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Voorwoord!!

!

Met!enige!zenuwen!schrijf! ik!nu:!mijn!afstudeeronderzoek!is!af.!Het! is!moeilijk!te!bevatten!

dat! ik!nu!daadwerkelijk!een!afsluiting!aan!het!schrijven!ben.!De!afgelopen!maanden!heb!ik!

hard!gewerkt!aan!mijn!onderzoek.!Dit!ging!met!de!nodige!ups!en!downs!gepaard!en!het!ene!

moment!verliep!het!proces!wat! langzaam!en!het!volgende!moment! juist! in! sneltreinvaart.!

Het!was!een!heel!erg! leerzaam!proces,! zeker!de! laatste!weken!ging!de! tijd!enorm!snel!en!

kwam!het!eindpunt!steeds!meer!in!zicht.!!

!

Graag!wil!ik!enkele!mensen!bedanken!die!mijn!leerproces!als!onderzoeker!hebben!begeleid,!

geholpen!en!ondersteund.!Allereerst!wil! ik!mijn!begeleidster,!mevrouw!Winnubst!hartelijk!

danken.!Zonder!haar!was!ik!nooit!op!mijn!onderzoeksmethoden!gekomen!en!had!ik!tijdens!

dit!proces!niet!zoveel!geleerd!als!ik!nu!heb!gedaan.!!

Ook!wil! ik! de!mensen! die! dicht! om!mij! heen! staan! graag! bedanken.! Familie,! vrienden! en!

studiegenoten!die!mijn!proces!hebben!meegemaakt,!gezien!en!gehoord.!Die!als!klankbord!

hebben! gefungeerd! en! mij! door! mijn! downs! hebben! heen! geholpen! en! de! ups! hebben!

meegevierd,!heel!erg!bedankt.!!

Tot!slot!wil!ik!graag!bedanken!voor!de!steun!die!ik!heb!gekregen!van!boven.!!!

!

!

!

Anouk!Schins!

!

!

!

“Study$hard$what$ interests$ you$ the$most$ in$ the$most$ undisciplined,$ irreverent$ and$original$

manner$possible.”$–$Richard$Feynman.$!

!

! !
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Samenvatting!
!

Als! deel! van! de! huidige! informatiemaatschappij! kan!men! tegenwoordig! niet!meer! zonder!

sociale! media.! De! jongere! generaties! groeien! op! in! een! digitaal! tijdperk! waarin!

technologische! ontwikkelingen! centraal! staan! en! elkaar! in! een! razend! tempo! opvolgen!

(Bolton!et!al.,!2013).!De!eerste!generatie!die!van!jongs!af!aan!bekend!is!met!sociale!media,!

generatie! y,!wordt! steeds! actiever! op! de! arbeidsmarkt.! In! de! literatuur! is! echter! nog! niet!

veel! bekend! over! de! rol! die! sociale! media! spelen! voor! jongeren! op! de! arbeidsmarkt.! Dit!

onderzoek!is!daarom!gericht!op!het!bewuste!en!onbewuste!gebruik!van!sociale!media!door!

jongeren! door! het! beantwoorden! van! de! volgende! hoofdvraag:! Hoe$ profileren$

hogeropgeleide$Nederlandse$ jongeren$zich$voor$de$arbeidsmarkt$op$sociale$media$en$meer$

specifiek$op$LinkedIn$en$Facebook?$$

!

Om! deze! vraag! te! beantwoorden! zijn! diverse! theoretische! inzichten! benaderd.! Uit! de!

theoretische! inzichten! wordt! duidelijk! dat! sociale! media! bijdragen! aan! een! snelle!

informatievoorziening!en!dat!mensen!continu!bezig! zijn,!ook!op!de!arbeidsmarkt,!met!het!

vergaren!van!informatie,!‘information!seeking’!(Morris,!Teevan!&!Panovich,!2010).!Als!dit!op!

een! sociaal!niveau!gebeurd!wordt!dit! ‘social! search’!genoemd!en!wanneer!dit! succesvol! is!

ontstaat! ‘social! capital’! (Morris,! Teevan! &! Panovich,! 2010;! Burt,! 2000).! Daarnaast! wordt!

duidelijk! dat! identiteit! online! oneindig! is! en! verschillende! doelen! kan! dienen! (Van! Dijck,!

2013A).!Men!moet!bij!het!handelen!op!sociale!media!volgens!Boyd!(2007),!vooral!met!het!

oog! op! de! arbeidsmarkt,! het! voortbestaan,! de! vindbaarheid! en! de! aanwezigheid! van! een!

onzichtbaar! publiek! in! acht! nemen.! Volgens! Van! Dijck! (2013A)! is! bewust! handelen! te!

associëren!met!‘zelfpromotie’!en!‘connectivity’!en!bestaat!het!uit!het!bewust,!opzettelijk!en!

strategisch!handelen!waarbij!men!niet!alleen!gericht!is!op!een!bekend!publiek,!maar!ook!op!

een! onbekend! publiek.! Onbewust! handelen! daarentegen! wordt! geassocieerd! met!

‘zelfexpressie’! en! ‘connectedness’! en! is! het! onbezorgde! handelen,! waarbij! niet! wordt!

nagedacht! over! de! gevolgen! en!waarbij!men! ook! enkel! is! gericht! op! het! bekende! publiek!

(Van!Dijck,!2013A).!Tegenwoordig! zou!er!meer! sprake!zijn!van!connectivity,!bewust!online!

handelen,! in! plaats! van! ‘connectedness’,! onbewust! online! handelen,! volgens! Van! Dijck!

(2013B).!Ook!stelt!Van!Dijck!(2013B)!dat!mensen!die!actief!zijn!op!de!arbeidsmarkt!proberen!

een! ‘uniforme! publieke! identiteit’! te! hanteren! op! sociale! media.! Het! is! daarentegen! ook!

mogelijk!om!deels! verschillende! identiteiten! te!hanteren! volgens!Higgins! (1987),! zijnde!de!

‘Actual!Self’,!de!‘Ideal!Self’!en!de!‘Ought!Self’.!!

!
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!

Het!handelen!van!hogeropgeleide!Nederlandse!jongeren!van!generatie!y!is!in!dit!onderzoek!

onderzocht! via! ‘mixed!methods’.! ‘Mixed!methods’! is! een! combinatie! van!kwantitatieve!en!

kwalitatieve! onderzoeksmethoden,! in! dit! geval! een! vragenlijst! en! semigestructureerde!

interviews.! De! vragenlijst! is! ingevuld! door! 118! jongeren! en! hiervan! zijn! drie! jongeren!

geïnterviewd.!Middels!de!interviews!worden!de!resultaten!van!de!vragenlijst!inzichtelijker.!!

!

De! belangrijkste! conclusies! van! dit! onderzoek! zijn! dat! jongeren! via! sociale!media! bewust!

handelen! voor! de! arbeidsmarkt.! In! al! het! onderzochte! handelen! op! sociale! media! komt!

duidelijk!bewust!handelen!en!zelfpromotie!naar!voren.!Deze!conclusie!ondersteund!de!trend!

van!Van!Dijck! (2013B)! dat! er!meer! sprake! is! van! ‘connectivity’,! oftewel! bewust! handelen,!

dan!‘connectedness’,!onbewust!handelen.!Jongeren!zijn!zich!bewust!van!de!informatiedeling!

die! via! sociale! media! plaatsvindt! en! houden! hier! rekening! mee! door! informatie! af! te!

schermen.! In! het! handelen! houden! de! jongeren! ook! rekening! met! de! vindbaarheid,! het!

voortbestaan!en!de!aanwezigheid!van!een!onzichtbaar!publiek!(Boyd,!2007).!Tevens!wordt!

gebruik! gemaakt! van! het! sociale! netwerk! voor! ‘social! search’! en! ‘social! capital’! (Morris,!

Teevan! &! Panovich,! 2010;! Burt,! 2000).! Verder! is! gebleken! dat! het! beeld! dat! iemand! via!

openbare!informatie!op!sociale!media!deelt,!erg!belangrijk!is!voor!het!handelen.!

Specifieker!gekeken!naar!het!handelen!op!LinkedIn!en!Facebook!komt!in!dit!onderzoek!een!

groot!onderscheid!naar!voren.!Het!profileren!op!sociale!media!heeft!sterk!te!maken!met!de!

doelen!van!de!sociale!media,!zijnde!LinkedIn!en!Facebook.!Via!LinkedIn!wordt!echt!bewust!

gehandeld!voor!de!arbeidsmarkt,!terwijl!via!Facebook!vooral!bewust!wordt!gehandeld!voor!

sociale! doeleinden! (Van! Dijck,! 2013A;! Papacharissi,! 2009).! Ondanks! de! verschillen! tussen!

LinkedIn!en!Facebook!proberen!jongeren!een!gesynchroniseerde!online!identiteit!op!sociale!

media! te!onderhouden.!Toch! resulteert!het!bewuste!handelen!vaak! in!het!neerzetten!van!

een!‘Ideal!Self’!en/of!een!‘Ought!Self’!(Higgins,!1987).!!

!

!

! !
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1.!Inleiding!
!

1.1$Sociale$media$

Sociale!media! spelen! een! belangrijke! rol! in! de! Nederlandse!maatschappij.! Uit! Nederlands!

trendonderzoek! naar! het! gebruik! van! sociale! media! blijkt! dat! het! dagelijks! gebruik! van!

sociale! media! de! afgelopen! jaren! is! gestegen.! Zo! is! berekend! dat! ongeveer! 9,4! miljoen!

Nederlanders!gebruik!maken!van!Facebook!en!3,8!miljoen!Nederlanders!maken!gebruik!van!

LinkedIn!(Newcom,!2015).!!

Waarschijnlijk!zullen!veel!Nederlanders!aangeven!niet!meer!zonder!sociale!media!te!kunnen,!

maar! wat! zijn! sociale! media?! Sociale! media! zijn! web1diensten! die! een! individu! de!

mogelijkheden!bieden!om!een!publiek!of!semipubliek!profiel!binnen!een!gekaderd!systeem!

op! te! bouwen! (Boyd! &! Ellison,! 2008).! Ze! bieden,! naast! een! profiel,! gebruikers! ook!

mogelijkheden! om! een! lijst! van! andere! gebruikers! te! vormen! met! wie! ze! een! connectie!

hebben!en!deze!lijst!te!bekijken!en!bespeuren,!evenals!die!van!anderen!binnen!het!systeem!

(Boyd!&!Ellison,!2008).!Het!unieke!aan!sociale!media! is!volgens!Boyd!en!Ellison!(2008)!niet!

zozeer! dat! men! online! vreemden! kan! ontmoeten,! maar! dat! men! sociale! netwerken! kan!

vormen!en!zichtbaar!maken!voor!anderen.!!

!

1.2$Arbeidsmarkt$&$sociale$$media$

Ook! op! de! arbeidsmarkt! zijn! sociale! media! steeds! belangrijker.! Sociale! media! stellen!

werkgevers! en!werknemers! in! staat! de! arbeidsmarkt! beter! te! verkennen.! Vooral! LinkedIn!

heeft! een! professionele! insteek! en! is! gericht! op! iemands! carrièremogelijkheden!

(Papacharissi,! 2009).! Dat! de! rol! van! sociale!media! op! de! arbeidsmarkt! steeds! belangrijker!

wordt,! blijkt! uit! een! artikel! waarin! de! toenemende! populariteit! van! sociale! media! in! het!

wervingsproces! van!werkgevers!wordt! besproken! (Nu.nl,! 2014).!Uit! een! recent! onderzoek!

van!Robert!Half!(2014),!een!bureau!voor!arbeidsbemiddeling,!blijkt!dat!76!HR1managers!van!

een! groep! van! 200! onderzochte!Nederlandse!HR1managers,! een! geschikte! kandidaat! voor!

een!positie! hebben! gevonden! via! LinkedIn.!Daarnaast! hebben!ook!44! van!de!onderzochte!

HR1managers!een!geschikte!kandidaat!gevonden!via!Facebook.!!

De! toenemende! rol! van! sociale!media! op!de! arbeidsmarkt! impliceert! ook! een! veranderde!

houding!van!diegenen!die!actief!zijn!op!de!arbeidsmarkt.!Zo!verscheen!er!in!2013!een!boek!

dat!mensen! leert! sociale!media! in! te! zetten!op!de!arbeidsmarkt! (Ter!Doest,! 2013).! In! een!

artikel! van! het! AD! (Gasthuis,! 25! oktober! 2013)! werd! benadrukt! dat! “de! arbeidsmarkt!

voorgoed!veranderd!is”!en!dat!de!maatschappij!zich!hieraan!moet!aanpassen.!!

!
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1.3$Generatie$y$&$sociale$media$

De! huidige! generatie! jongeren,! generatie! y! genoemd,! komt! in! steeds! grotere! getalen! de!

arbeidsmarkt!op!en!is!de!eerste!generatie!die!van!jongs!af!aan!bekend!is!met!sociale!media!

(Bolton! et! al.,! 2013).! Deze! generatie! staat! erom! bekend! dagelijks! gebruik! te! maken! van!

sociale!media.!Het!dagelijks!gebruiken!van!sociale!media!beïnvloedt!de!manier!van!leven!en!

werken! van! deze! generatie.! Er! zijn! vele! visies! over! welke! groep! jongeren! precies! onder!

generatie! y! vallen.! Zo! wijzen! Valentine! en! Powers! (2013)! op! twee! verschillende!

leeftijdsgroepen,! namelijk! de! generatie! geboren! tussen! 1977! en! 1996! en! de! generatie!

geboren! tussen! 1981! en! 1995.! Maxwell! en! Broadbridge! (2014)! duiden! met! generatie! y!

echter! de! mensen! die! geboren! zijn! tussen! 1977! en! 2000.! Weiler! (2004)! hanteert! de!

jaartallen!1980!en!1994,!terwijl!Manuel!(2002)!de!jaartallen!1981!en!2000!gebruikt.!Bolton!

et! al.! (2013)! kiezen! voor! de! leeftijdsgrenzen! 1981! en! 1999.! In! dit! onderzoek! wordt! de!

invulling!van!Strauss!&!Howe!(2009)!gehanteerd.!Volgens!hen!is!generatie!y!de!generatie!die!

geboren!is!tussen!1982!en!2001!(Strauss!&!Howe,!2009).!Deze!keuze!wordt!in!de!paragraaf!

2.1!over!generatie!y!verder!toegelicht.!!

Ondanks!dat!er!nog!niet!heel!veel!bekend!is!over!de!rol!van!sociale!media!voor!generatie!y!

op! de! arbeidsmarkt,! blijkt! uit! onderzoek! dat! generatie! y! wel! verwacht! dat! sociale! media!

profielen! een! belangrijke! rol! spelen! in! het! sollicitatieproces.! Hays! (2014)! heeft! onderzoek!

gedaan! naar! generatie! y! op! de! arbeidsmarkt! en! hierin! geven! 520! van! de! 1.000!

ondervraagden! aan! dat! zij! verwachten! dat! potentiële! werkgevers! hun! sociale! media!

profielen!bekijken.!!

!

1.4$Aanleiding$$

Zoals! gesteld! is! volgens! Boyd! en! Ellison! (2008)! het! unieke! aan! sociale!media! dat! het! een!

persoon!in!staat!stelt!om!sociale!!netwerken!te!vormen!en!zichtbaar!te!maken!voor!anderen.!

Deze!sociale!media!worden!steeds!belangrijker!op!de!arbeidsmarkt!en!generatie!y!verwacht!

dat! hun! profielen! bekeken! worden! door! potentiële! werkgevers! (Hays,! 2014).! Hoe! is! het!

echter!gesteld!met!het!bewustzijn!van!het!handelen!voor!de!arbeidsmarkt!van!generatie!y!

op! sociale! media?! Men! kan! de! vraag! stellen! of! generatie! y! zich! bewust! is! van! de!

zichtbaarheid!voor!potentiële!werkgevers!van!sociale!netwerken!en!posts!op!sociale!media.!

Welke!effecten!heeft!deze!zichtbaarheid!voor!het!handelen!van!generatie!y!op!sociale!media!

voor!de!arbeidsmarkt?!Is!generatie!y!zich!bewust!van!het!feit!dat!posts!op!sociale!media!ook!

negatieve!effecten!kan!hebben!voor!hun!positie!op!de!arbeidsmarkt?!!
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Bolton!et!al.!(2013)!stellen!dat!generatie!y!de!eerste!generatie!is!die!van!jongs!af!aan!bekend!

is! met! sociale! media.! Dit! dagelijkse! gebruik! van! sociale! media! beïnvloedt! de! manier! van!

leven! en! werken! van! deze! generatie.! Zoals! eerder! gesteld,! laat! het! onderzoek! van! Hays!

(2014)! zien! dat! generatie! y! verwacht! dat! potentiële! werkgevers! hun! profielen! bekijken.!

Maar!hoe!positioneren!zij!zich!bewust!of!onbewust!op!die!arbeidsmarkt!via!sociale!media?!!

