits for its
search users. More likely, it seems to serve the interest of advertisers in providing
more relevant audiences to them” (Feuz, Fuller en Stalder 2011, onder “Abstract”).
Personalisatie wordt dus niet gezien als een middel om relevante resultaten aan te bieden aan
gebruikers, maar om adverteerders relevante doelgroepen voor hun producten te bieden.
24

Social buttons zijn de knoppen die ons artikelen laten ‘liken’, ‘sharen’, ‘tweeten’ en delen op verschillende
sociale media platformen (Helmond 2013, ¶ 5).
25
De +1-knop van Google ('+1-knop') is een hulpmiddel waarmee applicaties, websites en andere services
(gezamenlijk 'Uitgevers') Google +1-inhoud kunnen delen op websites en andere services. Gebruikers kunnen
aangeven dat ze een website van een Uitgever leuk vinden door op de +1-knop te klikken en kunnen de inhoud
ervan delen met Google+ (http://www.google.nl/intl/nl/webmasters/+1/button/policy.html).
26
Een cookie is een klein stukje tekst dat naar de gebruiker zijn browser wordt gestuurd door de website die
wordt bezocht. De cookie helpt de website informatie over het bezoek te onthouden, zoals de voorkeurstaal en
andere instellingen (Google 2013b).
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Naar mijn mening gaan deze twee ontwikkelen met elkaar gepaard. Het doel van
zoeksystemen om relevante resultaten te bieden, geldt zowel voor zoekresultaten als
advertenties. Personalisatie kan dus worden gezien als een methode om de relevantie van
zowel zoekresultaten als advertenties te optimaliseren voor gebruikers. Gebruikers fungeren
daarbij als ‘data providers’. De data fungeert vervolgens als input voor het personaliseren van
de resultaten. De inzet van persoonlijke data voor gepersonaliseerde resultaten brengt
consequenties voor gebruikers met zich mee. In het volgende hoofdstuk worden deze
consequenties aan de hand van literatuur uit het huidige discours besproken. Er wordt
geconcludeerd dat algoritmes een geautomatiseerde individuele waarneming voor elk individu
creëren (Pariser 2011, 9). Daarnaast werken algoritmes in groepen die zij zelf creëren en
tonen gebruikers op basis van deze groepen resultaten (Gillespie 2013, 22-23). Door middel
van deze processen sturen zij gebruikers in hun informatievergaring (Feuz Fuller en Stalder
2011, onder “Conclusion and further questions”).
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Hoofdstuk 3 – Op welke factor heeft personalisatie een effect?

Op basis van de cases uit hoofdstuk twee kan geconcludeerd worden dat het actieve
zoekgedrag van de gebruiker door personalisatie gedeeltelijk vervalt. Er kan gesproken
worden van ‘registrational’ interactiviteit (Rogers 2009a), omdat de resultaten aansluiten op
de interesses van de gebruikers. Dit werd in het verleden vaak geschetst als een positieve
ontwikkeling (zoals is gebleken in de introductie) omdat dit een oplossing kan zijn voor de
informatieovervloed. Er zijn echter ook theoretici die kritisch zijn over personalisatie omdat
dit de waarneming beïnvloedt. Dit wordt in de volgende alinea toegelicht. Daarna wordt
gekeken naar de gevolgen van de personalisering op de mate van privacy voor de gebruikers.
Vervolgens wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Op welke variabelen, met betrekking tot
de consequenties voor de gebruiker en de manier van informatievergaring, heeft personalisatie
een effect?’.

Geautomatiseerde individuele waarneming
Eli Pariser beschrijft in zijn boek The Filter Bubble (2011, 91) dat het personaliseren van
resultaten ervoor zorgt dat veel informatie onbekend blijft voor gebruikers. Hij geeft als
voorbeeld de zoekresultaten van twee vrienden. Zij hebben beide via Google gezocht op de
zoekterm Egypte, maar krijgen wisselende zoekresultaten op basis van hun webgeschiedenis.
De één krijgt vooral toeristische informatie in de zoekresultaten, terwijl de ander informatie
krijgt over de politieke crisis. Gebruikers krijgen alleen informatie waar zij geïnteresseerd in
zijn, waardoor veel andere informatie hen niet bereikt. Omdat gebruikers alleen aan
informatie worden blootgesteld, die aansluit bij hun interesses, komen ze volgens Pariser in
een ‘filter bubble’27 terecht. “The filter bubble surrounds us with ideas with which we’re
already familiar (and already agree), making us overconfident in our mental frameworks”
(Pariser 2011, 84).
De casestudie over Google in deze thesis laat zien dat gebruikers inderdaad direct de
informatie getoond krijgen die aansluiten bij hun interesses. Als sportliefhebber kreeg ik op
de zoekterm ‘Wildcats’ direct informatie over een gelijknamige basketballvereniging in
Nijmegen (zie figuur 2.2). Echter biedt Google mij de mogelijkheid om andere resultaten van
de zoekterm weer te geven. De casestudie bevestigt dat de resultaten worden gerangschikt en
27

De filter bubble is een eigen universum van informatie waarin iemand online leeft (Pariser 2011, 9). De
gebruiker bepaalt niet zelf wat er in deze filter bubble terecht komt en het is niet bekend wat er buiten wordt
gelaten (Pariser 2011, 10).
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gefilterd op basis van mijn interesses. Echter, Google toont mij niet alleen de informatie die
aansluit bij mijn interesses, het biedt mij nog wel de mogelijkheid om aan te geven dat ik naar
iets anders op zoek ben. Dat veel informatie onbekend blijft voor gebruikers, is dus niet
noodzakelijk het geval. Wanneer de gebruiker bereid is om verder te zoeken dan de eerste
resultaten, kan de gebruiker meer diverse informatie ontvangen. De, in eerste instantie,
getoonde resultaten zijn echter gebaseerd op het gedrag en de interesses van de gebruikers.
Het personaliseren van de zoekresultaten zorgt ervoor dat ik direct de informatie getoond krijg
waar ik volgens Google geïnteresseerd in ben. Op basis van de casestudie kan gesteld worden
dat Google een ‘filter bubble’ creëert, waar de gebruiker zelf doorheen kan prikken.
Het idee van de ‘filter bubble’ kan worden vergeleken met het ‘echo chamber effect’
en de: ‘confirmation bias’. Gebruikers worden door personalisatie namelijk niet blootgesteld
aan ontkrachtend bewijs, maar in eerste instantie alleen aan informatie die aansluit bij de
huidige interesses van de gebruiker, waardoor gebruikers krachtig(er) in hun eigen standpunt
blijven geloven. Het ‘echo chamber effect’ beschrijft een soortgelijk proces; gebruikers
krijgen voornamelijk informatie getoond van hun ‘strong ties’, waarvan de opinie
overeenkomt met de eigen opinie. Ook het idee van de ‘filter bubble’ stelt dat gebruikers
alleen blootgesteld worden aan informatie die aansluiten bij hun eigen interesses, waardoor
gebruikers niet blootgesteld worden aan nieuwe informatie/ideeën. De ‘filter bubble’ gaat
echter een stap verder dan ‘confirmation bias’ en het ‘echo chamber effect’. De ‘confirmation
bias’ en het ‘echo chamber effect’ zijn processen die normaliter door de gebruiker zelf
worden toegepast (gebruikers hechten zelf meer waarde aan de mening van ‘strong ties’ en
hechten minder waar aan ontkrachtend bewijs), terwijl het idee van de ‘filter bubble’ stelt dat
deze tunnelvisie automatisch voor de gebruiker gecreëerd wordt. Gebruikers hebben hier zelf
geen directe invloed op.
De casestudie over Facebook in deze thesis bevestigt dit. Het laat namelijk zien dat het
Facebook algoritme bepaalt welke informatie wordt weergegeven en welke buiten
beschouwing wordt gelaten. Indirect heeft de gebruiker invloed: op basis van de handelingen
die de gebruiker op Facebook verricht, wordt bepaalde informatie getoond of buiten
beschouwing gelaten. Echter: de gebruiker weet niet welke informatie buiten beschouwing
wordt gelaten en kan hier zelf geen directe invloed op uitoefenen. De gebruiker kan niet zelf
bepalen welke informatie relevant en waardevol is en welke hij/zij wil zien, dit doet het
Facebook algoritme voor de gebruiker.
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Pariser (2011, 9) beschrijft dan ook dat zoeksystemen door het personaliseren van
resultaten een uniek universum van informatie voor ieder van ons creëren. Het idee van een
individuele waarneming is echter niet nieuw. Stuart Hall beschreef in 1973 in de essay ‘Titled
Encoding and Decoding in the Television Discourse’ dat de betekenis van een boodschap
gedeeltelijk door de maker en gedeeltelijk door de kijker geconstrueerd wordt. De productie
en het gebruik van een boodschap zijn niet identiek, maar zijn aan elkaar gerelateerd. Hoe een
boodschap geïnterpreteerd wordt, is afhankelijk van de culturele achtergrond, economische
positie en persoonlijke ervaringen. Twee verschillende personen kunnen dus verschillende
betekenissen halen uit dezelfde boodschap. Dus, zoals in Pariser’s termen, leeft iedereen in
zijn eigen universum van informatie. Wat er echter verandert door personalisatie is dat het nu
automatisch gebeurd. “Personalized search promised an ‘augmented reality’ in which machine
intelligence interprets the user’s individual relationship to reality and then selects what’s good
for each” (Feuz, Fuller en Stalder 2011, onder “The rise of the personalised search engine”).
De individuele waarneming komt niet meer tot stand door het decoderen van de boodschap
door het individu: door personalisatie wordt dit automatisch gedaan. Deze is echter nog steeds
gebaseerd op persoonlijke ervaringen en interesses.
Volgens Pariser beperkt deze automatische selectieve waarneming de creativiteit door
de beperkte blootstelling aan nieuwe informatie en de verminderde motivatie om het te
zoeken. Dit vermindert ook de serendipiteit28 (Pariser 2011, 97-98). “In what researchers call
the evolutionary view of innovation, this element of random chance isn’t just fortuitous, it’s
necessary. Innovation requires serendipity” (Pariser 2011, 96). Serendipiteit is volgens Pariser
alleen mogelijk met een vrij en open internet. Deze situatie lijkt echter niet meer mogelijk,
omdat het internet heel groot is geworden en daarom overzicht nodig heeft om bruikbaar te
blijven. Jack Menzel van Google en Stefan Weitz van zoekmachine Bing beschrijven dat
gebruikers niet kunnen zoeken zonder personalisatie. Stel je zoekt op het woord ‘restaurant’,
wil je dan als zoeker het beste resultaat voor restaurants van de hele wereld zien? Of wil je
dan resultaten van restaurants bij jou in de buurt hebben? (Jongsma 2011,¶ 4). De functies die
de internetbedrijven bieden om op een overzichtelijke manier met informatie om te gaan,
creëren echter de door Pariser beschreven ‘filter bubble’. Hoe meer informatie er beschikbaar
is, hoe meer deze gefilterd moet worden om er overzichtelijk mee om te kunnen gaan.
Op basis van de bestaande literatuur en de casestudies uit deze thesis kan geconcludeerd
worden dat gepersonaliseerde resultaten gebruikers sturen in hun informatievergaring. Echter
28