In!het!artikel!van!Gasthuis!(2013)!wordt!gesproken!over!een!‘veranderde!arbeidsmarkt’!door!

de! aanwezigheid! van! sociale! media.! Nieuwe! generaties! zijn! echter! in! tegenstelling! tot!

oudere!generaties!opgegroeid!met!sociale!media!volgens!Bolton!et!al.! (2013).!Dit!roept!de!

vraag!op!of!jongeren!van!generatie!y!zich!ook!daadwerkelijk!bewust!zijn!van!de!invloed!van!

sociale!media!voor!hun!arbeidsmarktpositie.!!

Deze!vragen!zullen!in!dit!onderzoek!centraal!staan.!Dit!onderzoek!richt!zich!op!het!verkrijgen!

van! inzicht! in! het! bewuste! en! onbewuste! handelen! op! LinkedIn! en! Facebook! door!

hogeropgeleide!jongeren!op!de!arbeidsmarkt.!!

!

1.5$Restricties$$

In!lijn!met!de!bevindingen!over!het!gebruik!van!sociale!media!van!Lenhart!et!al.!(2010)!zullen!

in! dit! onderzoek! jongeren! vanaf! 18! jaar! worden! onderzocht.! Deze! ondergrens! wordt!

gekozen!omdat!de!jongsten!binnen!generatie!y!nog!niet!of!slechts!beperkt!aanwezig!zijn!op!

de!arbeidsmarkt.!De!bovengrens!voor!dit!onderzoek!is!33!jaar.!Hiervoor!is!gekozen!omdat!de!

oudsten! binnen! generatie! y,! volgens! de! hier! gehanteerde! definitie! van! Strauss! &! Howe!

(2009),!nu!33!jaar!zijn!of!dit!jaar!nog!zullen!worden.!!

Daarnaast! is! de! keuze!gemaakt!om! te! focussen!op! LinkedIn!en! Facebook,!op!basis! van!de!

vergelijkingen!van!Van!Dijck!(2013)!en!Papacharissi!(2009).!De!keuze!voor!deze!twee!sociale!

media!zal!in!paragraaf!2.2!over!sociale!media!verder!worden!toegelicht.!!

Verder!wordt!gefocust!op!hogeropgeleide!jongeren!in!dit!onderzoek!omdat!de!verwachting!

is!dat!vooral!hogeropgeleiden!actief!gebruik!maken!van!LinkedIn.!Deze!keuze! is!gebaseerd!

op! het! feit! dat! er! een! beduidend! kleinere,! maar! toch! substantiële! groep! Nederlanders!

gebruik!maakt!van!LinkedIn!in!vergelijking!met!Facebook,!3,8!miljoen!tegenover!9,4!miljoen!

(Newcom,!2015).!Dit!kan!worden!verklaard!door!het!gegeven!dat!LinkedIn!een!professionele!

insteek!heeft,!gericht!op!carrièremogelijkheden!(Papacharissi,!2009).!Doordat!LinkedIn!een!

professioneel! doeleinde! heeft,! is! het! te! verwachten! dat! voornamelijk! hogeropgeleiden! en!

jongeren!hiervan!gebruik!maken.!Jongeren!zijn!namelijk!meer!thuis!op!sociale!platformen!en!

zijn!dus!sneller!geneigd!hiervan!gebruik!te!maken.!Tevens!is!aan!te!nemen!dat!voornamelijk!

hogeropgeleiden!zich!hiertoe!wenden!voor!carrièremogelijkheden.!!

! $
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1.6$Probleemstelling$

De! in! de! inleiding! besproken! ontwikkelingen! op! de! Nederlandse! arbeidsmarkt! zijn! nog!

nauwelijks!onderzocht,!maar!hebben!grote! invloed!op!het!handelen!voor!de!arbeidsmarkt.!

Deze!kwestie! is!het!onderwerp!van!dit!onderzoek.!Hierbij!wordt!een!onderscheid!gemaakt!

tussen!een!doel1!en!vraagstelling.!

!

Doelstelling$$

Generatie!y!verwacht!dat!sociale!media!een!belangrijke!rol!op!de!arbeidsmarkt!zullen!gaan!

spelen! (Hays,! 2014).! Echter! is! niet! bekend!hoe! generatie! y!momenteel! handelt! op! sociale!

media!als!het!gaat!om!de!arbeidsmarkt.!!

Het! doel! van! dit! exploratieve! onderzoek! is! inzicht! te! krijgen! in! de! huidige! rol! van! sociale!

media,!zoals!LinkedIn!en!Facebook,!in!het!profileren!van!generatie!y!voor!de!arbeidsmarkt.!!

!

Vraagstelling$

Dit!onderzoek!heeft!als!!onderzoeksvraag:!!

!

Deze!onderzoeksvraag!is!onderverdeeld!in!de!volgende!deelvragen:!!

1. Hoe!worden!sociale!media!gecombineerd!met!de!arbeidsmarkt!in!de!literatuur!als!het!

gaat! om! identiteit,! zelfexpressie! en! zelfpromotie! en!wat! is! hiermee! te! zeggen! over!

bewust!en!onbewust!gebruik!van!sociale!media?!

2. Hoe! profileren! hogeropgeleide! jongeren! zich! op! sociale! media,! niet! noodzakelijk!

zijnde!LinkedIn!en!Facebook,!voor!de!arbeidsmarkt?!

3. Hoe! profileren! hogeropgeleide! jongeren! zich! specifiek! op! LinkedIn! voor! de!

arbeidsmarkt?!!

4. Hoe! profileren! hogeropgeleide! jongeren! zich! specifiek! op! Facebook! voor! de!

arbeidsmarkt?!

5. Wat!zijn!de!overeenkomsten!en!verschillen!tussen!het!gebruik!van!sociale!media!zoals!

LinkedIn!en!Facebook!onder!hogeropgeleide!jongeren!voor!de!arbeidsmarkt?!

!

Een! literatuurstudie! zal! een! theoretisch! kader! vormen! en! zo! de! eerste! deelvraag!

beantwoorden.!De!volgende!vier!empirische!deelvragen!worden!beantwoord!middels!mixed!

methods.! Mixed! methods! houdt! in! dat! er! een! combinatie! tussen! kwantitatieve! en!

kwalitatieve! methoden! wordt! gemaakt! (O’Leary,! 2014).! In! dit! onderzoek! wordt! hiervoor!

gebruik!gemaakt!van!een!vragenlijst!en!semigestructureerde!interviews.!!

Hoe$profileren$hogeropgeleide$Nederlandse$jongeren$zich$voor$de$arbeidsmarkt$op$sociale$
media$en$meer$specifiek$op$LinkedIn$en$Facebook?$$
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1.7$Wetenschappelijke$relevantie$

Dit!onderzoek!legt!een!relatie!tussen!het!inzetten!van!sociale!media!en!het!gebruik!hiervan!

voor!de!arbeidsmarkt!door!de!eerste!generatie!die!hiermee!is!opgegroeid,!generatie!y.!Er!is!

reeds!onderzoek!gedaan!naar!sociale!media,!de!arbeidsmarkt!en!generatie!y!(Bolton!et!al.,!

2013;! Lenhart! et! al.,! 2010;! Van! Dijck,! 2013A;! Papacharissi,! 2009;! Joos,! 2008;! Caers! &!

Castelyns,!2010;!Bohnert!&!Ross,!2010).!De!combinatie!van!deze!drie!aspecten!in!Nederland!

is! nog! onvoldoende! onderzocht,! terwijl! de! combinatie! van! deze! drie! aspecten! een!

belangrijke!rol!speelt!op!de!Nederlandse!arbeidsmarkt!(Hays,!2014;!Robert!Half,!2014).!Om!

hier! een! eerste! explorerend! inzicht! in! te! geven! is! dit! onderzoek! opgezet.! Dit! onderzoek!

draagt! bij! aan! de! huidige! wetenschappelijke! kennis! over! sociale! media,! jongeren! van!

generatie!y!en!de!arbeidsmarkt.!Er!wordt!antwoord!gegeven!op!vragen!zoals:!Hoe!bewust!

zijn! jongeren! zich! van! de! zichtbaarheid! van! sociale! netwerken?! Beïnvloedt! deze!

zichtbaarheid!het!handelen!van! jongeren!op!sociale!media!voor!de!arbeidsmarkt?!Houden!

jongeren!rekening!met!de!effecten!die!hun!handelen!op!sociale!media!kan!hebben!voor!hun!

positie!op!de!arbeidsmarkt?!Hoe!positioneren! jongeren! zich!bewust!of!onbewust! voor!die!

arbeidsmarkt!via!sociale!media?!!

!

1.8$Maatschappelijke$relevantie$

Dit!onderzoek! is!van!maatschappelijke! relevantie,!omdat!het!zowel!voor! jongeren!als!voor!

werkgevers! inzicht! geeft! in! de! huidige! rol! van! sociale! media! voor! generatie! y! op! de!

arbeidsmarkt.! Zowel! generatie! y! als! werkgevers! maken! gebruik! van! sociale! media! of!

verwachten!dat!sociale!media!gebruikt!worden!op!de!arbeidsmarkt!(Robert!Half,!2014;!Hays,!

2014).!Door!dit!onderzoek!kunnen!jongeren!zich!bewuster!worden!van!hun!profiel!en!meer!

rekening! houden!met! het! beeld! dat! zij! van! zichzelf! neerzetten! op! sociale! media! voor! de!

arbeidsmarkt.!Werkgevers!kunnen!mogelijk!meer!inzicht!krijgen!in!visies!van!generatie!y!als!

het! gaat! om! sociale!media! en! de! arbeidsmarkt.! Zo! kunnen! zij! beter! inzicht! krijgen! in! het!

handelen!van!generatie!y!op!sociale!media!voor!de!arbeidsmarkt!en!in!de!voorbereiding!van!

het!sollicitatieproces.!!

!

1.9$Verwachting$

Op!basis! van! de! huidige! kennis! en! besproken! informatie,!wordt! verwacht! dat! het! gebruik!

van! LinkedIn! en! Facebook! voor! de! arbeidsmarkt! zal! verschillen.! De! verwachting! is! dat!

hogeropgeleide! Nederlandse! jongeren! zich! bewuster! op! LinkedIn! profileren! dan! op!

Facebook,!omdat!LinkedIn!meer!direct!gelinkt!is!aan!de!arbeidsmarkt.!!
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2.!Context!en!theorie!
!

In! dit! hoofdstuk! is! het! doel! om! vanuit! de! literatuur! meer! inzicht! te! geven! voor! het!

onderzoek.!Dit!wordt!gedaan!door!eerst!de!drie! centrale!onderwerpen!van!dit!onderzoek,!

generatie! y,! sociale! media! en! de! arbeidsmarkt! uit! te! werken! om! een! helder! beeld! te!

scheppen!van!de!gehanteerde!definities!en!visies!in!dit!onderzoek.!Deze!worden!vervolgens!

samengevat! om! de! context! van! dit! onderzoek! duidelijk! te! maken.! Vervolgens! wordt! de!

eerste! deelvraag! ‘Hoe$ worden$ sociale$ media$ gecombineerd$ met$ de$ arbeidsmarkt$ in$ de$

literatuur$ als$ het$ gaat$ om$ identiteit,$ zelfexpressie$ en$ zelfpromotie$ en$ wat$ is$ hiermee$ te$

zeggen$ over$ bewust$ en$ onbewust$ gebruik$ van$ sociale$media?’! beantwoordt! vanuit! enkele!

‘sensitizing! concepts’.! De! ‘sensitizing! concepts’! van! dit! onderzoek! zijn! identiteit,!

zelfexpressie! en! zelfpromotie! in! sociale! media.! Deze! worden! middels! verschillende!

invalshoeken,! voortkomend!uit! diverse! theorieën,! belicht.!Om!deze! theoretische! inzichten!

toepasbaar! te!maken! in! de! empirie,!wordt! aan! het! eind! van! dit! hoofdstuk! een! analytisch!

kader!opgesteld.!!

!

2.1$Generatie$y$$

Het! eerste! centrale! onderwerp! dat! wordt! uitgewerkt! is! generatie! y.! Zoals! in! de! inleiding!

aangegeven,!wordt!generatie!y!in!dit!onderzoek!gezien!als!de!generatie!geboren!tussen!1982!

en! 2001! (Strauss! &! Howe,! 2009).! Deze! generatie! is! de! eerste! generatie! die! vanaf! de!

geboorte! leeft! in! een! digitale! omgeving! (Bolton! et! al.,! 2013)! en! dit! betekent! dat! de!

informatie! technologieën!van!een!digitale!omgeving!de!manier! van! leven!en!werken! sterk!

beïnvloeden.! Generatie! y! wordt! door! Valentine! en! Powers! (2013,! p.598)! omschreven! als!

individualistisch,! hooggeschoold,! technologisch! onderlegd,! geraffineerd,! volwassen,!

gestructureerd! en! daarnaast! zouden! ze! zichzelf! ‘cool’! vinden! en! een! sterke! identiteit!

hebben.!Deze!eigenschappen!zijn!terug!te!vinden!in!hun!gedrag!op!!sociale!media.!Op!sociale!

media! is! deze! generatie! actief! in! het! bijdragen,! delen,! zoeken! naar! en! consumeren! van!

informatie! (Bolton!et!al.,!2013).!Generatie!y! is! sterk! technologisch!onderlegd!en!zodoende!

het!meest!visueel!geavanceerd!van!alle!generaties!(Bolton!et!al.,!2013).!Deze!eigenschappen!

leiden!ertoe!dat!generatie!y! sociale!media!prefereert!als! communicatiemiddel.!Naast!deze!

eigenschappen!ziet!men!generatie!y!als!zijnde!meer!sceptisch,!bot!en!ongeduldig!dan!oudere!

generaties! (Bolton! et! al.,! 2013).! Deze! eigenschappen!wordt!mogelijk! veroorzaakt! door! de!

transparantie! en! snelle! voldoening! van! de! digitale! informatiemaatschappij! die! generatie! y!

gewend!is!(Bolton!et!al.,!2013).!Hierdoor!is!deze!generatie!meer!open!dan!oudere!generaties!

en! gewend! aan! een! snellere! informatievoorziening! volgens! Bolton! et! al.! (2013).! Dit! kan!
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botsen!met! traditionelere!opvattingen!van!oudere!generaties,!welke!hier!niet!aan!gewend!

zijn.!Deze!onderzoeken!van!Valentine!en!Powers!(2013)!en!van!Bolton!et!al.!(2013)!hebben!

wel!deze!eigenschappen!van!generatie!y!onderzocht,!maar!niet!hoe!deze!eigenschappen!van!

generatie!y!zich!manifesteren!in!de!online!omgeving!waarin!generatie!y!is!opgegroeid!of!hoe!

deze! daadwerkelijk! verschillen! met! oudere! generaties.! Kritisch! gezien! zijn! deze!

eigenschappen!wellicht! ongegrond! als!men! deze! gaat! onderzoeken! op! sociale!media.! Het!

zou!bijvoorbeeld!kunnen!zijn!dat!generatie!y!online!deze!eigenschappen!niet!vertoont!of!dat!

deze! generatie! dichter! bij! oudere! generaties! staat! dan! men! denkt.! Deze! aspecten! staan!

echter!niet!centraal! in!dit!onderzoek,!omdat!dit!onderzoek!gericht! is!op!het!profileren!van!

generatie! y! voor! de! arbeidsmarkt! via! sociale! media.! Desalniettemin! zijn! veel! van! deze!

eigenschappen! herkenbaar! en! worden! deze! genoemde! eigenschappen! in! dit! onderzoek!

gebruikt!om!een!beeld!van!de!jongeren!van!generatie!y!te!geven.!!

!

Zoals! in! de! inleiding! reeds! aangegeven,! zijn! er! veel! verschillende! visies! op! de! leeftijds1

grenzen!van!generatie!y.!Valentine!en!Powers!(2013)!wijzen!op!twee!verschillende!grenzen,!

van! 1977! tot! 1996! en! van! 1981! tot! 1995.! Zij! duiden! ook! op! het! gegeven! dat! er! veel!

verschillende!visies!zijn!op!deze!leeftijdsgrenzen!en!dat!er!verschillende!opvattingen!op!deze!

leeftijdsgrenzen!zijn!onder!onderzoekers.!Maxwell!en!Broadbridge!(2014)!duiden!generatie!y!

als! de! generatie! geboren! tussen! 1977! en! 2000.! Zij! geven! als! verantwoording! voor! deze!

jaartallen! dat! dit! ‘algemeen! genomen! is’,! maar! baseren! dit! niet! op! bronnen.! Ook!Weiler!

(2004)! geeft! geen!bron!voor!haar! leeftijdsgrenzen,!maar! kiest!de! jaartallen!1980!en!1994.!

Manuel! (2002)!hanteert!de!grenzen!1981!en!2000,!omdat!dit! ‘de!meest!gebruikte’!zouden!

zijn.!In!tegenstelling!tot!deze!onderzoekers!geven!Bolton!et!al.!(2013)!aan!de!grenzen!1981!

en!1999! te! gebruiken.!Middels! deze! grenzen! kunnen! zij! breder! en!meer!divers!onderzoek!

doen,!omdat!ze!op!die!manier!meer!visies!op!sociale!media!kunnen!onderzoeken.!Tot!slot!

wordt! duidelijk! dat! veel! onderzoekers! het! niet! eens! zijn! over! de! leeftijdsgrenzen! van!

generatie!y!en!dat!veel!onderzoekers!zelf!bepalen!welke!leeftijdsgrenzen!voor!generatie!y!ze!

hanteren!(Valentine!&!Powers,!2013;!Maxwell!&!Broadbridge,!2014;!Weiler,!2004;!Manuel,!

2002;!Bolton!et!al.,!2013).!!

In!dit!onderzoek!wordt!onder!‘generatie!y’!de!generatie!verstaan!die!geboren!is!tussen!1982!

en!2001! (Strauss!&!Howe,! 2009).!Hiervoor! is! gekozen!omdat! Strauss! en!Howe! (2009)! zich!

jarenlang! hebben! gespecialiseerd! in! onderzoek! naar! generaties! en! zij! door! hun! expertise!

betrouwbaar! worden! geacht.! De! eerder! genoemde! onderzoekers! kiezen! veelal! zelf! welke!

leeftijdsgrenzen!ze!hanteren,!echter!zij!hebben!hiervoor!vaak!geen!wetenschappelijke!basis.!

De! leeftijdsgrenzen! van! Strauss!&!Howe! (2009)! zijn! daarentegen! gebaseerd! op! onderzoek!
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naar!generaties.!Dit!zorgt!voor!een!wetenschappelijke!afbakening!tussen!de!leeftijdsgrenzen!

van! generatie! y! en! andere! generaties.! Omdat! in! dit! onderzoek! enkel! het! sociale! media!

gebruik!van!generatie!y!wordt!onderzocht!is!deze!wetenschappelijke!afbakening!belangrijk.!

Worden!willekeurige!leeftijdsgrenzen!gehanteerd,!dan!is!het!mogelijk!dat!de!resultaten!van!

dit! onderzoek!niet! betrouwbaar! zijn,! omdat!het! gebruik! van! sociale!media! kan! verschillen!

tussen!generatie!y!en!andere!generaties!(Bolton!et!al.,!2013).!!

!

2.2$Sociale$media$$

Het!tweede!centrale!onderwerp!in!dit!onderzoek!is!sociale!media.!Volgens!recent!onderzoek!

spelen!sociale!media!een!belangrijke!rol!in!het!Nederlandse!dagelijks!leven!(Newcom,!2015).!

Ook! spelen! ze! een! steeds! belangrijker! wordende! rol! voor! de! arbeidsmarkt! (Papacharissi,!

2009;! Hays,! 2014;! Caers! &! Castelyns,! 2010).! Tess! (2013)! is! van!mening! dat! een! concrete!

omschrijving!van!het!begrip!‘sociale!media’!abstract!kan!zijn!en!dat!ze!daarom!vaak!middels!

voorbeelden!duidelijker!worden!gemaakt.!Het!lastige!aan!het!formuleren!van!een!concrete!

definitie!voor!het!begrip!sociale!!media,!is!volgens!Tess!(2013)!dat!sociale!media!continu!aan!

het! veranderen! zijn! door! technologische! ontwikkelingen.! Ondanks! de! technologische!

ontwikkelingen! die! continue! verandering! in! sociale! media! faciliteren,! is! het! wel! degelijk!

mogelijk!om!een!algemene!definitie!van!sociale!media!te!vormen.!In!dit!onderzoek!wordt!de!

definitie!van!Boyd!en!Ellison!(2008)!gehanteerd.!Zoals!reeds!in!de!inleiding!gesteld,!verstaan!

zij! onder! sociale! media! sociale! media! web1diensten! die! een! individu! de! mogelijkheden!

bieden!om!een!publiek!of!semipubliek!profiel!binnen!een!gekaderd!systeem!op!te!bouwen.!

Deze! definitie! is! geschikt! voor! de! doelen! van! dit! onderzoek,! aangezien! deze! definitie! de!

nadruk!legt!op!de!openheid!van!de!profielen,!namelijk!publiek!of!semipubliek.!Ook!legt!deze!

definitie! nadruk! op! de! vrijheid! van! het! individu! om! zelf! het! profiel! in! te! vullen! en! een!

identiteit!te!vormen.!In!dit!onderzoek!wordt!met!de!term!sociale!media!verwezen!naar!sites!

zoals!LinkedIn!en!Facebook.!!

Typerend! voor! alle! sociale! media! is! dat! ze! naast! het! opbouwen! van! een! profiel! ook! de!

mogelijkheden!bieden!om!sociale!!netwerken!op!te!bouwen!en!deze!te!verkennen,!evenals!

die! van! anderen! binnen! het! netwerk! (Boyd! &! Ellison,! 2008).! Zo! kan! men! dus! het! eigen!

netwerk! en! dat! van! anderen! zien,! gemeenschappelijke! contacten! ontdekken! of! in! contact!

komen!met!derden!binnen!een!groter!gemeenschappelijk! sociaal!netwerk.!Het!unieke!aan!

sociale!media!is!volgens!Boyd!en!Ellison!(2008,!p.!211)!echter!niet!zozeer!dat!men!vreemden!

kan!ontmoeten,!maar!vooral!dat!het!mensen!in!staat!stelt!om!sociale!netwerken!te!vormen!

en!zichtbaar!te!maken!voor!anderen.!Deze!zichtbaarheid!van!sociale!netwerken!kan!mogelijk!
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als!een!indicatie!gezien!worden!voor!sociale!!vaardigheden!en!populariteit,!waardoor!sociale!!

media! uniek! zijn! in! het! weergeven! van! sociale! netwerken,! welke! voorheen! alleen! in!

werkelijk!fysiek!contact!te!schatten!of!waar!te!nemen!waren.!!

Ondanks! een! gemeenschappelijke! eigenschap! van! alle! sociale! media,! het! weergeven! van!

sociale!netwerken,!zijn!volgens!Boyd!&!Ellison! (2008)!sociale1mediaformats! in!staat!zich! te!

onderscheiden! van! anderen.! Dit! kunnen! ze! doen! in! hun! doel,! profielopbouw,! vrienden,!

mogelijkheden!om!ergens!op!te!reageren!en!het!sturen!van!privé1berichten.!Ook!kunnen!ze!

volgens!Tess!(2013)!verschillende!sociale!normen!hanteren.!Op!deze!manier!kunnen!mensen!

verschillende!profielen!hebben!op! verschillende! sociale!media,!mede!omdat!de!opzet! van!

het!sociale1mediaformat!hierom!vraagt!(Papacharissi,!2009).!!

Sociale!media!worden!vaak!betwist!om!hun!privacy!(Boyd!&!Ellison,!2008).!Men!vraagt!zich!

af!of!sociale!media!geen!inbreuk!doen!op!de!privacy!van!gebruikers!en!of!gebruikers!genoeg!

bekend!zijn!met!de!privacy1voorwaarden.!De!zichtbaarheid!van!profielen!voor!onbekenden!

is!een!aspect!dat!centraal!staat!in!de!privacy1discussie!rondom!sociale!media.!Dit!onderzoek!

is! gericht! op! het! onbewust! en! bewust! handelen! op! sociale! media! en! niet! op! privacy! op!

sociale!media!of!de!inbreuk!op!privacy.!Of!mensen!zich!bewust!zijn!van!de!zichtbaarheid!van!

hun!profielen!voor!onbekenden!en!of!dit!hun!handelen!op!sociale!media!beïnvloedt! is!wel!

een!onderwerp!dat!deel!uitmaakt!van!dit!onderzoek.!!

De! sociale!media! die! in! dit! onderzoek! centraal! staan! zijn! LinkedIn! en! Facebook.! LinkedIn!

werd! in! 2003! gelanceerd.! Daarentegen! was! Facebook! vanaf! 2004! exclusief! voor! Harvard!

studenten!en!werd!pas!in!2006!openbaar!toegankelijk.!LinkedIn!wordt!vooral!gebruikt!voor!

professionele! netwerken,! waarbij! eerder! contact! of! een! gemeenschappelijk! contact!

belangrijk! is! (Tess,! 2013).! LinkedIn! is! vanwege! de! professionele! focus! strakker!

georganiseerd,! zo! ook! de! gedragsnormen! (Papacharissi,! 2009).! Facebook! is! daarentegen!

meer!gericht!op!het!verbinden!van!mensen.!Uit!onderzoek!van!Papacharissi!(2009)!blijkt!dat!

Facebook!erg!open!is!voor!een!groot!publiek,!te!vergelijken!met!een!glazen!huis.!Dit!houdt!in!

dat!het!handelen!op!Facebook!vaak!openbaar! is!en!mensen!veel!van!zichzelf!kunnen! laten!

zien.! Ook! zijn! de! gedragsnormen! binnen! Facebook! veel! losser! in! vergelijking! met! de!

gedragsnormen! binnen! LinkedIn,! mede! omdat! gebruikers! deze! zelf! kunnen! aanpassen! bij!

Facebook! (Papacharissi,! 2009).! Zo! bepalen! mensen! zelf! binnen! een! sociaal! netwerk! de!

normen!over!wat!men!wel!of!niet!deelt!met!anderen!en!wat!wel!of!niet!wordt!geaccepteerd!

binnen!het!netwerk.!!

Via! sociale! media! laat! iemand! veel! of! juist! weinig! van! zichzelf! als! persoon! zien.! Mensen!

bepalen! zelf! hun! profiel! en! zodoende! ook! hun! identiteit! op! sociale!media.! Sociale!media!
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worden! daarmee! belangrijke! indicatoren! van! iemands! identiteit.! Identiteit! wordt! in! dit!

onderzoek!als!een!sociale!!constructie!gezien!volgens!Tajfel!(2010).!Identiteit!is!in!deze!visie!

een!combinatie!van!twee!delen,!een!persoonlijke!identiteit!en!een!sociale!identiteit!(Tajfel,!

2010;!Ashforth!&!Mael,!1989).!Een!persoonlijke! identiteit!bestaat!volgens!de!onderzoekers!

Ashforth!&!Mael!(1989)!uit!idiosyncratische!kenmerken,!zoals!lichamelijke!en!psychologische!

kenmerken,!interesses!en!capaciteiten.!De!sociale!!identiteit!is!volgens!Tajfel!(2010)!het!deel!

van! de! zelfperceptie! dat! voortvloeit! uit! de! kennis! van! een! lidmaatschap! van! een! sociale!!

groep! of! groepen,! samen! met! de! waarde! en! emotionele! betekenis! die! hieraan! gegeven!

worden.!De!visie! van!Ashforth!en!Mael! (1989)!op!de! sociale! identiteit! sluit!hierop!aan.! Zij!

zien!sociale!!identiteit!als!!de!perceptie!van!eenheid!in!gedrag!met!een!groep!en!het!voldoen!

aan! de! kwalificaties! van! de! groepsnormen.! Boyd! &! Ellison! (2008)! stellen! dat! ‘publieke!

uitingen! van! connecties’! belangrijke! signalen! zijn! van! een! identiteit! die! iemand! helpen! te!

navigeren! in! een! sociaal! netwerk.! Dit! kan! gezien! worden! als! het! deel! uitmaken! van! een!

sociale!groep!online!en!zodoende!als!deel!van!de!sociale! identiteit.! In!paragraaf!2.5!wordt!

het!verband!tussen!identiteit!en!sociale!media!uitgebreid!beschreven.!

!

2.3$De$arbeidsmarkt$

De!arbeidsmarkt!is!in!beginsel!een!markt!waar!vraag!en!aanbod!samenkomen.!De!vraag!naar!

en!aanbod!van!arbeid!komen!samen!bij!een!bepaalde!hoeveelheid!en!prijs,!het!loon!(Borjas,!

2013).!Er! is!op!de!arbeidsmarkt!sprake!van!tegengestelde!belangen.!Zo!wil!een!werknemer!

in! de! regel! een! zo! hoog! mogelijke! prijs! voor! zijn! geleverde! arbeid! en! een! werkgever!

doorgaans! een! zo! laag! mogelijke! prijs! voor! de! ingekochte! arbeid! (Borjas,! 2013).! Volgens!

Borjas! (2013)! zijn! werknemers! continu! op! zoek! naar! beter! betaalde! banen! en! zijn!

werkgevers! continu! aan! het! zoeken! naar! goedkopere! werknemers.! Het! proces! waarin!

werkgevers! en! werknemers! samen! komen! werd! lange! tijd! gefaciliteerd! door! traditionele!

communicatiemiddelen,!zoals!kranten!en!gespecialiseerde!tijdschriften!(Freeman,!2002).!Dit!

wervingsproces! is!vergemakkelijkt!met!de!komst!van!het! internet.!Tegenwoordig!‘struinen’!

mensen! volgens! Freeman! (2002)! het! internet! af! op! zoek! naar! banen! en! zetten! hun! cv’s!

online! op! websites! en! sociale! media! in! de! hoop! een! aantrekkelijk! aanbod! te! krijgen.!

Desalniettemin!zullen!ook!veel!mensen!hun!werk!nog!zoeken!via!traditionele!communicatie1

middelen!en!uitzendbureaus.!Naast!werknemers,!zetten!ook!werkgevers!en!organisaties!op!

hun!beurt!steeds!vaker!vacatures!online!(Freeman,!2002).!Door!de!toegenomen!informatie1

deling! door!werkgevers! en!werknemers! is! het!wervingsproces! niet! alleen! vergemakkelijkt,!

maar!ook!meer!open!dan!bij!de! traditionele! communicatiemiddelen!en!globaal,! aangezien!

het! internet! geen! landsgrenzen! kent! (Freeman,! 2002).! Toch! zijn! ook! traditionele!!
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communicatiemiddelen! vaak! globaal.! In! gespecialiseerde! tijdschriften! staan! regelmatig!

internationale! vacatures,! die! gericht!worden! geplaatst! in! deze! tijdschriften.! Ook! kan!men!

meer! informatie! over! vacatures! krijgen! via! uitzendbureaus! als! intercedenten! bekend! zijn!

met!de!organisatie.! Zo! is! internet!niet!noodzakelijk! in!het!wervingsproces,!maar!de!komst!

van!het!internet!heeft!het!proces!wel!degelijk!vergemakkelijkt.!!

Het! internet! wordt! echter! niet! alleen! gebruikt! om! sneller! werkgevers! of! werknemers! te!

vinden.!Sociale!media!sites!worden!gebruikt!om!meer!informatie!te!krijgen!over!potentiële!

werkgevers!en!werknemers!dan!men!via!andere!wegen!krijgt,!zoals!cv’s!of!websites!(Caers!&!

Castelyns,!2010).!Hier!wordt!in!paragraaf!2.5!verder!op!ingegaan.!

!

2.4$Samenvatting$centrale$onderwerpen$

Alvorens!verder!te!gaan!met!de!‘sensitizing!concepts’!wordt!de!hiervoor!gegeven!informatie!

over!de!drie!centrale!onderwerpen,!generatie!y,!sociale!media!en!generatie!y,!samengevat.!!

Allereerst! is! gebleken!dat! generatie! y!de!eerste! generatie! is! die! is! opgegroeid!met! sociale!

media!in!een!digitale!omgeving!(Bolton!et!al.,!2013).!Sociale!media!spelen!een!belangrijke!rol!

in!het!leven!van!jongeren!van!generatie!y!en!dit!beïnvloedt!ook!hun!sociale!!gedrag!en!hoe!

anderen! hen! zien.! Generatie! y! is! sterk! technisch! onderlegd,! hoogopgeleid,! geraffineerd,!

volwassen!en!gestructureerd,!maar!men!vindt!ze!vaak!ook!individualistisch,!sceptisch,!bot!en!

ongeduldig! (Valentine! &! Powers,! 2013;! Bolton! et! al.,! 2013).! In! dit! onderzoek! worden! de!

leeftijdsgrenzen!1982!en!2001!voor!generatie!y!aangehouden!(Strauss!&!Howe,!2009).!!

Het! tweede! onderwerp! is! sociale! media.! Sociale! media! worden! in! dit! onderzoek!

gedefinieerd!als!web1diensten!die!een!individu!de!mogelijkheden!bieden!om!een!publiek!of!

semipubliek!profiel!binnen!een!gekaderd!systeem!op!te!bouwen,!zoals!LinkedIn!en!Facebook!

(Boyd! &! Ellison,! 2008).! Het! kenmerkende! voor! sociale! media! is! dat! ze! de! mogelijkheden!

bieden!om!sociale!!netwerken!op!te!bouwen!en!deze!kenbaar!te!maken!voor!anderen!(Boyd!

&!Ellison,!2008).!Ondanks!de!gelijkenissen!kunnen!sociale1mediaformats!zich!onderscheiden!

van! andere! sociale1mediaformats! op! gebieden! als! doel,! profielopbouw,! vrienden,! reactie1

mogelijkheden,! het! sturen! van! privé1berichten! en! sociale! ! normen! (Boyd! &! Ellison,! 2008;!