Serendipiteit is het fenomeen van de toevallige ontdekking: iets onverwachts en bruikbaars vinden terwijl je
op zoek bent naar iets anders.
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is Pariser’s idee van de ‘filter bubble’ niet nieuw. Het komt voor een deel overeen met de
theorieën: confirmation bias, ‘echo chamber effect’ en selectieve waarneming. Wat er echter
verandert, is dat deze processen door personalisatie automatisch plaatsvinden en de individu
daar dus minder controle over heeft.
Door de personalisering is er nog een proces geautomatiseerd dat invloed heeft op de
manier van informatievergaring. Gillespie (2013) beschrijft in het artikel ‘The Relevance of
Algorithms’ namelijk dat algoritmes gebruikers in groepen indelen die deze algoritmes zelf
produceren. Uit de casestudie over Amazon.com is gebleken dat gebruikers, op basis van
voorgaande aankopen en op basis van het klikgedrag, worden gestuurd in hun aankoopgedrag.
Op basis van het gedrag en de interesses worden gebruikers ook in groepen gedeeld en wordt
het (aankoop)gedrag, op basis van het gedrag van de groep, voorspeld en beïnvloed.
“When Amazon recommends a book that "customers like you" bought, it is invoking
and claiming to know a public with which we are invited to feel an affinity -- though
the population on which it bases these recommendations is not transparent, and is
certainly not coterminous with its entire customer base. When Facebook offers as a
privacy setting that information be seen by "friends, and friends of friends," it
transforms a discrete set of users into an audience -- it is a group that did not exist
until that moment, and only Facebook knows its precise membership. These
algorithmically generated groups may overlap with, be an inexact approximation of,
or have nothing whatsoever to do with the publics that the user sought out” (Gillespie
2013, 22-23).
Alleen het betreffende zoeksysteem weet wie er tot deze groepen behoort en wie er door de
technologieën wordt buitengelaten. Op basis van deze gecreëerde groepen worden gebruikers
gestuurd in hun informatievergaring.
“Google is actively matching people to groups, which are produced statistically, thus
giving people not only the results they want (based in what Google knows about them
for a fact), but also generates results that Google thinks might be good to users (or
advertisers) thus more or less subtly pushing users to see the world according to
criteria pre-defined by Google” (Feuz, Fuller en Stalder 2011, onder “Conclusion and
further questions”).
Algoritmes creëren een geautomatiseerde individuele waarneming voor elk individu (Pariser
2011, 9). Daarnaast werken algoritmes in groepen die zij zelf creëren en tonen gebruikers op
basis van deze groepen resultaten (Gillespie 2013, 22-23). Door middel van deze processen
sturen zij gebruikers in hun informatievergaring (Feuz Fuller en Stalder 2011, onder
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“Conclusion and further questions”). In de volgende alinea wordt beschreven welke
consequenties met betrekking tot privacy de personalisering met zich meebrengt.

Gevolgen voor privacy
Bij veel diensten zijn de standaardinstellingen zo ingesteld dat het verzamelen van
persoonlijke gegevens automatisch gebeurd. Daarnaast kunnen veel websites alleen bezocht
worden als ‘cookies’ worden geaccepteerd. Wanneer een persoon gebruik wil maken van een
website of dienst is het vrijwel onmogelijk om zijn gegevens privé te houden. Greg Elmer
(2004) waarschuwt voor een omgeving waarbij het verzamelen van persoonsgegevens een
voorwaarde is voor gebruik, wat leidt tot macht bij de technologieontwerpers.
“Ultimately, what both requesting and requiring personal information highlight is the
centrality of producing, updating, and deploying consumer profiles – simulations or
pictures of consumer likes, dislikes, and behaviors that are automated within the
process of consuming goods, services, or media and that increasingly anticipate our
future needs and wants based on our aggregated past choices and behaviors. And
although Foucault warns of the self–disciplinary model of punishment in panoptic
surveillance, computer profiling, conversely, oscillates between seemingly rewarding
participation and punishing attempts to elect not to divulge personal information”
(Elmer 2004, 5-6).
De situatie op het internet vergelijkt Elmer met Foucaults gedachtegang van ‘panoptic
surveillance’.29 Gebruikers die geen toegang willen geven tot hun persoonlijke gegevens
worden uitgesloten voor gebruik en worden in Elmer’s termen daarmee gestraft voor het niet
afgeven van persoonsgegevens. Er kan gesproken worden van ‘panoptisering van het
internet’, aangezien gebruikers op het internet steeds meer in de gaten worden gehouden en er
steeds minder ruimte is waar zij onbespied en anoniem kunnen zijn.
Macht uitte zich dus in de vorm van een dreigement: zonder het afgeven van
persoonsgegevens krijg je geen toegang tot de dienst. Jaron Lanier (in: Kieft 2013) beschrijft
echter dat deze vorm van macht is veranderd. Deze nieuwe vorm van macht betreft het
geleidelijk beïnvloeden van keuzes door het sturen van gebruikers in hun informatievergaring.
29

Het begrip surveillance in Foucaults (1977) benadering betreft het voortdurend begluurd, bekeken en in beeld
gebracht worden. De metafoor van het panopticon betreft een gevangenis in de vorm van een koepel die zodanig
is ontworpen dat de gevangenen vanuit een centraal punt voortdurend in de gaten kunnen worden gehouden,
zonder dat ze weten wanneer er op hen wordt gelet.
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Dit gebeurt momenteel op het internet door de personalisatie van informatie.
In beide beschreven situaties hebben gebruikers echter zelf geen volledige controle over hun
eigen data. “It does not even satisfy Level I privacy protection unless the user applies some
privacy protection measures to strengthen the privacy protection themselves” (Shen, Tan en
Zhai 2007, 13). Shen, Tan en Zhai (2007, 6-7) pleitten voor meer controle voor gebruikers
over hun persoonlijke gegevens. Als oplossing opperen zij een ‘ruil’ tussen de mate van
privacy en de zoekservice kwaliteit. De vraag die dit oproept is: ‘In hoeverre willen
gebruikers controle over hun persoonlijke gegevens en in hoeverre hebben zij behoefte aan
gepersonaliseerde zoekresultaten?’. Dit wordt in de volgende alinea toegelicht op basis van
eerder empirisch gebruikersonderzoek.
Uit het Pew Internet & American Life onderzoek van Purcell, Brenner en Rainie
(2012) blijkt dat 73% van de gebruikers het niet goed vindt dat een zoekmachine de
zoekgeschiedenis bijhoudt om resultaten te personaliseren omdat dit voelt als een inbreuk op
de privacy. Specifiek gericht op advertenties gaf 68% van de respondenten aan dat zij gerichte
reclame niet goed vinden, omdat zij niet willen dat hun online gedrag gevolgd en
geanalyseerd wordt. 28% van de ondervraagden gaf aan dit niet erg te vinden omdat zij
hierdoor aan interessante advertenties blootgesteld wordt.
Over gepersonaliseerde zoekresultaten in het algemeen gaf 65% van de gebruikers aan dit een
slechte zaak te vinden omdat het de toegang tot informatie beperkt. 29% van de respondenten
vindt gepersonaliseerde zoekresultaten echter wel een goed idee, omdat hierdoor alleen de
relevante resultaten getoond worden.
Omdat de behoeften van de verschillende gebruikers uiteenliggen, kan het idee van Shen, Tan
en Zhai (2007) worden gezien als een oplossing voor dit privacyprobleem dat personalisatie
met zich mee brengt.
Door de personalisering verandert er nog een tweede aspect met betrekking tot
privacy. Persoonsgegevens zijn namelijk niet alleen zichtbaarder geworden voor de
betreffende diensten, maar ook voor andere gebruikers. Om het bereik te verbeteren nemen
veel zoekmachines de informatiestromen van web 2.0 toepassingen30 op in hun doorzoekbare
indexen. Door het toevoegen van web 2.0 technologieën in hun diensten kunnen
zoekmachines nog meer specifieke informatie over de acties en interesses van gebruikers