Tess,!2013).!Sociale!!media!worden!vaak!geassocieerd!met!privacy!problemen.!Dit!onderzoek!

laat!deze!kwestie!buiten!beschouwing.!LinkedIn!en!Facebook!zijn!de!sociale!!media!die!in!dit!

onderzoek!worden!onderzocht.!Er!is!gekozen!voor!deze!twee!sociale!media,!vanwege!enkele!

redenen.! Allereerst! omdat! deze! twee! sociale!media! verschillen! in! hun! doelen,! LinkedIn! is!

professioneel! gericht! en! Facebook! is! gericht! op! het! informeel! verbinden! van! mensen.!

Daarnaast!verschillen!LinkedIn!en!Facebook!in!de!vrijheden!die!ze!gebruikers!geven,!LinkedIn!
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is!strakker!georganiseerd!dan!Facebook,!welke!meer!keuzevrijheden!laat!aan!de!gebruikers.!

Verder!hanteren!beide!sociale!media!verschillende!gedragsnormen.!Bij!LinkedIn!wordt!veel!

meer!bepaald!door!de!site!wat!wel!en!niet!kan,!terwijl!Facebook!dit!aan!de!mensen!zelf!laat!

om!te!bepalen!(Papacharissi,!2009).!Deze!verschillen!zullen!hoogst!waarschijnlijk!resulteren!

in! verschillen! in! gebruik! tussen! LinkedIn! en! Facebook.! Dit!maakt! het! interessant! om! juist!

deze! twee! sociale! media! te! onderzoeken,! om! een! beter! beeld! te! krijgen! van! deze!

verschillen.!!

Sociale! media! laten! veel! of! weinig! van!mensen! zien! via! profielen.! Zo! zijn! het! belangrijke!

indicatoren!voor!iemands!identiteit.!Identiteit!wordt!in!dit!onderzoek!gezien!als!een!sociale!!

constructie,!bestaande!uit!een!persoonlijke!identiteit!en!een!sociale!!identiteit!(Tajfel,!2010;!

Ashforth!&!Mael,!1989).!!!

Als!laatste!is!gebleken!dat!sociale!media!hun!intrede!hebben!gedaan!op!de!arbeidsmarkt.!De!

aanwezigheid! van! sociale! media! op! de! arbeidsmarkt! heeft! ervoor! gezorgd! dat! er! meer!

informatiedeling! is! in! het! wervingsproces.! Deze! toegenomen! informatiedeling! via! sociale!

media!heeft!ervoor!gezorgd!dat!het!wervingsproces!makkelijker!verloopt!en!meer!open!en!

globaal!is!(Freeman,!2002).!Ook!hebben!sociale!media!in!het!wervingsproces!ervoor!gezorgd!

dat! werkgevers! en! werknemers! meer! informatie! over! elkaar! kunnen! krijgen! (Caers! &!

Castelyns,!2010).!!

!

2.5$Sensitizing$concepts$

In!dit!deel!van!dit!hoofdstuk!wordt!het!gebruik!van!sociale!media!door!generatie!y!voor!de!

arbeidsmarkt!bekeken.!Het!bewuste!en!onbewuste!gebruik!van!LinkedIn!en!Facebook!door!

hogeropgeleide!jongeren!voor!de!arbeidsmarkt!staat!in!dit!onderzoek!centraal.!Het!bewuste!

en! onbewuste! gebruik! van! sociale! media! komt! terug! in! de! ‘sensitizing! concepts’! van!

identiteit,! zelfexpressie! en! zelfpromotie! via! sociale! media.! Als! basis! voor! het! empirische!

onderzoek,!worden!deze!‘sensitizing!concepts’!geduid!vanuit!de!theorie.!!!

Om!een! beeld! te! kunnen! schetsen! van! sociale!media! op! de! arbeidsmarkt,!wordt! gekeken!

naar! de! rol! die! sociale! media! hebben! voor! de! arbeidsmarkt! vanuit! de! perspectieven! van!

‘information! seeking’! (Weiler,! 2004),! ‘social! search’! (Morris,! Teevan!&! Panovich,! 2010)! en!

‘social! capital’! (Burt,! 2000).! Vervolgens! wordt! gekeken! hoe! identiteit,! zelfexpressie! en!

zelfpromotie!binnen!sociale!media!te!zien!zijn,!om!het!bewuste!en!onbewuste!gebruik!van!

sociale!media!te!kunnen!duiden!(Ashforth!&!Mael,!1989;!Van!Dijck,!2013A;!Higgins,!1987).!!

!

!
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‘Information1seeking’,1‘social1search’1en1‘social1capital’1

Alvorens! te! kijken! naar! identiteit,! zelfexpressie! en! zelfpromotie! binnen! sociale!media,! zal!

worden!onderzocht!welke!rol!sociale!media!hebben!voor!de!arbeidsmarkt.!Hierbinnen!staat!

centraal! hoe!mensen! aan! informatie! via! sociale!media! kunnen! komen! en! hoe! een! sociaal!

netwerk!kan!worden!ingezet!!in!de!zoektocht!naar!informatie.!

!

Door! het! vele! gebruik! van! sociale! media! maken! gebruikers! veel! meer! informatie! over!

zichzelf!als!persoon!bekend!voor!de!buitenwereld,!dan!mensen!die!geen!gebruik!maken!van!

sociale! media.! Deze! informatie! is! ook! zichtbaar! voor! potentiële! werkgevers,! waardoor!

sociale! media! zoals! LinkedIn! en! Facebook! vooroordelen! bij! een! potentiële! werkgever!

kunnen!veroorzaken!(Caers!&!Castelyns,!2010).!Zo!blijkt!dat!werkgevers!zowel!LinkedIn!als!

Facebook!gebruiken!om!meer! informatie!te!krijgen!over!sollicitanten!en!helpen!te!bepalen!

wie!wordt! uitgenodigd! voor! een! interview! (Caers! &! Castelyns,! 2010).! ! Theoretisch! gezien!

zouden!werkgevers! alleen! relevante! informatie!mogen!meenemen! bij! de! beoordeling! van!

een! potentiële! sollicitant,!maar! uit! empirisch! onderzoek! blijkt! volgens! Caers! en! Castelyns!

(2010)!dat!vaak!ook!andere!factoren,!zoals!leeftijd,!geslacht,!seksuele!voorkeur,!overgewicht!

en! aantrekkelijkheid! van! het! gezicht! meewegen! in! de! beoordeling! van! een! potentiële!

sollicitant.!Ook!in!de!selectie!procedure!kan!de!informatie!gewonnen!via!sociale!media!een!

bepalende! rol! hebben! in! de! keuze!wie! uitgenodigd!wordt! voor! een! sollicitatiegesprek.! Zo!

blijkt! uit! onderzoek! van!Caers!&!Castelyns! (2010)! dat! beslissingen! in! sollicitatie1interviews!

vaak!gebaseerd!zijn!op! leeftijd,!geslacht,!seksuele!oriëntatie,! ras,!aantrekkelijkheid!van!het!

gezicht,!volwassenheid!van!het!gelaat,!overgewicht,!handicap,!tatoeages!en!de!naam!van!de!

sollicitant.! Op! basis! van! deze! kenmerken! worden! sollicitanten! gestereotypeerd! en! wordt!

verwacht!dat!zij!dezelfde!eigenschappen!hebben!als!anderen!van!diezelfde!groep!(Caers!&!

Castelyns,! 2010).! De! stereotypering! van! werknemers! door! werkgevers! hoeft! niet! per!

definitie!waar!te!zijn,!maar!uit!dit!onderzoek!van!Caers!&!Castelyns!(2010)!blijkt!dat!het!wel!

een!belangrijke!rol!kan!spelen!in!het!wervings1!en!sollicitatieproces.!Als!mensen!(on)bewust!

van!alles!over!zichzelf!op!sociale!media!delen,!zullen!ongetwijfeld!ook!potentiële!werkgevers!

dit!te!zien!krijgen!en!kan!deze!informatie!via!sociale!media!vergaande!gevolgen!hebben!voor!

mensen!op!de! arbeidsmarkt.!Dit! hoeft! echter!niet! zo! te! zijn,!maar! alle! informatie!die! een!

werkgever!te!zien!krijgt!zal!een!rol!spelen!in!zijn!of!haar!verdere!beslissingen.!!

Maar! ook! sollicitanten! kunnen! op! deze! manier! veel! informatie! verkrijgen.! Zo! kunnen!

sollicitanten!via!sociale!media!meer!te!weten!komen!over!de!werkgever!en!het!bedrijf!of!de!

organisatie.! Met! deze! informatie! kunnen! zij! een! beter! beeld! krijgen! van! de! mogelijke! fit!
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tussen! organisatie! en! persoon! (Caers! &! Castelyns,! 2010;! Broughton! et! al.,! 2013).! Een!

kritische!noot!hierbij!is!echter!dat!websites!worden!georganiseerd!door!een!organisatie!zelf.!

De!organisatie!bepaalt!dus!zelf!welke! informatie!al!dan!niet!op!de!website!komt!en!zo!dus!

ook! welke! informatie! een! mogelijke! sollicitant! kan! vergaren.! Deze! informatiestroom! is!

strategisch!bepaald!door!de!organisatie!en!beïnvloedt!daarmee!het!beeld!dat!een!mogelijke!

sollicitant!krijgt!van!de!organisatie!en!de!fit!tussen!organisatie!en!persoon.!!

!

Informatievoorziening! via! sociale! media,! nieuwe! media! en! oude! media! wordt! normaal!

geacht! in! de! huidige! informatiemaatschappij.! In! de! informatiemaatschappij! zijn! leden!

continu! bezig! met! het! vergaren! van! nieuwe! informatie,! ook! wel! ‘information! seeking’!

genoemd.! ‘Information! seeking’! is! een! sterk! subjectief! proces! (Weiler,! 2004).! Diegene! die!

bezig!is!met!‘information!seeking’!beïnvloedt!dit!proces!sterk!door!zijn!persoonlijke!inbreng.!

Generatie! y! maakt! bij! ‘information! seeking’! gebruik! van! eerder! opgedane! kennis,! sterke!

meningen! en! verschillende! niveaus! van! cognitieve! ontwikkeling! (Weiler,! 2004).! Eerder!

opgedane!kennis!zorgt!ervoor!dat!iemand!nieuwe!informatie!kan!plaatsen!en!herkennen!in!

een!context.!Sterke!meningen!zorgen!ervoor!dat!iemand!weet!wat!hij!of!zij!zelf!belangrijke!

informatie! acht.!De! cognitieve!ontwikkeling! van! iemand!bepaalt!hoe!goed! iemand!nieuwe!

informatie!kan!verwerken.!Volgens!Weiler! (2004)! is!generatie!y!vooral!een!visueel! lerende!

generatie.! Dit! betekent! dat! generatie! y! nieuwe! informatie! vooral! op! een! visueel! cognitief!

niveau!benadert.!Generatie!y!moet!informatie!gebruiken!of!toepassen!om!deze!te!begrijpen!

en!zich!eigen!te!maken.!Dit!kan!generatie!y!doen!door!online!informatie!te!zoeken.!Volgens!

Bolton! et! al.! (2013)! is! deze! generatie! op! sociale!media! erg! actief! in! het! bijdragen,! delen,!

zoeken!naar!en!consumeren!van! informatie.!Op!deze!manier! kan!generatie! y!online!actief!

zijn! in!het! zoek1! en! leerproces!en! zo!de! informatie!beter! tot! zich!nemen.!Deze! informatie!

geeft!aan!dat!generatie!y!geneigd!is!online!aan!‘information!seeking’!te!doen!(Weiler,!2004).!!

Als! ‘information! seeking’!op! sociaal!niveau!gebeurt,!noemt!men!dat! ‘social! search’.! ‘Social!

search’! is! het! gebruik! maken! van! sociale! mechanismen! om! informatie! te! vinden! (Morris,!

Teevan!&!Panovich,!2010).!Hierbij!is!het!van!belang!dat!de!zoeker!actief!gebruik!maakt!van!

anderen,!al!dan!niet!binnen!zijn!of!haar!sociale!!netwerk.!Uit!onderzoek!van!Morris,!Teevan!

&!Panovich! (2010)!blijkt!dat! ‘social! search’!een!sterke!toevoeging!heeft!op!een! individuele!

zoektocht!naar! informatie.!Zo!krijgt!men!sneller! informatie,! specifiekere! informatie!en!kan!

‘social! search’! meer! zekerheid! over! de! gevonden! informatie! bieden! (Morris,! Teevan! &!

Panovich,!2010).!Generatie!y!zal!‘social!search’!vooral!online!doen,!via!sociale!media!(Weiler,!

2004;!Morris,! Teevan!&!Panovich,! 2010).!Dit! betekent! dat! zij! online! gebruik! zullen!maken!

van! hun! sociale! contacten! om! zo! de! gewilde! informatie! te! krijgen.! Hierbij! kan! echter! een!



!

Jongeren!op!LinkedIn!&!Facebook:!bewust!of!onbewust!profileren!voor!de!arbeidsmarkt?! 21!

kritische! opmerking! worden! geplaatst.! Later! dit! hoofdstuk! wordt! gesproken! over! een!

veelheid! aan! identiteiten! online! (Greenhow!&! Robelia,! 2009;! Higgins,! 1987;! Turkle,! 1995;!

Ellison,! Heino! &! Gibbs,! 2006).! Als! iemand! online! een! andere! identiteit! aanneemt! of!men!

houdt!rekening!met!het!gegeven!dat!anderen!dit!kunnen!of!zullen!doen,!is!het!juist!lastiger!

te!bepalen!of!de!verkregen!informatie!correct! is.!Zo!is!het!mogelijk!dat!jongeren!juist!geen!

sterke! toevoeging! van! ‘social! search’! merken,! maar! juist! meer! onzeker! worden! over! de!

verkregen! informatie.! Ook!Weiler! (2004)! concludeert! dat! de! bron! van! de! informatie! vaak!

belangrijker!is!dan!de!informatie!zelf.!Het!is!hierbij!van!belang!dat!de!bron!van!de!informatie!

door! de! ontvanger!wordt! gezien! als! een! autoriteit,! omdat! dit! een! goede! vriend! is! of! een!

kennis! die! veel! over! dit! onderwerp!weet.!Wordt! de! bron! van! de! informatie! als! autoriteit!

gezien!dan!zal!de!ontvanger!de!informatie!sneller!voor!waar!aannemen!(Weiler,!2004).!Dit!is!

volgens!Weiler! (2004)!het!geval!omdat!het!verkrijgen!van! informatie!via! sociale! contacten!

tijd! en! moeite! spaart,! omdat! men! niet! zelf! de! gevonden! informatie! kritisch! hoeft! te!

evalueren!en!verifiëren.!Desalniettemin!is!het!ook!hier!nodig!om!bij!deze!visie!een!kritische!

noot!bij!te!plaatsen.!Mensen!zullen!tijdens!hun!‘social!search’!zelf!bepalen!welke!ontvangers!

zij! als! autoriteit! zien.! Logischerwijs! volgt! ook! dat! de! informatie! van! mensen! die! niet! als!

autoriteit! of! niet! als! een! belangrijke! autoriteit! worden! gezien,! wel! degelijk! zal! worden!

geëvalueerd!en!geverifieerd!aan!de!hand!van!andere!informatie!of!andere!personen!binnen!

het!netwerk.!!

!

Ook!op!de!arbeidsmarkt!vindt!‘information!seeking’!en!‘social!search’!plaats.!De!tijd!die!een!

werkloze!op!zoek! is!naar!een!baan!hangt!af!van!het! loon!dat!hij!minimaal!verwacht!en!de!

opportuniteitskosten! van! het! zoeken.! Als! de! kosten! van! het! zoeken! van! informatie! over!

vacatures! hoog! zijn,! is! men! sneller! geneigd! een! baan! aan! te! nemen! om! deze! kosten! te!

drukken! (McCall,! 1970).! Het! inzetten! van! sociale! ! contacten! om! een! baan! te! vinden! is! in!

zulke! situaties! voor! de! hand! liggend,! aangezien! het! tijd! en! moeite! bespaart! en! dus!

efficiënter!en!goedkoper!is!(Weiler,!2004;!Wahba!&!Zenou,!2004).!!

Als! het! inzetten! van! sociale! contacten! bijvoorbeeld! op! de! arbeidsmarkt! resulteert! in! het!

vinden! van! een! baan,! is! er! sprake! van! een! vorm! van! ‘social! capital’.! Het! inzetten! van! het!

sociale!netwerk!voor!de!‘information!seeking’,!via!de!‘social!search’,!is!succesvol!geweest!en!

resulteert! in! ‘social! capital’.! ‘Social! capital’! wordt! volgens! Burt! (2000)! gezien! als! een!

metafoor! voor! de! voordelen! die! individuen! of! groepen! hebben! vanwege! hun! locatie! in!

sociale!!structuren.!Iemand!die!over!bepaalde!sociale!netwerken!beschikt!en!hier!voordelen!

uit! kan! halen! beschikt! volgens! Burt! (2000)! over! ‘social! capital’.! Coleman! (1988,! p.! 98)!
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omschrijft!‘social!capital’!meer!abstract,!als!zijnde!een!sociale!structuur!die!bepaalde!acties!

of! actoren! binnen! deze! structuur! faciliteert.! Ook! benadrukt! Coleman! (1988)! dat! ‘social!

capital’! zowel! productief! als! situationeel! is;! de! uitkomsten! zouden! mogelijk! niet! gehaald!

kunnen!worden! in! de! absentie! van! het! ‘social! capital’! en! eveneens! niet! haalbaar! of! zelfs!

schadelijk! zijn! voor! anderen.! Het! is! hier! echter! wel! noodzakelijk! om! te! vermelden! dat! er!

meerdere!visies!zijn!op!‘social!capital’!en!dat!de!hier!gehanteerde!definitie!gekozen!is!omdat!

deze!voor!dit!onderzoek!goed!geschikt!is.!!