30

Tim O'Reilly (2007) heeft de gemeenschappelijke kenmerken van de web bedrijven onderzocht die de “dotcom burst” van de late jaren 1990 hebben overleefd, deze bedrijven waren allen: interactief, dynamisch, usercentered, netwerk-gebaseerd en data-rijk. Deze trend wordt door O’Reilly omschreven als: Web 2.0.
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verzamelen. Door de aankoop van Flickr en Delicious verschijnen er bij Yahoo! foto’s en
‘folksonomies’31 van bladwijzers in de zoekresultaten. Google verzamelt via Orkut
persoonlijke interesses van gebruikers, via Dodgeball de plaatsen die zij bezoeken, via Picasa
de foto’s die zij delen en via YouTube de video’s die zij bekijken. Door het linken van web
2.0 applicaties met andere zoekactiviteiten is het voor zoekmachines mogelijk om
gedetailleerde en vrijwel volledige gegevens over online activiteiten te verzamelen (Zimmer
2008b, ¶ 23). Dit heeft gevolgen met betrekking tot privacy. Voorheen konden persoonlijke
gegevens gevonden worden op de betreffende web 2.0 applicatie, nu zijn ze beschikbaar voor
iedereen via zoekmachines (Zimmer 2008b, ¶ 25). ‘Iemand Googlen’ is dan ook een
algemeen begrip geworden. Zimmer (2008b, ¶ 1) beschrijft dit proces als ‘search 2.0’.
Doordat veel zoekmachines de informatiestromen van web 2.0 toepassingen opnemen in hun
indexen zijn persoonsgegevens meer toegankelijk geworden voor anderen gebruikers.
De casestudie over de Facebook Graph Search laat ditzelfde, ‘search 2.0’, proces zien. Door
de geïntegreerde zoekfunctie kan Facebook worden gezien als een web 2.0 applicatie en een
zoekmachine ineen. Gebruikers voorzien Facebook met hun persoonlijke gegevens, welke
vervolgens door middel van de Graph Search functie worden doorzocht door andere
gebruikers. Door middel van het combineren van de web 2.0 applicatie met de ‘search’
functie, is het gemakkelijk om ongekend veel persoonlijke informatie/interesses op een
gemakkelijke manier te vinden. Hierdoor hebben gebruikers meer inzicht in elkaars
persoonlijke gegevens en interesses.
Er kan dus geconcludeerd worden dat gebruikers weinig macht hebben over hun eigen
persoonlijke gegevens, terwijl de persoonsgegeven steeds zichtbaarder worden voor anderen
via ‘search’. In het volgende subhoofdstuk worden alle veranderingen door personalisatie
beschreven.

Veranderingen door personalisatie
Zoekresultaten worden gepersonaliseerd voor iedere individuele gebruiker omdat
verschillende gebruikers verschillende dingen kunnen bedoelen met dezelfde zoekopdracht.
Het maximaliseren van het aantal relevante resultaten als antwoord op de informatiebehoefte
is dan ook het belangrijkste fundamentele principe welke aan de grondslag ligt van onderzoek

31

Het verschijnsel waarbij mensen op internet metadata meegeven aan filmpjes, foto's, etc.
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en ontwikkelingen op het gebied van ‘information retrieval’ (Vallet en Castells 2012, 1). De
diversiteittechniek heeft als doel het aantal ontevreden gebruikers te minimaliseren door
zoveel mogelijk gebruikers tevreden te stellen met één resultatenlijst en richt zich dus op de
massa.
De personalisatietechniek streeft naar informatie over de gebruiker om onduidelijkheid
over de zoekopdracht te verminderen. De zoekresultaten worden aangepast aan de interesses
van iedere individuele gebruiker. De personalisatietechniek richt zich dus niet op de massa
maar op het individu. Het verandert de doelgroep van de massa naar het individu.
Tegelijkertijd verandert daarmee de inhoud van de informatie die getoond wordt. Waar eerst
zoveel mogelijk verschillende informatie getoond werd om aan alle interpretaties van de
zoekopdracht te voldoen, wordt door personalisatie informatie getoond vanuit slechts één
perspectief; dat van de gebruiker. Hierdoor wordt er een uniek eigen universum van
informatie voor elk individu gecreëerd (Pariser 2011, 9). Dit gaat een stap verder dan de
selectieve waarneming die normaliter al bij iedereen plaatsvindt. De personalisatietechniek
selecteert op basis van persoonlijke gegevens welke informatie wordt getoond en welke
buiten beschouwing blijft. De menselijke selectieve waarneming wordt dus met personalisatie
automatisch toegepast door de techniek. Doordat de personalisatietechniek de zoekresultaten
aanpast voor iedere individuele gebruiker, verandert de doelgroep, de inhoud van de
informatie en de waarneming.
Om de zoekresultaten te personaliseren worden persoonlijke gegevens over de
gebruikers verzameld. Dit heeft consequenties met betrekking tot privacy. Het is voor de
gebruiker onontkoombaar geworden om zijn gegevens privé te houden omdat dit een
voorwaarde voor gebruik is geworden. De verzamelde persoonsgegevens worden niet alleen
gebruikt voor het personaliseren van zoekresultaten, maar ook voor het personaliseren van
advertenties. Doordat er veel persoonlijke informatie bekend is over de gebruikers kunnen
advertenties getoond worden die aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor
adverteerders is dit een manier om hun advertentie aan de juiste doelgroep te tonen.
Personalisatie biedt daarnaast nog een commerciële kans. Het biedt namelijk mogelijkheden
voor onbekende producten. Door aanbevelingen te doen op basis van de interesses van de
gebruiker, worden er producten getoond waar de gebruiker voorheen misschien nooit aan
gedacht of van gehoord had. Het toepassen van personalisatie brengt dus ook commerciële
kansen met zich mee: gerichte advertenties en een persoonlijk productaanbod.
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De personalisering heeft er voor gezorgd dat de doelgroep, de inhoud, de waarneming,
privacyvoorwaarden, advertenties en het productaanbod veranderen. In het volgende
hoofdstuk worden deze gevolgen in verband gebracht met de dynamiek van zoeken en vinden.
Er zal worden geconcludeerd dat de dynamiek van zoeken en vinden door personalisatie
verandert, van ‘push’ naar ‘pull’.
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Hoofdstuk 4 – Conclusie: Hoe verandert personalisatie de dynamiek van
zoeken en vinden bij informatievergaring?
Uit hoofdstuk een, twee en drie is gebleken dat ‘search’ verandert door het personaliseren van
zoekresultaten, zowel op individueel als op commercieel niveau. In dit hoofdstuk wordt
beschreven hoe de dynamiek van zoeken en vinden bij informatievergaring verandert door
personalisatie.