!

Om! ‘social!capital’!beter!vatbaar! te!maken!wordt!een! interpretatie!als!voorbeeld!gebruikt.!

Stel! een! situatie! voor! waarin! iemand! over! veel! sociale! contacten! beschikt! binnen! de!

organisatie!waar!deze!gaat!solliciteren.!Deze!persoon!vraagt!die!contacten!naar! informatie!

over!het!sollicitatieproces.!In!dit!geval! is!er!sprake!van!‘social!search’,! immers!een!persoon!

zet! zijn! sociale! netwerk! in! om! bepaalde! informatie! te! verkrijgen.! Als! deze! informatie!

vervolgens! resulteert! in!een!nieuwe!baan!bij!deze!organisatie,!dan! is!er! sprake!van! ‘social!

capital’!aangezien!deze!persoon!bepaalde!voordelen!heeft!kunnen!behalen!door!gebruik!te!

maken!van!zijn!sociale!!netwerk.!Andere!sollicitanten!die!niet!over!ditzelfde!sociale!!netwerk!

beschikken!en!die!de!baan!niet!hebben!gekregen,!hebben!niet!ditzelfde!‘social!capital’.!Deze!

situatie! wordt! grafisch!weergegeven! in! figuur! 1! op! de! volgende! pagina.! Het! netwerk! van!

sollicitant! 2! resulteert! voor! hem! of! haar! in! ‘social! capital’.! Sollicitant! 2! heeft! een! grote!

overlap!van!zijn!eigen!netwerk!met!het!netwerk!van!de!organisatie!en!heeft!hier!voordeel!

omdat!hij!wordt!aangenomen!en!de!andere!sollicitanten!niet.!Sollicitant!2!heeft! zodoende!

het!grootste!‘social!capital’!omdat!hij!of!zij!wordt!aangenomen!vanwege!het!voordeel!dat!hij!

of! zij! haalt! uit! zijn! of! haar! netwerk! overlap.! Sollicitant! 1! beschikt! niet! over! dezelfde!

overlapping!van!het!netwerk!als!sollicitant!2!en!kan!hier!niet!genoeg!voordeel!uit!halen!om!

te!worden!aangenomen.!Omdat!sollicitant!1! in!deze!situatie!de!baan!niet!krijgt!heeft!deze!

sollicitant! in! deze! situatie! ook! geen! ‘social! capital’.! Sollicitant! 1! heeft! uiteindelijk! immers!

geen!voordeel!gehad!van!de! ‘social! search’.!Dit!neemt!niet!weg!dat!het!netwerk!van!deze!

sollicitant! in! een! andere! situatie! wel! toereikend! is! om! bijvoorbeeld! een! baan! te! werven.!

Wanneer!dit!wel! gebeurt! is!er! voor!deze! sollicitant!wel! sprake!van! ‘social! capital’.! In!deze!

situatie!beschikken!sollicitant!3!en!sollicitant!4!niet!over!een!netwerk!dat!overlapt!met!het!

netwerk! van! de! organisatie.! Zodoende! hebben! ook! sollicitant! 3! en! sollicitant! 4! in! deze!

geschetste! situatie!geen! ‘social! capital’,!maar!ook!deze! sollicitanten! zullen!dit!wellicht!wel!

hebben!in!andere!situaties.!

!
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Figuur$1:$Grafische$weergave$van$een$persoonlijke$interpretatie$van$$‘social$search’$en$‘social$capital’.$$

!

Het! gebruik! van! sociale! media! kan! bijdragen! aan! het! opbouwen! en! hanteren! van! ‘social!

capital’! (Bolton! et! al.,! 2013).! Men! kan! individueel! gedrag! en! resultaten! van! dit! gedrag!

beïnvloeden!via!andere!mensen!in!een!gegeven!sociaal!netwerk.!Dit!gebeurt!via!wederkerige!

mechanismen!als! informatie!deling,!normatieve!druk!en! imitatie!(Chen,!2012).!Zo!kan!men!

ook!online!bepaalde!informatie!delen!met!anderen!binnen!een!netwerk,!waarmee!deze!hun!

voordeel! kunnen! doen,! waarna! zij! op! hun! beurt! geneigd! zijn! om! anderen! te! helpen! en!

nieuwe! informatie! te! delen! waarmee! anderen! hun! voordeel! kunnen! doen.! Denk!

bijvoorbeeld!aan!het!geven!van!tips!in!een!alumni!groep!op!LinkedIn!over!het!schrijven!van!

een! cv,! waarna! iemand! anders! deze! verder! aanvult.! Hier! komt! ook! normatieve! druk! bij!

kijken.!Wanneer! iemand! bepaalde! informatie! krijgt! van! anderen,! is!men! snel! geneigd! om!

ook! iets! terug! te! doen,! omdat! dat! zo! hoort! volgens! onze! normen! en! waarden.! Imitatie!

gebeurt!wanneer!iemand!iets!ziet!dat!een!ander!doet!en!dit!vervolgens!na!gaat!doen!(Chen,!

2012).! Wanneer! bijvoorbeeld! een! populair! persoon! informatie! deelt,! zal! een! andere! de!

informatie!ook!willen!delen!om!op!deze!persoon!te! lijken.!Zo!zal!hij!of!zij!kunnen!bereiken!

dat! ze! door! deze! persoon! aardig! gevonden! worden! en! op! een! later! tijdstip! hier! wellicht!

voordeel! uit! kunnen! halen.! Op! deze! manieren! kan! men! via! sociale! media! ‘social! capital’!

opbouwen!en!hanteren!(Chen,!2012).!!!

!
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Identiteit:1Zelfexpressie1&1zelfpromotie;1onbewust1&1bewust1gebruik1van1sociale1media11

Identiteit!is!eerder!in!dit!onderzoek!kort!toegelicht.!In!dit!deel!zal!worden!gekeken!hoe!een!

identiteit! online! op! sociale! media! te! vormen! is! en! hoe! men! aan! zelfexpressie! en!

zelfpromotie! kan!doen!op! sociale!media.!Uiteindelijk! is!dan! te!duiden!hoe!men!bewust!of!

onbewust!gebruik!maakt!van!sociale!media!bij!het!vormen!van!een!online!identiteit.!!

!

Zoals! eerder! gesteld,! wordt! in! dit! onderzoek! identiteit! gezien! als! een! sociale! constructie!

(Tajfel,! 2010).!Het! is! een!dynamisch!en! zelf1reflecterend!proces!dat!niet! alleen! individueel!

cognitief! gebeurt,!maar! ook! in! een! sociale! omgeving! plaatsvindt.! Het! sociale! aspect! vindt!

plaats! in! sociale! interactie! en!discussie!met! anderen,! zoals! familie! en! vrienden! (Ashfort!&!

Mael,!1989;!Greenhow!&!Robelia,!2009).!Zoals!al!eerder!gesteld!is!een!identiteit!opgebouwd!

uit!een!persoonlijk!deel,!de!persoonlijke!identiteit,!en!een!sociaal!deel,!de!sociale!!identiteit.!

Een! persoonlijke! identiteit! bestaat! uit! idiosyncratische! kenmerken,! zoals! lichamelijke! en!

psychologische!kenmerken,! interesses!en!capaciteiten! (Ashforth!&!Mael,!1989).!De! sociale!!

identiteit!is!volgens!Tajfel!(2010)!het!deel!van!de!zelfperceptie!dat!voortvloeit!uit!de!kennis!

van! een! lidmaatschap! van! een! sociale! groep! of! groepen,! tezamen! met! de! waarde! en!

emotionele!betekenis!die!hiermee!samenhangen.!De!visie!van!Ashforth!en!Mael!(1989)!vult!

dit!aan!middels!de!perceptie!van!eenheid! in!gedrag!met!een!groep!en!het!voldoen!aan!de!

kwalificaties! van! de! groepsnormen.! De! twee! delen,! persoonlijk! en! sociaal,! vormen! samen!

iemands! identiteit! en! kunnen!wel! los! van! elkaar!worden! gezien,!maar! niet! los! van! elkaar!

bestaan.!Een!online!identiteit! is!de!weerspiegeling!van!je! identiteit!op!het! internet.!Echter,!

het! internet! draagt! volgens! Turkle! (1995)! sterk! bij! aan! het! denken! over! een! veelheid! aan!

identiteiten,! aangezien! iemand! vele! verschillende! identiteiten! kan! tonen!en!of! aannemen.!

Voorheen! was! dit! moeilijker,! gezien! de! restricties! aan! het! gedrag! door! de! nauwe! sociale!

verbanden!in!de!werkelijkheid!(Turkle,!1995).!Online!is!het!echter!veel!makkelijker!om!af!te!

wijken!van!bepaalde!sociale!normen!en!een!andere!identiteit!aan!te!nemen.!Tegenwoordig!

kan! men! zelf! een! online! identiteit! modelleren! en! creëren! naar! de! eigen! behoeften! en!

wensen.!Dit!heeft!echter!ook!grote!implicaties!voor!het!handelen!op!sociale!media.!!

Het!gebruik!van!sociale!media!draait!om!het!online!positioneren!van!een! identiteit!binnen!

een!sociaal!netwerk.!Vooral!de! jongeren,!die!het!onderzoeksobject!van!dit!onderzoek!zijn,!

bevinden!zich!in!een!fase!waarin!ze!bezig!zijn!hun!identiteit!te!vormen!(Greenhow!&!Robelia,!

2009).!Online!identiteitsformatie!is!oneindig!en!kan!ook!allerlei!verschillende!doelen!dienen!

(Van!Dijck,!2013A).!Men!kan!online!een!andere!identiteit!aannemen!of!experimenteren!met!

verschillende! identiteiten! (Greenhow! &! Robelia,! 2009).! Het! aanmaken! van! een! online!
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persoonlijk!profiel!en!een!sociaal!netwerk!zal!de!expressie!van! je! identiteit!en!hoe!deze! is!

neergezet,! beïnvloeden.! Boyd! (2007,! p.! 126)! noemt! vier! aspecten! van! zelfpresentatie! op!

sociale!media!waar!men!bij!identiteitsformatie!rekening!mee!zou!moeten!houden:!

1. voortbestaan:!alles!wat!online!komt,!blijft!online;!!

2. vindbaarheid:!vrijwel!alles!is!online!te!vinden;!

3. repliceerbaarheid:!elektronisch!is!vrijwel!alles!te!repliceren;!!

4. onzichtbaar!publiek:!vaak!ziet!een!ongewenst!publiek!wat!jij!online!zet.!!

Vanuit! ‘information! seeking’! wordt! duidelijk! dat! zowel! het! eerste,! tweede,! als! het! vierde!

aspect!van!Boyd!(2007)!een!belangrijke!rol!kunnen!spelen!voor!de!arbeidsmarkt.!Zo!kan!men!

via!‘information!seeking’!en!‘social!search’!snel!van!alles!terug!vinden,!ook!de!minder!leuke!

posts! van! vroeger,! die! een! negatief! effect! op! iemands! positie! op! arbeidsmarkt! kunnen!

hebben.!Ook!is!gebleken!dat!volgens!‘information!seeking’!werkgevers!via!sociale!media!op!

zoek!zijn!naar! informatie!over!potentiële!werknemers.!Deze!potentiële!werknemers!weten!

vaak! niet! wie! deze! personen! precies! zijn! of! zijn! hier! niet! op! berekend.! Zo! vormen! de!

werkgevers! een! onzichtbaar! publiek! op! sociale! media.! Voortbestaan,! vindbaarheid! en!

onzichtbaar! publiek! staan! in! dit! onderzoek! centraal! als! het! gaat! om! het! bewuste! en!

onbewuste!gebruik! van! LinkedIn!en!Facebook.!Het!derde!aspect! is! eveneens!belangrijk!bij!

het!vormen!van!een!online!identiteit,!maar!resulteert!in!een!andere!lijn!van!onderzoek.!De!

repliceerbaarheid!is!niet!direct!van!invloed!op!het!bewuste!of!onbewuste!gebruik!van!sociale!

media.!De! repliceerbaarheid! is!meer!gericht!op!de!privacy!van! sociale!media,! dit! is! echter!

een!onderwerp!dat!geen!deel!uit!maakt!van!dit!onderzoek.!!

!

Er! kan! een! onderscheid! gemaakt! worden! tussen! zelfexpressie! en! zelfpromotie! via! sociale!

media.!Goffman! (1959)!maakt!het!onderscheid! tussen! ‘given’! tekens!en! ‘given!off’! tekens.!!

‘Given’! tekens! zijn! tekens! die! men! onbewust! en/of! naïef! afgeeft.! ‘Given’! tekens! worden!

hierdoor!geassocieerd!met!onbewust!handelen,!oftewel!zelfexpressie!(Van!Dijck,!2013A).!In!

dit!onderzoek!wordt!verondersteld!dat!bij! zelfexpressie!men!handelt! zonder!na! te!denken!

over!de!gevolgen.!Ook!wordt!verondersteld!dat!men!enkel!is!gericht!op!het!bekende!publiek!

in! de!directe!omgeving.!Men! laat! zichzelf! bij! zelfexpressie! puur! zien! zoals! hij! of! zij! op!dat!

moment!is!en!wat!hij!of!zij!op!dat!moment!doet!of!bezighoudt.!!

In! tegenstelling! tot! ‘given’! tekens! zijn! ‘given! off’! tekens! vaak! bewust! en/of! met! opzet!

afgegeven!(Goffman,!1959).! ‘Given!off’!tekens!worden!geassocieerd!met!bewust!handelen,!

oftewel! zelfpromotie! (Van! Dijck,! 2013A).! Goffman! (1959)! benadrukt! dat! mensen! bewust!

bezig! zijn! met! ‘impression! management’! via! zelfpromotie.! ‘Impression! management’! via!
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zelfpromotie! is! het! bewust! handelen!middels! ‘given! off’! tekens! en! het! selectief! openbaar!

maken! van! persoonlijke! gegevens! om! een! ideaalbeeld! te! creëren! (Goffman,! 1959).! Dit!

betekent! dat! men! al! dan! niet! bepaalde! informatie! achterhoudt! of! juist! een! selectie! van!

informatie! prominent! bekend! maakt.! In! dit! onderzoek! wordt! verondersteld! dat! men! bij!

zelfpromotie,! oftewel! impression! management,! ook! bewust! nadenkt! over! de! mogelijke!

gevolgen! van!het!handelen!en!daarbij! gericht! is! op! zowel!het!bekende!als! het!onbekende!

publiek!in!de!directe!en!indirecte!omgeving.!!

!

Figuur$ 2:$ Grafische$ weergave$ van$ de$ in$ dit$ onderzoek$ geïnterpreteerde$ en$ gehanteerde$ termen$

omtrent$onbewust$en$bewust$handelen,$op$basis$van$Goffman$(1959)$en$Van$Dijck$(2013A).$

!

Als!men!kijkt!naar!sociale!media!en!het!hanteren!van!sociale! !netwerken,! is!er!ook!sprake!

van! zelfexpressie! en! zelfpromotie.! Het! ‘onbewuste’! gebruik! van! sociale! media,! de! online!

zelfexpressie,! wordt! ‘connectedness’! genoemd! (Van! Dijck,! 2013A).! Men! is! dan! tijdens! de!

zelfexpressie!op!sociale!media!gericht!op!de!mensen!binnen!het!sociale!!netwerk!en!niet!op!

de!mensen!daarbuiten.!!

Als!men!echter!veel!‘given!off’!tekens!via!sociale!media!laat!zien!en!zo!veel!bewuster!omgaat!

met!deze!sociale!media!en!aan!zelfpromotie!doet!en!bewust!bezig!is!met!het!uitbreiden!van!

het! sociale! netwerk!met! kennissen! en! vreemden,! spreekt! men! van! ‘connectivity’! volgens!

Van! Dijck! (2013A).! ‘Connectivity’! en! ‘zelfpromotie’! zijn! te! associëren! met! ‘social! capital,’!

immers!hoe!meer!bewuste!connecties!iemand!maakt,!hoe!meer!voordeel!men!hiermee!kan!

doen!en!hoe!meer!‘social!capital’!iemand!heeft.!!

!!!!!!!!!Onbewust!handelen!

o Given$tekens:!onbewust!en/of!naïef!!

o Zelfexpressie:!via!given!tekens,!
onbezorgd,!niet!nadenken!over!gevolgen,!
gericht!op!bekende!publiek!en!directe!
omgeving!