Van ‘pull’ naar ‘push’
Op basis van de cases in deze thesis kan worden gesteld dat er een paradigmaverschuiving op
het gebied van online informatievergaring plaatsvindt. Door personalisatie verandert de
dynamiek van zoeken en vinden. In plaats van een actieve zoektocht naar relevante informatie
is er nu sprake van een vraag- en antwoordstructuur waarbij de gebruiker direct een relevant
antwoord krijgt. ‘Search’ verandert van een tekstgebaseerd zoekparadigma naar een
omgevingsbewust zoekparadigma waarbij gebruikers niet meer zelf actief naar informatie
zoeken (pull), maar waarbij de zoekmachine direct de juiste antwoorden aan de gebruikers
toont (push). Er vindt een verschuiving plaats van ‘consultational’ naar ‘registrational’
interactiviteit.
“In consultational interactivity, the user queries and chooses from pre-loaded
information, as in a library catalogue. One consults what is already there, and user
anonymity does not come into play. There are no dynamic recommendations.
With registrational interactivity, the information delivered is dependent on one’s
personal settings. As personal settings and personal histories fuse, the search engine’s
acquaintance with the user would ultimately provide the uncanny, as if it knew what
you were looking for and desiring all along” (Rogers 2009a, 3).
Er is dus geen sprake meer van een actieve zoektocht naar informatie, zoals
beschreven in eerdere IR modellen (exporatory search, berrypicking en information foraging
theory), maar van een geautomatiseerde interactie waarbij de zoekmachine inspeelt op de
context van de gebruiker. De resultaten van de thesis bieden nieuwe inzichten als aanvulling
op de theorie van Bloice et al. (2010). De cases in deze thesis hebben namelijk aangetoond dat
de paradigmaverschuiving ook opgaat voor zoeksystemen die door Bloice et al. (2010)
worden omschreven als horizontaal. De manier waarop het web wordt doorzocht verandert
ook voor de gebruikers die via hun desktops zoeken, want ook voor deze gebruikers worden
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de resultaten gepersonaliseerd. De gebruiker krijgt direct de informatie getoond die aansluit
bij zijn interesses, er is geen sprake meer van een actieve zoektocht naar informatie.
Personalisatie werd geschetst als een instrument dat zich richt op de individuele
informatiebehoefte (Gauch, Chaffee en Pretschner 2003 en Qiu en Cho 2006) maar uit deze
thesis blijkt dat personalisatie niet mens- maar datagericht is. Door het verzamelen van
enorme hoeveelheden data, sturen zoeksystemen gebruikers in hun online gedrag en
beïnvloeden zij hun waarneming. Daarom vraag ik mij af of personalisatie ethisch
verantwoord is. Personalisatie beperkt immers de keuzevrijheid van de gebruikers en
beïnvloedt ze in hun keuzes en waarneming. Er moet daarom in het discours niet slechts
gekeken worden naar het privacyvraagstuk, maar vooral naar de ethische kant van
personalisatie. Het is belangrijker om te discussiëren over de beweegredenen van
zoeksystemen om data in te zetten (gebruikers sturen in hun informatievergaring en keuzes),
dan de kwestie of data verzamelen privacytechnisch verantwoord is. Het gaat er niet om dat
zoeksystemen persoonlijke gegevens opslaan, maar om wat ze daarmee doen.
Doel van deze thesis was om het zoekmachinediscours van nieuwe perspectieven te
voorzien. Hiervoor is gekeken naar de dominante kritiekpunten in dit discours. Momenteel
wordt er vooral veel aandacht besteed aan de gevolgen van personalisatie met betrekking tot
privacy en de monopoliepositie van Google in de markt van informatieordening. In de
reflectie wordt het huidige onderzoek in verband gebracht met de huidige debatten over
personalisatie. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek, op basis
van de resultaten van het huidige onderzoek.

Reflectie
Privacy
Het is opvallend dat er veel onderzoek wordt gedaan naar de consequenties van personalisatie
op de mate van privacy voor de gebruikers, aangezien personalisatie inspeelt op de wensen
van de gebruikers. Gebruikers kijken zelden verder dan de eerste paar zoekresultaten
(Höchstötter en Lewandowski 2009, 3). Om de meeste relevante resultaten te kunnen bieden,
dienen de zoeksystemen op de hoogte te zijn van de interesses en wensen van de gebruikers.
Enerzijds verwachten gebruikers resultaten die aansluiten bij hun interesses, maar anderzijds
willen zij niet dat zoeksystemen deze interesses verzamelen omdat dit voelt als een inbreuk op
de privacy. Een ‘ruil’ tussen de mate van privacy en de zoekservice kwaliteit kan een
58

oplossing zijn voor dit probleem (Shen, Tan en Zhai 2007, 6-7). Op deze manier heeft de
gebruiker zelf ‘macht’ over zijn persoonsgegevens en kan hij/ zij afzien van gepersonaliseerde
zoekresultaten. Wanneer de gebruiker wel persoonlijke resultaten wil krijgen, kan hij/zij zijn
gegevens daarvoor ‘ruilen’. Het is immers niet mogelijk om relevante (persoonlijke)
resultaten te leveren, zonder input van de gebruikers.
Met deze oplossing kan een einde gemaakt worden aan de discussie over
privacyissues. Op deze manier kunnen gebruikers zelf beslissen in hoe verre zij
gepersonaliseerde resultaten willen ontvangen en hun persoonlijke gegeven willen delen. Uit
deze thesis blijkt ook dat het belangrijker is om te discussiëren over de beweegredenen van
zoeksystemen om data in te zetten (gebruikers sturen in hun informatievergaring en keuzes),
dan de kwestie of data verzamelen privacytechnisch verantwoord is. Het gaat er niet om dat
zoeksystemen persoonlijke gegevens opslaan, maar om wat ze daarmee doen. Daarom is het
belangrijk om hier in vervolgonderzoek aandacht aan te besteden.

Google’s monopoliepositie
Recente studies over Google richten zich vooral op de ‘imperial nature of its monopoly’,
zoals: de dominante positie, privacyissues en ‘dataveillance’. Matteo Pasquinelli (2009)
beschrijft echter dat er gekeken moet worden naar de ‘molecular economic engine at the core
of this dominion’. Google’s macht moet worden herleid tot het algoritme PageRank: “First
and foremost Google’s power is understood from the perspective of value production (in
different forms: attention value, cognitive value, network value etc.): the biopolitical
consequences of its data monopoly come logically later” (Pasquinelli 2009, 153).
Ondanks dat veel kritische studies Google’s macht in verband brengen met aspecten als
‘dataveillance’, moet men zich beseffen dat Google’s macht is voortgekomen uit het
technische platform en bedrijfsmodel. De theorie van Rogers (2009a, 1) bevestigt het succes
van het algoritme, want door het grote succes van PageRank zijn ook andere zoekmachines
gebruik gaan maken van algoritmes vergelijkbaar aan Google’s Page Rank. “Every major
engine employs an algorithm that seeks to emulate Google’s Page Rank. “There is what could
be termed algorithmic concentration” (Rogers 2009a, 1). Deze studies beschrijven dat Google
en het algoritme een grote invloed hebben op het zoekmachine discours en daarmee op de
manier van informatievergaring. Hillis, Petit en Jarrett (2013, 8) beschrijven dan ook dat
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Google een ‘consecrated status’32 heeft bereikt. Daarmee bepaalt Google wat ‘good search’
betekent en de manier waarop we informatie verzamelen en hoe we aan kennis komen.
De studies over Google kunnen ingedeeld worden in twee soorten, studies die zich richten op
de ‘imperial nature of its monopoly’ en studies die zich richten op de ‘molecular economic
engine at the core of this dominion’. Ondanks dat deze verschillende soorten onderzoeken
zich richten op andere aspecten van Google, richten beide soorten zich op de invloed van
Google in de markt van informatieordening. Er wordt vooral gekeken naar de invloed van
Google op andere zoeksystemen en algoritmes (Rogers 2009a; Hillis, Petit en Jarrett 2013).
Wat echter ontbreekt in deze onderzoeken is de vertaalslag naar de manier van
informatievergaring en de gevolgen voor de gebruiker. Daarom kan deze thesis worden gezien
als een aanvulling op deze theorieën/onderzoeken.

Universele informatieomgeving
Personalisatie wordt door steeds meer bedrijven toegepast. Niet alleen door zoekmachines als
Google, maar ook door bedrijven als Facebook en Amazon.com. Bedrijven proberen met
personalisatie in te spelen op het gebruikersgemak door direct de meest relevante resultaten te
leveren. Doordat algoritmes denken te weten welke informatie voor de gebruiker relevant is,
wordt de toegang tot andere informatie voor de internetgebruikers echter verkleint. De
algoritmes sturen de internetgebruikers in hun informatievergaring. Dit staat in contrast met
de oorspronkelijke gedachte van Tim Berners-Lee, oprichter van het World Wide Web, van
het internet als een universele informatieomgeving (Berners-Lee 1996, onder ‘The Past’).
Maar ‘een universele informatieomgeving’ is niet het doel van bedrijven als Facebook en
Amazon.com. Van een zoekmachine zou dit wellicht wel worden verwacht, maar Google
heeft zich vanaf het begin gericht op een hoge mate van precisie (Brin en Page 1998, 3). Dat
ook Google de resultaten personaliseert voor de gebruikers is daarom niet vreemd, want door
het personaliseren van de resultaten worden voor elk individu de meest relevante resultaten
getoond.