!

!!!!!‘Connectedness’:!online!zelfexpressie!!

!

!!!!!Bewust!handelen!

o Given$off$tekens:!bewust!en/of!met!
opzet!

o Zelfpromotie$/$Impression!management:!
via!given!off!tekens,!opzettelijk,!
selectief,!nadenken!over!gevolgen,!
gericht!op!bekend!en!onbekend!publiek!
en!directe!en!indirecte!omgeving!

!!!!!‘Connectivity’:!online!zelfpromotie!!

!
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Het!verschil!tussen!‘zelfexpressie’!en!‘connectedness’!en!‘zelfpromotie’!en!‘connectivity’,! is!

dat!‘zelfexpressie’!en!‘zelfpromotie’!plaatsvinden!in!het!dagelijks!leven.!‘Connectedness’!en!

‘connectivity’! zijn! daarentegen! de! vertaling! van! Van! Dijck! (2013A)! van! de! termen!

‘zelfexpressie’!en!‘zelfpromotie’!naar!een!online!omgeving,!bijvoorbeeld!op!sociale!media.!!

!

Naar! aanleiding! van! bovenstaande,! kan! wat! betreft! de! termen! ‘onbewust! handelen’! en!

‘bewust! handelen’! geconcludeerd! worden! dat! onbewust! handelen! op! sociale! media! is! te!

vergelijken!met! zelfexpressie! en! ‘connectedness’! (Van! Dijck,! 2013A).! Bewust! handelen! op!

sociale!media!te!vergelijken!is!met!zelfpromotie!en!‘connectivity’!(Van!Dijck,!2013A).!Het!is!

niet! duidelijk! of! er! een! scherpe! scheiding! kan! worden! gemaakt! tussen! zelfexpressie,!

‘connectedness’!en!onbewust!handelen!aan!de!ene!kant!en!zelfpromotie,! ‘connectivity’!en!

bewust! handelen! aan! de! andere! kant.! De! termen! zijn! wel! los! van! elkaar! te! zien! en! te!

herkennen,!maar!ze!vormen!samen!het!geheel!van!het!handelen.!Zo!is!het!lastig!te!bepalen!

of!onbewust!handelen!zonder!bewust!handelen!bestaat,!omdat!dit!onmogelijk!zonder!een!

wetenschap!van!wat!onbewust!en!bewust!handelen!inhoudt.!!

!

Volgens!Van!Dijck!(2013A)!is!er!in!de!afgelopen!jaren!een!opmerkelijke!verandering!te!zien!

binnen!sociale!media.!Voorheen!was!men!bezig!met! ‘connectedness’!en!onbewust!gebruik!

van!sociale!media:!alleen!vrienden!toevoegen!en!deze!laten!weten!wat!men!zoal!op!een!dag!

doet,!van!etentjes!tot!avondjes!stappen!in!de!kroeg.!Tegenwoordig!is!men!steeds!meer!bezig!

met! ‘connectivity’! en! is! men! zich! steeds! meer! bewust! van! de! contacten! in! het! sociale!

netwerk!en!het!zelfbeeld!dat!wordt!neergezet!op!sociale!media.!Dit!is!gebeurd!omdat!men!

zich! is! gaan! realiseren! dat! het! online! gedrag! allerlei! gevolgen! kan! hebben! in! termen! van!

connecties,! populariteit! en! erkenning! (Van! Dijck,! 2013B).! Men! is! steeds! meer! bezig! met!

‘connectivity’! en! het! bewust! gebruiken! van! sociale! media.! Het! is! dan! ook! niet! gek! dat!

tegenwoordig!‘connectivity’!van!meetbare!waarde!is!volgens!het!“popularity!principle”!(Van!

Dijck,! 2013B).! Dit! ‘popularity! principle’! stelt! dat! hoe! meer! contacten! iemand! heeft,! hoe!

groter!zijn!of!haar!waarde!is,!omdat!steeds!meer!mensen!denken!dat!deze!persoon!populair!

is!en!zodoende!ook!verbonden!met!hem!of!haar!willen!zijn!(Van!Dijck,!2013B,!p.!13).!!

Ook! op! professioneel! vlak! is! deze! trend! te! herkennen.! Zo! zijn! professionals! bezig! met!

zelfpromotie!en!‘impression!management’!door!hun!‘skills’!en!bedrevenheid!te!benadrukken!

om!zo!allerlei!professionele!contacten!te!kunnen!leggen!(Van!Dijck,!2013A).!Naast!Van!Dijck!

(2013A)!benadrukken!ook!Ellison,!Heino!en!Gibbs!(2006)!dat!men!online!meer!controle!heeft!

over! zelfpresentatie! en! daardoor! online! interacties! strategischer! bepaalt! dan! bij!
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zelfexpressie.!Zodoende!zou!er!door!deze!trends!sprake!zijn!van!meer! ‘connectivity’!zijnde!

online! zelfpromotie! dan! van! ‘connectedness’,! online! zelfexpressie.! Of! deze! trend! ook! te!

herkennen!is!in!het!gebruik!van!LinkedIn!en!Facebook!voor!de!arbeidsmarkt!onder!jongeren!

van!generatie!y!is!onderdeel!van!dit!onderzoek.!!

!

Volgens! Van! Dijck! (2013B)! proberen! veel! mensen! die! actief! zijn! op! de! arbeidsmarkt! via!

sociale!media!een!gesynchroniseerde!identiteit!te!formuleren.!Dit!houdt! in!dat!men!in!een!

uniforme! publieke! identiteit! een! evenwicht! probeert! te! vinden! en! hanteren! tussen! de!

zelfexpressie! en! de! zelfpromotie! op! alle! sociale!media.! Dit! is! uiteraard! belangrijk! als! een!

potentiële! werkgever! een! sollicitant! screent! op! sociale! media.! Het! neerzetten! van! een!

uniforme! publieke! identiteit! vraagt! wel! om! veel! bewust! handelen,! omdat! men! continu!

bewust! moet! zijn! van! wat! er! op! sociale! media! verschijnt! en! continu! een! afweging! moet!

maken!tussen!expressie!of!promotie!(Van!Dijck,!2013A).!LinkedIn!en!Facebook!vragen!hierbij!

om! verschillende! aanpakken,! aangezien! Facebook! volgens! Van! Dijck! (2013A)! allereerst!

gericht!is!op!zelfexpressie!in!plaats!van!zelfpromotie.!Daarentegen!is!LinkedIn!meer!gericht!

op!professionaliteit!en!zelfpromotie!(Van!Dijck,!2013A).!Het!is!mogelijk!dat!men!op!Facebook!

meer!zelfexpressie! toelaat!dan!op!LinkedIn,!omdat!de!opzet!van!Facebook!hier!meer!op! is!

gericht.! Zo! kan! iemand! bijvoorbeeld! wel! eenzelfde! netwerk! op! LinkedIn! en! Facebook!

hebben,! maar! laat! deze! persoon! iets! meer! van! zichzelf! als! persoon! zien! via! Facebook,!

middels!statusupdates!en!foto’s.!!

Het! is! in! tegenstelling! tot! de! stelling! van! Van! Dijck! (2013B)! ook! mogelijk! om! deels!

verschillende! identiteiten! te! creëren.! Een! persoon! kan! verschillende! identiteiten! creëren!

door!‘te!spelen’!met!de!verhouding!tussen!de!persoonlijke!en!de!sociale!identiteit.!Volgens!

Turkle! (1995)!wordt!men! tegenwoordig!geholpen!om!na! te!denken!over!een!veelheid!aan!

identiteiten! online.! Ellison! en! anderen! (2006)! stellen! dat! er! meerdere!

persoonlijkheidsaspecten! zijn! die! in! verschillende! contexten! meer! of! minder! naar! voren!

kunnen!komen.!Volgens!Higgins!(1987)!zijn!er!verschillende!versies!binnen!een!persoon:!de!

‘Actual! Self’,! de! ‘Ideal! Self’! en! de! ‘Ought! Self’.! De! ‘Actual! Self’! beslaat! de! daadwerkelijke!

eigenschappen!waarover!een!persoon!beschikt,!de! ‘Ideal!Self’!gaat!over!de!eigenschappen!

waarover!een!persoon!in!een!ideale!situatie!zou!beschikken!en!de!‘Ought!Self’!beschikt!over!

die!eigenschappen!die!een!persoon!zou!moeten!hebben!(Higgins,!1987).!!
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Figuur$3:$Grafische$weergave$van$een$persoonlijke$interpretatie$van$de$verschillende$identiteiten$van$

Higgins$(1987)$en$Ashforth$&$Mael$(1989).$$

!

Een! persoonlijke! interpretatie! van! deze! termen! is! te! zien! in! bovenstaand! figuur! 3.! Een!

persoon!kan!verschillende!kanten!van!zijn!identiteit!laten!zien,!de!‘Actual!Self’,!de!‘Ideal!Self’!

en!de!‘Ought!Self’.!Deze!drie!kanten!kan!iemand!tonen!door!verschillende!verhoudingen!te!

laten!zien!van!de!persoonlijke!identiteit!en!de!sociale!identiteit.!Let!wel,!de!persoonlijke!en!

sociale!identieit!vormen!samen!telkens!100%!van!iemands!totale!identiteit.!!

Online!is!het!makkelijker!om!middels!zelfpromotie!de!‘Ideal!Self’!en!de!‘Ought!Self’!te!laten!

zien,! terwijl! via! zelfexpressie! de! ‘Actual! Self’!meer! naar! voren! zal! komen.! Zo! kan!men! op!

Facebook! delen! dat! iemand! uit! is! geweest! en! veel! alcohol! heeft! genuttigd! tot! in! de! late!

uurtjes! de! avond! voor! een!werkdag,! terwijl! deze!persoon!op! LinkedIn! een! ideaal! cv! heeft!

staan! waar! verantwoordelijkheid! meerdere! malen! in! terugkomt.! Dan! zou! Facebook! de!

‘Actual! Self’! laten! zien,!een!persoon!die!een! leuke!avond!niet! laat! schieten!voor!werk.!Dit!

terwijl! LinkedIn! de! ‘Ideal! Self’! en! ‘Ought! Self’! zou! laten! zien,! iemand! die!

verantwoordelijkheid! hoog! in! het! vaandel! heeft! staan.! Meerdere! onderzoeken! wijzen! er!

echter! wel! op! dat! een! scheiding! van! identiteiten! tussen! sociale! media! kan! resulteren! in!

mispercepties!(Ellison!et!al.,!2006;!Van!Dijck,!2013A;!Seidman,!2012).!!

!

Er! is! reeds! vergelijkend! onderzoek! gedaan! tussen! Facebook! en! LinkedIn! door! Van! Dijck!

(2013A).! Zij! vergeleek! Facebook! en! LinkedIn! op! het! vlak! van! zelfpresentatie! en! publieke!

identiteiten!en!hoe!men!deze!creëert!middels!deze!twee!vormen!van!sociale!media.!Uit!dit!

onderzoek!blijkt!dat!beide! sociale!media! sites!belangrijk! zijn! in!het!bepalen!van!normatief!

gedrag.! Men! zal! dus! zijn! of! haar! identiteit! bepalen! middels! de! identiteiten! van! anderen.!

!
!
!
!
!
!
!

! ! !
Persoonlijke! Sociale!!! ! Persoonlijke! Sociale! ! ! Persoonlijke!! Sociale!
identiteit!! identiteit! ! identiteit! identiteit! ! identiteit! identiteit!
!
!
! ! !
! !!!!!!!!!!‘Actual!Self’! ! ! ! !‘Ideal!Self’! ! ! ! ‘Ought!Self’!

40%!

!
60%! 40%!

!
60%!

30%!

!
!

70%!
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Bohnert!en!Ross!(2010)!hebben!onderzoek!gedaan!naar!online!identiteiten.!Zij!onderzoeken!

hierin!welke!identiteiten!studenten!het!meest!geschikt!achten!voor!een!vacature.!Een!profiel!

van! een! drinkende! sollicitant,! beïnvloedt! zijn! kansen! op! een! baan! negatief.! Daarentegen!

beïnvloedt!een! familie!georiënteerd!en!professioneel!georiënteerd!profiel! iemands!kansen!

op!een!baan!juist!positief,!met!zelfs!kans!op!een!hoger!salaris!(Bohnert!&!Ross,!2010).!!

De!online!positionering!van! identiteiten! is! interessant!om!te!onderzoeken!onder! jongeren.!

Als! jongeren! een! uniforme! publieke! identiteit! zouden! hanteren! kan! dit! wijzen! op! meer!

bewust! gebruik! van! sociale! media! en! dus! meer! zelfpromotie.! Hebben! zij! echter! deels!

verschillende!identiteiten,!dan!kan!dit!wijzen!op!meer!onbewust!gebruik!of!juist!ook!bewust!

gebruik!als!ze!er!bewust!voor!kiezen!wat!ze!wel!of!niet!delen!op!welke!sociale!media.!Ook!is!

het!erg!interessant!om!in!lijn!met!het!onderzoek!van!Bohnert!&!Ross!(2010)!te!onderzoeken!

welke!posts! jongeren!wel!of!niet!geneigd!zijn!om!te!delen!en!hoe!zij!hierop! reageren,!om!

ook!via!deze!weg!een!beter!inzicht!te!krijgen!in!het!onbewuste!en!bewuste!handelen.!!

!

2.6$Analytisch$kader$

Het!doel!van!de!behandelde!theorie!is!om!antwoord!te!vinden!op!de!eerste!deelvraag!‘Hoe$

worden$ sociale$media$gecombineerd$met$de$arbeidsmarkt$ in$de$ literatuur$als$het$gaat$om$

identiteit,$ zelfexpressie$ en$ zelfpromotie$ en$ wat$ is$ hiermee$ te$ zeggen$ over$ bewust$ en$

onbewust$gebruik$van$sociale$media?’.!Om!deze!theoretische! inzichten!toe!te!passen!in!de!

empirie!is!een!analytisch!kader!nodig.!Deze!zal!in!deze!paragraaf!worden!beschreven.!

!

In!het!eerste!deel!is!gekeken!naar!de!rol!van!sociale!media!op!de!arbeidsmarkt,!hoe!mensen!

aan! extra! informatie! via! sociale! media! komen! en! hoe! een! sociaal! netwerk! kan! worden!

ingezet! in! de! zoektocht! naar! informatie.! In! de! literatuur! is! gebleken! dat! sociale! media!

bijdraagt! aan! een! enorm! snelle! informatievoorziening.!Mensen! zijn! continu! bezig!met! het!

vergaren!van! informatie,! ‘information!seeking’.!Als! ‘information!seeking’! in! sociale!kringen!

wordt! gedaan,! dan!wordt! dit! ‘social! search’! genoemd! (Morris,! Teevan!&! Panovich,! 2010).!

Generatie!y!zal!geneigd!zijn!om!online!aan!‘social!search’!te!doen!via!sociale!media!(Weiler,!

2004;!Teevan!&!Panovich,!2010).! ‘Social! search’!wordt!ook!op!de!arbeidsmarkt! toegepast,!

aangezien! het! tijd! en!moeite! spaart! en!men! zo! efficiënter! en! goedkoper! aan! een!baan! of!

werknemer! kan! komen! (Weiler,! 2004;!Wahba!&! Zenou,! 2004).!Wanneer! het! inzetten! van!

sociale!!contacten!succesvol!is!voor!‘social!search’,!ontstaat!‘social!capital’.!Dit!is!te!zien!als!

een!metafoor!voor!voordelen!van!een!locatie!binnen!een!sociale!!structuur!(Burt,!2000).!!
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Om!deze! theoretische!concepten!empirisch! te!onderzoeken!worden! in!de!vragenlijst!en! in!

de! interviews! vragen! gesteld! over! het! bewustzijn! en! het! afschermen! van! informatie! op!

sociale!media.!Ook!wordt! gevraagd! of!men! doet! aan! ‘social! search’! en! sociale! netwerken!

inzet!voor!het!verkrijgen!van! informatie.!Verder!wordt!gevraagd!of!er! sprake! is!van! ‘social!

capital’!middels!een!voorbeeld.!

!

In!het! tweede!deel!van!de! theorie! is!gekeken!hoe! identiteit,! zelfexpressie!en!zelfpromotie!

binnen! sociale!media! te! zien! zijn.! In! de! literatuur! blijkt! dat! identiteitsformatie! zowel! een!

individueel! cognitief! proces,! als! een! sociaal! proces! is! (Tajfel,! 2010;! Greenhow! &! Robelia,!

2009).! Generatie! y! bevindt! zich! in! de! fase! waarin! zij! hun! identiteit! vormen.! Online!

identiteitsformatie! is!oneindig!en!kan!verschillende!doelen!dienen! (Van!Dijck,!2013A).!Ook!

kan!men!online!verschillende!identiteiten!aan!te!nemen.!Men!moet!bij!het!bepalen!van!een!

identiteit! op! sociale!media,! vooral!met!het! oog!op!de! arbeidsmarkt,! het! voortbestaan,! de!

vindbaarheid!en!de!aanwezigheid!van!een!onzichtbaar!publiek!in!acht!nemen!(Boyd,!2007).!!