32

Consecration wordt door Bourdieu (1984) omschreven als een vorm van ‘cultural legitimacy’ van het publiek
en vakgenoten, dat de actor in staat stelt om te definiëren wat de beste praktijken vormen in het veld en daarmee
ook de interne dynamiek van het veld beïnvloedt.
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Gebruik van persoonsgegevens in andere domeinen
In deze thesis is beschreven dat persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor het
personaliseren van producten en diensten en het aanbieden van relevante advertenties aan de
gebruiker. Het gebruik van persoonsgegevens wordt echter ook toegepast in andere domeinen.
In juni 2013 lekte Edward Snowden, voormalig medewerker van de CIA en NSA, informatie
over spionageactiviteiten binnen het PRISM-programma van NSA op het internet. Snowden
maakte bekend dat de NSA telefoongesprekken, e-mailverkeer en internetverkeer van vrijwel
alle Amerikanen opneemt. “Even if you're not doing anything wrong you're being watched
and recorded” (Starr en Yan 2013, ¶ 5). Predisent Barack Obama benadrukt echter dat de
NSA Amerikaanse burgers niet bespioneert maar op zoek is naar informatie over terroristen
(Starr en Yan 2013, ¶ 19).
Persoonsgegevens worden niet alleen gebruikt om veiligheid te waarborgen, maar
bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg (Zhang, Yu en Chin 2005; Chawla en Davis 2013)
en in tijden van verkiezingen (Greenwald 2013). Deze technieken van data-analyse zijn
dezelfde als die voor het personaliseren van zoekresultaten en advertenties.
Deze thesis richt zich echter alleen op de kwantificering van gebruikersdata voor het
optimaliseren van zoekresultaten en advertenties en de gevolgen daarvan op de dynamiek van
zoeken en vinden. Daarom is de toepassing van gebruikersdata in andere domeinen niet
verder in deze thesis besproken.

Onderzoeksmethoden
De cases in deze thesis bieden een inzicht in de toepassing van personalisatie en de gevolgen
daarvan op de manier van informatie zoeken en vinden. Dit onderzoek biedt geen inzichten
achter de interface van de zoeksystemen. Er vindt momenteel discussie plaats over digitale
onderzoeksmethoden. Veel mediawetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd met
methoden uit de geesteswetenschap en de sociale wetenschap. Rogers (2009b) pleit echter
voor nieuwe digitale onderzoeksmethoden: ‘digital methods’. De diverse cases in deze thesis
zijn door middel van ‘front-end-googlizaton’ geanalyseerd. Omdat Rogers in zijn boek The
End of the Virtual niet expliciet vermeld op welke manier ‘front-end-goolization’ moet
worden uitgevoerd, heb ik er in deze thesis voor gekozen om diverse casestudies uit te
werken. Deze casestudies zijn geschikt geweest om inzicht te creëren in de werking van
personalisatie en om de relatie tussen mijn persoonlijke input en output te analyseren. Echter,
op basis van deze casestudies kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden. Om
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statistisch onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen de input en output
op zoeksystemen, dienen de gegevens van meerdere gebruikers bestudeerd worden. Door
middel van empirisch gebruikersonderzoek kan de input (persoonlijke gegevens en
zoekopdracht) worden gemeten en in relatie worden gebracht met de verkregen output van
deze gebruikers. Dit zou een aanvulling kunnen zijn op de resultaten van dit onderzoek.
Omdat er in deze thesis drie casestudies zijn uitgewerkt van drie verschillende zoeksystemen,
wordt er echter een vollediger beeld gecreëerd dan bij slechts een casestudie.
Om inzicht te creëren in de exacte werking van personalisatie kan in vervolgonderzoek
gebruik worden gemaakt van methoden als ‘back-end-googlization’ (Rogers 2009b, 18) of
‘humanities computing’ (Rogers 2009b, 7). Op deze manier kan inzicht worden gecreëerd in
de manier waarop gebruikersprofielen gecreëerd worden, hoe groepen gecreëerd worden, hoe
aanbevelingen voor gebruikers gemaakt worden en het gedrag gestuurd wordt. Dit is niet
alleen van belang om inzicht te verkrijgen in de personalisatie van zoekresultaten en
advertenties. Zoals in de vorige alinea besproken, worden persoonsgegevens ook gebruikt om
bijvoorbeeld veiligheid te waarborgen en in de gezondheidszorg. Omdat het gebruik van
persoonlijke data een grote impact heeft, is het van belang om hier in vervolgonderzoek meer
inzicht in te creëren.

Vervolgonderzoek
In deze thesis wordt op basis van casestudies en bestaande literatuur geconcludeerd dat de
dynamiek van zoeken en vinden verandert door personalisatie. Er wordt daarbij gesteld dat
‘search’ verandert van een tekstgebaseerd zoekparadigma naar een omgevingsbewust
zoekparadigma waarbij gebruikers niet meer zelf actief naar informatie zoeken (pull), maar
waarbij de zoekmachine direct de juiste antwoorden aan de gebruikers toont (push).
Daarnaast biedt deze thesis inzicht in verschillende variabelen die worden beïnvloed door
personalisatie. Op basis van bestaande theorieën en onderzoeken wordt onder andere gesteld
dat de waarneming van de gebruikers wordt beïnvloed door personalisatie. Vervolgonderzoek
kan deze veronderstelling gebruiken en deze variabel verder onderzoeken door middel van
bijvoorbeeld empirisch gebruikersonderzoek. Huidig onderzoek fungeert hiermee als een
opstap voor vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek kan de veronderstellingen uit het huidige
onderzoek daarmee bevestigen/ontkrachten.
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