Om! de! online! identiteit! te! onderzoeken,! worden! vragen! gesteld! die! gericht! zijn! op! het!

bewustzijn! van! het! voortbestaan! en! de! vindbaarheid! van! informatie! en! aanwezigheid! van!

een!onzichtbaar!publiek!op!sociale!media.!!!

!

Vervolgens!is!gekeken!hoe!men!bewust!of!onbewust!gebruik!maakt!van!sociale!media!bij!het!

vormen! van! een! online! identiteit.! In! de! literatuur!wordt! een! onderscheid! gemaakt! tussen!

zelfexpressie!en!zelfpromotie.!Het!onderscheid!tussen!zelfexpressie!en!zelfpromotie!heeft!te!

maken! met! het! onbewust! en! bewust! handelen.! Zelfexpressie! is! begaan! met! naïef! en/of!

onbewust! handelen! via! ‘given’! tekens! (Van!Dijck,! 2013A).!Hierbij! is!men! vooral! gericht! op!

vrienden!en!het!handelen!op!sociale!media!is!zodoende!ook!gericht!op!de!vrienden!binnen!

iemands!sociale!netwerk.!Daarentegen!is!zelfpromotie!volgens!Van!Dijck!(2013A)!het!bewust!

en/of! met! opzet! handelen! via! ‘given! off’! tekens! en! impression! management! (Goffman,!

1959).! Tevens! is!men!gericht!op!het!uitbreiden!van!het! sociale!netwerk!met!kennissen!en!

vreemden! en! handelt! men! veel! bewuster! op! sociale! media! (Van! Dijck,! 2013A).! Online!

worden! zelfexpressie! en! zelfpromotie! ‘connectedness’! en! ‘connectivity’! genoemd.! Zo! is! te!

stellen! dat! onbewust! handelen! op! sociale! media! te! vergelijken! is! met! zelfexpressie! en!

‘connectedness’! en! dat! bewust! handelen! op! sociale! media! te! vergelijken! is! met! aan!

zelfpromotie!en!‘connectivity’.!!

Deze! theoretische! inzichten! zijn! deels! te! onderzoeken! door! te! vragen! naar! het! beeld! dat!

jongeren!hebben!van!LinkedIn!en!Facebook.!Op!deze!manier!is!te!achterhalen!of!zij!dit!voor!
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formele! of! informele! doeleinden! gebruiken.! Vervolgens! zal! het! onbewuste! en! bewuste!

handelen! worden! onderzocht! via!meerdere! voorbeeldvragen.!Middels! deze! vragen! wordt!

achterhaald!welke!beelden!de!respondenten!hebben!van!de!sociale!media!en!hoe!hun!visies!

van!de! sociale!media!en!hun!publiek!het!online!handelen!bepalen.!Op!deze!manier!wordt!

onderzocht!of!er!meer!sprake!is!van!onbewust!handelen!of!meer!bewust!handelen.!

!

Tegenwoordig! is!men! volgens! Van!Dijck! (2013B)! online! veel!meer! bezig!met! zelfpromotie!

dan!zelfexpressie,!omdat!het!handelen!op!sociale!media!allerlei!gevolgen!kan!hebben!voor!

populariteit,! erkenning!en! connecties.!Dezelfde! trend! is! ook! te! zien!op!professioneel! vlak;!

iedereen! is! bezig! met! impression! management! en! zelfpromotie.! Of! deze! trends! ook! bij!

generatie!y!waar!te!nemen!zijn,!is!deel!van!dit!onderzoek.!!

Door! te! vragen! naar! het! handelen! van! de! respondenten! op! LinkedIn! en! Facebook! en! de!

contacten! binnen! de! netwerken,! of! deze! alleen! vrienden! bevatten! of! ook! kennissen! of!

vreemden,! is! te! achterhalen! of! er! meer! sprake! is! van! ‘online! zelfpromotie’! of! ‘online!

zelfexpressie’.!Op!deze!manier!is!te!bepalen!of!deze!trend!van!Van!Dijck!(2013B)!ook!binnen!

de!respondentengroep!van!dit!onderzoek!waar!te!nemen!is.!!

!

Tot!slot!proberen!mensen!die!actief!zijn!op!de!arbeidsmarkt!volgens!Van!Dijck!(2013B)!een!

‘uniforme!publiek!identiteit’!te!hanteren.!Ze!proberen!een!evenwicht!tussen!zelfexpressie!en!

zelfpromotie! te! houden.! LinkedIn! en! Facebook! vragen! echter! elk! om! een! eigen! aanpak,!

aangezien! LinkedIn! meer! gericht! is! op! zelfpromotie! en! Facebook! meer! gericht! is! op!

zelfexpressie!(Papacharissi,!2009).!Het!is!ook!mogelijk!om!deels!verschillende!identiteiten!te!

creëren! op! sociale! media.! Zo! is! het! volgens! Ellison! en! anderen! (2006)! dat! er! meerdere!

persoonlijkheidsaspecten! zijn! die! in! verschillende! contexten! meer! of! minder! naar! voren!

kunnen!komen.!Zo!kan!men!volgens!Higgens! (1987)! via! zelfexpressie!de! ‘Actual! Self’! laten!

zien!en!via!zelfpromotie!meer!de!‘Ideal!Self’!en!de!‘Ought!Self’.!!

De!online! identiteiten!van!jongeren!worden!onderzocht!middels!de!voorbeeldvragen.!Door!

onderscheid!te!maken!tussen!het!handelen!op!sociale!media!in!het!algemeen!en!LinkedIn!en!

Facebook! individueel! is! te! zien! of! er! opmerkelijke! verschillen! zijn! in! de! beelden! die! de!

respondenten!willen!neerzetten.!Zo!is!te!bepalen!of!er!sprake!is!van!een!uniforme!publieke!

identiteit!(Van!Dijck,!2013B)!of!deels!verschillende!identiteiten!(Higgins,!1987).!!

!

! !
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3.!Methoden!!

!

Dit!explorerende!onderzoekt! is!gericht!op!de!subjectieve!ervaringen!van!mensen! (O’Leary,!

2014).!De!nadruk!ligt!hierbij!op!kwalitatief!onderzoek.!Om!dit!onderzoek!op!deze!manier!uit!

te!voeren!worden!diverse!methoden!gebruikt.!Deze!worden!in!dit!hoofdstuk!uitgelegd.!!

!

3.1$Onderzoeksmethoden:$mixed$methods$

Het!onderzoek!komt!op!een! interpretatieve!en!cyclische!manier! tot! stand! (O’Leary,!2014).!

Voordat!er!is!begonnen!aan!het!empirisch!onderzoek,!is!literatuuronderzoek!gedaan!om!de!

gebruikte!termen!te!definiëren!en!een!theoretisch!kader!te!vormen.!Dit!literatuuronderzoek!

wordt!in!paragraaf!3.2!uitgelegd.!!

Om! de! hoofdvraag! empirisch! te! onderzoeken! is! gekozen! voor! ‘mixed! methods’.! Volgens!

O’Leary! (2014)!kan!men!middels! ‘mixed!methods’!een!breder!beeld!schetsen,!doordat!het!

diepte!en!inzichten!aan!‘getallen’!bindt!door!dialogen,!narratieven!en!figuren!op!te!nemen!in!

het! onderzoek.! Deze! onderzoeksmethoden! laten! een! cyclische! werkwijze! toe,! die! bij!

kwalitatief!onderzoek!doen!van!belang!is!(Boeije,!2014).!In!een!cyclische!werkwijze!wisselen!

volgens! Boeije! (2014)! dataverzameling! en! data1analyse! elkaar! af.! Eerst! wordt! literatuur!

verzameld,! welke! geanalyseerd! wordt! om! meer! richting! aan! het! onderzoek! te! geven.!

Vervolgens!wordt!op!basis! van!de! literatuur!data! verzameld! in!het! kwantitatieve!deel! van!

het!onderzoek.!Als!deze!data!verzameld!is,!wordt!ook!deze!geanalyseerd!alvorens!verder!te!

gaan!en!de!kwalitatieve!data!te!verzamelen.!!

Binnen! de! ‘mixed! methods’! is! als! kwantitatieve! methode! een! vragenlijst! gekozen.! Deze!

kwantitatieve!methode!lijkt!mij!het!meest!geschikt!om!een!globaal!beeld!te!krijgen!van!het!

gebruik! van! LinkedIn! en! Facebook! onder! een! grote! groep! jongeren.! Als! kwalitatieve!

methode! is! gekozen! voor! semigestructureerde! interviews.! Volgens! Verhoeven! (2010)! zijn!

interviews! geschikt! als! methode,! als! je! onderzoek! doet! naar! motieven! van! mensen! of!

nieuwe!informatie!verzamelt.!Dit!is!gezien!de!onderzoeksvraag!hier!het!geval,!namelijk!hoe!

positioneren! jongeren! zich! op! sociale! media! voor! de! arbeidsmarkt.! Er! is! gekozen! voor!

semigestructureerde!interviews!omdat!de!vragen!in!deze!interviews!gebaseerd!zullen!zijn!op!

de! vragen! in! de! vragenlijst! en! zodoende! hierop! voortbouwen! om! een! beter! inzicht! in! de!

resultaten!te!kunnen!geven.!!

!

!

!
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Voore$en$nadelen:$$

Doel! van! dit! onderzoek! is! om! inzichten! in! de! ervaringen! van! mensen! te! achterhalen,!

namelijk!inzichten!in!de!ervaringen!met!het!gebruik!van!sociale!media!voor!de!arbeidsmarkt!

onder!jongeren!(Silverman,!2011).!Gezien!dit!doel!is!mixed!methods!de!ideale!manier!om!dit!

onderzoek!vorm!te!geven.!Het!grootste!voordeel!van!het!gebruik!van!mixed!methods!is!dat!

vele! tekortkomingen! van! enkel! kwalitatief! of! enkel! kwantitatief! onderzoek! te! overwinnen!

zijn!(O’Leary,!2014).!Door!kwantitatief!verkregen!nummers!en!statistieken!te!koppelen!aan!

kwalitatief! verkregen! woorden! en! inzichten,! ontstaat! meer! precisie! in! het! onderzoek! en!

wordt! de! generaliseerbaarheid! van! de! resultaten! versterkt! (O’Leary,! 2014).! Tegelijkertijd!

kunnen! middels! mixed! methods! bijvoorbeeld! kwalitatief! verkregen! inzichten! gekoppeld!

worden!aan!kwantitatief!verkregen!cijfers,!waardoor!een!breder!en!dieper!beeld!ontstaat.!

Dit! laatste! is! wat! in! dit! onderzoek! getracht! wordt! te! doen.!Mixed!methods! staat! toe! om!

eerst!een!globaler!beeld!van!de!ervaringen!van!jongeren!te!krijgen!en!om!daarna!dit!beeld!

verder!uit!te!werken!(O’Leary,!2014).!Omdat!dit!onderzoek!van!kwalitatieve!aard!is,!zal!ook!

binnen!de!mixed!methods!de!nadruk!liggen!op!kwaliteit.!!

Het!gevaar!van!mixed!methods!is!volgens!O’Leary!(2014)!dat!een!onderzoeker!niet!genoeg!

de!eisen!van!de!individuele!onderzoeksmethoden!kent!om!de!combinatie!tussen!kwalitatief!

en!kwantitatief!onderzoek!goed!te!kunnen!maken.!Zo!moet!een!onderzoeker!allereerst!de!

assumpties!die!ten!grondslag!liggen!aan!kwalitatief!en!kwantitatief!onderzoek!kennen!om!de!

verschillen!in!de!kwaliteitscriteria!te!herkennen!(O’Leary,!2014).!Deze!kennis! is!te!vergaren!

middels!boeken!over!het!doen!van!onderzoek!middels!mixed!methods!van!O’Leary!(2014),!

Verhoeven!(2010)!en!Boeije!(2014).!Ook!geeft!O’Leary!(2014)!aan!dat!een!onderzoeker!moet!

beschikken!over!de!nodige!kwaliteiten!om!kwantitatieve!en!kwalitatieve!data!te!verkrijgen!

en!analyseren.!Hierin!was!ik!nog!niet!erg!ervaren.!Ik!heb!grotendeels!met!behulp!literatuur!

mijn!weg!gevonden!en!heb!ook!bij!het!schrijven!van!het! resultaten1hoofdstuk!de!hulp!van!

mijn! begeleidster! gevraagd.! Tot! slot! geeft! O’Leary! (2014)! aan! dat! een! onderzoeker! té!

ambitieus! kan! zijn! en! twee! onderzoeken!wil! doen! in! plaats! van! een.!Om! dit! niet! te! laten!

gebeuren!heb!ik!tijdens!het!onderzoeksproces!mijn!onderzoeksvraag!centraal!gehouden!en!

zo! in! alle! stappen! en! handelingen! gericht! geweest! op! het! beantwoorden! van! mijn!

hoofdvraag.!!

!

3.2$Literatuuronderzoek$

Om! de! eerste! deelvraag,! zijnde! ‘Hoe$ worden$ sociale$ media$ gecombineerd$ met$ de$

arbeidsmarkt$in$de$literatuur$als$het$gaat$om$identiteit,$zelfexpressie$en$zelfpromotie$en$wat$

is$ hiermee$ te$ zeggen$ over$ bewust$ en$ onbewust$ gebruik$ van$ sociale$ media?’,$ te!



!

Jongeren!op!LinkedIn!&!Facebook:!bewust!of!onbewust!profileren!voor!de!arbeidsmarkt?! 35!

beantwoorden! is! een! literatuuronderzoek! uitgevoerd.! Literatuuronderzoek! wordt! gedaan!

om! literatuur! en! theorie! te! vinden! over! het! onderwerp! (Boeije,! 2014).! Het! onderscheid!

tussen! literatuur! en! theorie! zit! in! de!waarde! die! de!wetenschap! hecht! aan! de! informatie!

(Boeije,!2014).!Zo!bevat!literatuur!oneindig!veel!bronnen!en!informatie!over!een!onderwerp,!

maar!is!een!theorie!een!samenhangend!geheel!van!uitspraken!over!de!werkelijkheid!(Boeije,!

2014).!!

De!literatuur!gebruikt! in!het!literatuuronderzoek!is!op!enkele!uitzonderingen!na,!gevonden!

via! scholar.google.nl.! De! ingevoerde! zoektermen! in! scholar.google.nl! zijn:! ‘generation$ y’,$

sociale$media,$linkedin,$facebook,$‘social$media$&$generation$y’,$‘labor$market$social$media’,$

‘social$ networks$ employment’,$ ‘social$ media$ job$ search’,$ ‘informationeseeking$ behavior’,$

‘uses$ and$ gratifications$ theory’,$ sociale$ media,$ ‘social$ networks’,$ ‘social$ capital’,$ ‘social$

search’,$ ‘online$ identity$ formation’,$ ‘social$ media$ identity$ formation’,$ zelfexpressie$ versus$

zelfpromotie,$ ‘selfexpression’,$ ‘selfpresentation’,$ Goffman$ 1995,$ ‘connectedness’,$

‘connectivity’,’$labor$market$development’,$‘globalization$labor$market’$en$‘online$identity’.!!

!

Tijdens!het!zoeken!naar!bruikbare!literatuur!over!generatie!y!kwam!ik!het!artikel!van!Weiler!

(2004)! tegen! over! information1seeking! behavior! bij! generatie! y.! Dit! artikel! bevatte! veel!

interessante! informatie! over! mijn! onderwerp! en! heeft! mij! in! eerste! instantie! geholpen!

richting!te!geven!aan!mijn!onderzoek.!Later!heb! ik!dit!artikel!gebruikt!voor!het!theoretisch!

kader,!omdat!het!artikel! zo’n!300!keer!geciteerd!was! in!andere!artikelen!en! ik!het!via!een!

betrouwbaar! geacht! wetenschappelijk! tijdschrift,! de! Elsevier,! heb! verworven.! Vervolgens!

ben! ik! de! literatuur! die! in! dit! artikel! gebruikt! is! gaan! opzoeken,! evenals! andere! literatuur!

over!‘information1seeking!behavior’!(Caers!&!Castelyns,!2010;!Broughton!et!al.,!2013;!Bolton!

et!al.,!2013).!Zo!kwam!ik!via!de!zoekresultaten!van!google!scholar! terecht!bij!de! ‘uses!and!

gratifications!theory’!(Ruggiero,!2000;!Katz,!Blumler!&!Gurevitch,!1973).!Door!meer!te!lezen!

over!‘uses!and!gratifications!theory’!merkte!ik!dat!dit!niet!veel!methodologische!grond!biedt!

voor!mijn!onderzoek!en!ben! ik!gaan!zoeken!naar! informatie!over! sociale!media!en! sociale!

netwerken.!Via!het!artikel!van!Morris,!Teevan!en!Panovich!(2010)!kwam!ik!terecht!bij!‘social!

search’! en! ‘social! capital’! theory,!welke! ik! kon!verbinden!met!mijn! gevonden! theorie!over!

‘information! seeking! behavior’.! Dit! artikel! van!Morris,! Teevan! en! Panovich! (2010)! acht! ik!

betrouwbaar! omdat! de! hoofdschrijfster! ervan,!M.R.!Morris,! zeker! 6.800! keer! geciteerd! is!

door! anderen.! Het! artikel! van! Burt! (2000)! over! ‘social! capital’! is! relevant,! omdat! het!

gebruikte!artikel!alleen!al!meer!dan!2.750!keer! is!geciteerd.!Na!deze! literatuur!over! ‘social!

search’! en! ‘social! capital’! liep! ik! vast! in! het! zoeken! naar! literatuur.! Ik! heb! toen! afstand!

genomen!van!mijn! stuk!en!ben!gaan!brainstormen!over!wat!van!belang! is!bij!het! inzetten!
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van!sociale!media!op!de!arbeidsmarkt.!Tijdens!het!lezen!van!literatuur!over!werkgevers!die!

sollicitanten!screenen!via! sociale!media! in!een!artikel!van!Caers!en!Castelyns! (2010),!werd!

mijn! aandacht! getrokken! door! online! identiteitsformatie.! Ik! besloot! hier! meer! informatie!

over! te! zoeken.!Al! snel! vond! ik! literatuur!over! (online)! identiteitsformatie! in! artikelen! van!!

Bolton!et!al.!(2013),!Van!Dijck!(2013A)!en!Greenhow!en!Robelia!(2009).!Het!artikel!van!Van!

Dijck! (2013A)!werd! leidend!voor!mijn!onderzoek,!omdat!het! specifiek!gericht!was!op!mijn!

onderwerp.! Ondanks! slechts! 49! citaties! voor! dit! artikel,! is! van! Dijck! (2013A)! een! erkende!

autoriteit! als! onderzoeker! en! schrijfster! op! het! gebied! van! identiteit! en! sociale!media.! Zij!

heeft!meerdere! publicaties! in!wetenschappelijke! tijdschriften! en! boeken! uitgebracht! over!

identiteit!en!sociale!media.!

Na! consultatie! ben! ik! vooral! literatuur! gaan! zoeken! over! zelfexpressie! en! zelfpresentatie.!

Deze!literatuur!was!snel!te!vinden,!omdat!ik!gericht!kon!zoeken!op!een!schrijfster,!te!kennen!

Van!Dijck!(2013A).!Zodoende!had!ik!op!korte!tijd!veel!rijke!informatie!gevonden,!die!geschikt!

was!voor!mijn!onderzoek.!Op!basis!van!Van!Dijck!(2013A)!ben!ik!ook!verder!gegaan!met!de!

boeken! van! Goffman! (1959),! Van! Dijck! (2013B)! en! Turkle! (1995).! Het! boek! van! Goffman!

(1959)! is! een! boek! dat! erg! bekend! en! relevant! is! als! het! gaat! om! zelfexpressie! en!

zelfpromotie,!het!boek!is!ook!al!meer!dan!36.000!keer!geciteerd.!Het!boek!van!Goffman!met!

zijn!theorie!over!zelfpresentatie!wordt!door!velen!erkend!in!de!wetenschappelijke!wereld!en!

wordt! ook! daarom! als! relevant! gezien.! Van! Dijck! heeft! de! theorie! van! Goffman! naar! de!

huidige!technologisch!ontwikkelde!werkelijkheid!gebracht.!Daarom!ben! ik!op!basis!van!het!

artikel!van!Van!Dijck!(2013A)!verder!gaan!zoeken!naar!publicaties!van!haar.!Ik!vond!een!boek!

over!‘connectivity’!dat!ik!wilde!analyseren.!Dit!boek!heeft!meer!dan!260!citaties,!maar!is!pas!

twee! jaar! geleden! uitgegeven.! Dit! boek!werd!met! name! gebruikt! om! de! stellingen! in! het!

artikel! beter! te! begrijpen! en! zo! haar! visie! op! de! theorie! van! Goffman! beter! te! kunnen!

plaatsen.!Het!boek!van!Turkle!(1995)!is!in!dit!onderzoek!niet!uitvoerig!gebruikt,!maar!wordt!

erkend!als! relevante!bron!over! identiteit! in! een!wereld! vol! technologische!ontwikkelingen!

aangezien!het!bijna!9.500!keer!geciteerd!is.!!

Na! de! bespreking! van! de! verbeterde! onderzoeksopzet! ben! ik! verder! gaan! zoeken! naar!

artikelen! over! identiteit! en! de! arbeidsmarkt.! Ook! ben! ik! de! reeds! gevonden! literatuur!

opnieuw!gaan!doornemen,!maar!nu!met!een!vernieuwde!focus.!!

Als! laatste!ben! ik!gaan!zoeken!naar!specifieke! informatie!over!online! identiteit.! Ik!heb!hier!

online!informatie!over!gezocht!en!opnieuw!het!boek!van!Van!Dijck!(2013B)!en!Turkle!(1995)!

bij!de!Universiteitsbibliotheek!geleend!en!geraadpleegd.!!

!
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3.3$Vragenlijst$$

De! vragenlijst! is! gericht! op! het! onderzoeken! van! het! onbewuste! en! bewuste! gebruik! van!

LinkedIn!en!Facebook,!gebaseerd!op!de!theorie!behandeld!in!het!theoretisch!kader.!Om!dit!

zo!goed!mogelijk! te!kunnen!onderzoeken! is!het!doel!om!zo!veel!mogelijk! respondenten!te!

behalen.!Om!in!de!vragenlijst!zo!veel!mogelijk!inzicht!te!krijgen!en!deze!zo!kwalitatief!sterk!

mogelijk! te! maken,! zijn! de! vragen! zo! open! mogelijk! gesteld.! Respondenten! hebben! de!

mogelijkheden! om!meerdere! antwoorden! te! geven,! om! antwoorden! aan! te! vullen! en! om!

eigen! antwoorden! te! geven!middels! de! optie! ‘anders’.! Dit! is! gedaan! om! zo! veel!mogelijk!

informatie!te!krijgen!over!het!gebruik!van!LinkedIn!en!Facebook,!om!later!de!interviews!zo!

goed!mogelijk! te!kunnen!voorbereiden.!Om!meer! respondenten!te!behalen! is!gekozen!om!

een!win1actie!aan!de!vragenlijst!te!koppelen.!Uit!de!respondenten!die!aan!het!einde!van!de!

vragenlijst!hun!e1mailadres!achterlaten,!wordt!willekeurig!een!respondent!gekozen!die!een!

cadeaubon!van!CoolBlue,!een!veelzijdige!webwinkel,!ter!waarde!van!€!20,1!wint.!!

!

De! vragenlijst! zal! allereerst! de! respondenten! indelen! in! enkele! subgroepen.! Dit! wordt!

gedaan!middels!enkele!filtervragen!die!inzicht!kunnen!bieden!in!de!verschillen!in!het!gebruik!

van!LinkedIn!en!Facebook!voor!de!arbeidsmarkt!onder!hogeropgeleide!jongeren.!Ook!zullen!

deze! filtervragen! zorgen! voor! een! goed! beeld! van! de! groep! respondenten.! Er! wordt! een!

onderscheid! gemaakt! tussen! mannen! en! vrouwen.! Dit! onderscheid! kan! later! helpen!

aantonen! of! er! verschil! is! tussen! mannen! en! vrouwen! in! het! gebruik! van! LinkedIn! en!

Facebook!voor!de!arbeidsmarkt.!Vervolgens!wordt!er!gevraagd!in!welke!leeftijdscategorie!de!

respondent!zich!bevindt.!Er!worden!drie!leeftijdscategorieën!gemaakt:!van!18!tot!en!met!22!

jaar!oud,!van!23!tot!en!met!27! jaar!oud!en!van!28!tot!en!met!33! jaar!oud.!Voor!deze!drie!

groepen! is! gekozen! om! een! gelijke! verdeling! van! de! leeftijden! binnen! de! te! onderzoeken!

groep!jongeren!van!generatie!y!te!hebben.!De!laatste!leeftijdscategorie!kent!echter!zes!jaar.!

Dit! is! gedaan!omdat! verwacht!wordt! dat! er! grotere! verschillen! kunnen! zijn! in! levensfasen!

tussen! de! jongere! personen! binnen! de! onderzoeksgroep.! Door! dit! onderscheid! in!

verschillende!leeftijdscategorieën!is!het!mogelijk!om!tijdens!de!analyse!van!de!resultaten!te!

bepalen!of!er!sprake!is!van!een!mogelijke!trend!voor!een!bepaalde!leeftijdscategorie.!Dit!kan!

interessant!zijn,!omdat!de!leeftijdscategorieën!een!indicator!kunnen!zijn!voor!de!levensfase!

waarin! iemand! zich! bevindt:! beginnend! student,! afrondend! student! of! afgestudeerde.!

Daarna!wordt!de! respondent!gevraagd!wat! zijn!of!haar!hoogst!genoten!opleiding! is!op!dit!

moment.! Zo!worden! groepen! gemaakt! van!VMBO’er,! HAVO’ers,! VWO’ers,!MBO’ers,! HBO1

bachelors,! WO1bachelors! en! WO1masters.! Middels! dit! onderscheid! kunnen! de! resultaten!

gerelateerd!worden!aan!een!bepaald!opleidingsniveau.!!
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Op! basis! van! de! verschillende! leeftijdsgroepen! is! een! doel! gesteld! van! minimaal! 105!

respondenten! voor! de! vragenlijst.! Dit! is! gedaan! om! de! bevindingen! zo! betrouwbaar,!

representatief!en!valide!mogelijk!te!maken.!Dit!doel!van!105!respondenten!is!gebaseerd!op!

minimaal!35!respondenten!per!leeftijdscategorie.!Er!is!gekozen!voor!105!respondenten!om!

een! degelijke,! gegronde! indicatie! te! kunnen! krijgen! van! mogelijke! trends! per!

leeftijdscategorie.! Hiervoor! worden! de! leeftijdscategorieën! aangehouden,! omdat! het!

onderzoek!zicht!richt!op!generatieverschillen.!!

Na! de! filtervragen! zal! worden! ingegaan! op! welke! manier! de! respondenten! LinkedIn! en!

Facebook!inzetten!voor!de!arbeidsmarkt.!Zo!wordt!allereerst!gevraagd!naar!de!kennis!over!

informatievoorziening! via! sociale! media! en! de! afscherming! van! informatie.! Deze! vragen!

geven! inzicht! in! de! kennis! van! sociale! media! en! hoe! bewust! of! onbewust! respondenten!

omgaan! met! het! delen! informatie! op! sociale! media.! Later! worden! middels! voorbeelden!

vragen! gesteld! die! inzicht! geven! in! het! onbewuste! of! bewuste! gebruik! van! sociale!media.!

Deze!voorbeelden!gaan!bijvoorbeeld!over!het!delen!van!bepaalde!informatie!en!het!kiezen!

van! een! profielfoto.! Middels! zulke! vragen! wordt! duidelijk! of! iemand! zich! bewust! of!

onbewust! profileert! via! LinkedIn! en! Facebook! en! met! welk! publiek! rekening! wordt!

gehouden.! Tot! slot! wordt! de! respondent! gevraagd! of! hij! of! zij! bereid! is! vragen! te!

beantwoorden! in! een! persoonlijk! interview.! Indien! hij! of! zij! hiertoe! bereidt! is,! moet! de!

respondent!een!e1mailadres!invullen.!De!vragenlijst!gebaseerd!op!het!theoretisch!kader!is!te!

vinden!is!in!Bijlage!I!op!pagina!78.!!

!

3.4$Semigestructureerde$interviews$$

Op!basis!van!de!resultaten!van!de!vragenlijst!zijn!drie!interviews!gehouden!die!voortbouwen!

op!de!vragen!in!de!vragenlijst.!De!semigestructureerde!interviews!hebben!twee!doelen.!Een!

eerste! doel! is! om! de! ervaringen! van! het! gebruik! van! LinkedIn! en! Facebook! op! de!

arbeidsmarkt!te!achterhalen.!Op!die!manier!is!het!mogelijk!om!een!beter!beeld!te!schetsen!

van!het!gebruik!van!de!sociale!media,!omdat!een!completer!en!diepergaand!beeld!van!de!

ervaringen! wordt! gevormd.! Daarnaast! is! het! doel! van! de! interviews! om! een! duidelijker!

inzicht! te! geven! in! mogelijke! trends! bij! het! gebruik! van! sociale! media,! LinkedIn! en/of!

Facebook!als!aanvulling!op!de!resultaten!van!de!vragenlijst.!!

Verhoeven! (2010,! p.126)! onderscheidt! drie! soorten! interviews:! ongestructureerde!

interviews,! halfgestructureerde,! oftewel! semigestructureerde,! interviews! en!

gestructureerde! interviews.! In! dit! onderzoek! worden,! zoals! eerder! gesteld,!

semigestructureerde!interviews!gebruikt.!Een!semigestructureerd!interview!is!een!interview!

waarin! de! interviewer! enkele! vooraf! vastgestelde! vragen! heeft,! maar! hiervan! kan! en! zal!
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afwijken! om! meer! inzicht! te! kunnen! verkrijgen! in! de! antwoorden! van! de! geïnterviewde!

(Silverman,! 2011;! Verhoeven,! 2010).! Om! een! goed! semigestructureerde! interview! te!

houden,! moet! men! de! vragen! pre1testen,! de! reacties! en! antwoorden! checken! met! de!

geïnterviewde! en! het! doel! van! het! interview! continu! in! gedachten! blijven! houden!

(Silverman,!2011).!De!interviews!hebben!plaats!gevonden!in!een!rustig!café!of!koffiebar.!!

!

Doordat! de! respondenten! voor! de! interviews! worden! geselecteerd! uit! de! groep!

respondenten!van!de!vragenlijst,! is!met!zekerheid! te!stellen!dat!de!gekozen!respondenten!

voor!de!interviews!ook!daadwerkelijk!de!onderzoeksgroep!representeren.!!

Omdat!veel!respondenten!in!de!vragenlijst!gebruik!hebben!gemaakt!van!de!mogelijkheid!om!

een!eigen!antwoord!in!te!vullen!of!een!antwoord!aan!te!vullen,!bevatten!de!resultaten!van!

de! vragenlijst! onverwacht! veel! rijke! en! uitgebreide! informatie.! Daarom! is! besloten! dat,! in!

tegenstelling!tot!de!eerdere!aanname!van!vijf!of!zes,!slechts!drie!interviews!zijn!afgenomen.!

In!deze!interviews!is!het!taak!om!meer!inzicht!te!krijgen!in!de!opvallendheden!en!om!trends!

te!bespreken.!Daarnaast!worden!de!verkregen! inzichten!van!de!gegeven!antwoorden!door!

de! respondenten! gecontroleerd! en! bevestigd.! Ook! wordt! via! de! interviews! inzicht! in! de!

persoonlijke! ervaringen! van! jongeren! met! LinkedIn! en! Facebook! voor! de! arbeidsmarkt!

achterhaalt.!!

Op!basis!van!de!resultaten!van!de!vragenlijst!worden! in!de! interviews!vragen!gesteld!over!

ongeveer!tien!onderwerpen.!Deze!onderwerpen!zijn!vrijwel!allemaal!aan!bod!gekomen!in!de!

vragenlijst!die!de!respondenten!reeds!hebben!ingevuld.!De!vragen!in!de!interviews!bouwen!

voort! op! de! vragen! uit! de! vragenlijst! om! zo! meer! inzicht! te! bieden! in! de! gegeven!

antwoorden.!De!onderwerpen!die! in!de! interviews! ter! sprake!komen!hebben!bijvoorbeeld!

betrekking! op! de! afscherming! van! informatie! op! sociale! media.! Middels! vragen! hierover!

wordt! het! onbewuste! of! bewuste! gedrag! betreffende! het! openbaar! delen! van! informatie!

inzichtelijker.!Ook!wordt! bijvoorbeeld! gevraagd!naar! de! contacten!op!beide! sociale!media!

om! hier! een! beter! beeld! van! te! krijgen.! Vervolgens! wordt! gevraagd! naar! dieper! liggende!

redenen!voor!het!verwijderen!van!oude!posts.!Deze!vragen!worden!gesteld!om!helderder!te!

krijgen! waarom! mensen! oude! posts! op! sociale! media! verwijderen.! Uiteindelijk! wordt!

gevraagd!of!de!geïnterviewde! zelf! bijzondere!persoonlijke!ervaringen!heeft!op! LinkedIn!of!

Facebook!die!te!maken!hebben!met!de!arbeidsmarkt.!Alle!vragen!voor!de!interviews!zijn!te!

vinden!in!Bijlage!II!op!pagina!88.!!

!

!
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3.5$Dataverzameling$&$dataeanalyse$

De!data!van!de!vragenlijst!zijn!verzameld!via!internet.!Om!meer!respondenten!te!bereiken!is!

niet!alleen!gebruik!gemaakt!van!mijn!persoonlijke!netwerk!op!LinkedIn!en!Facebook,!maar!

heb!ik!mijn!post!over!de!vragenlijst!ook!gedeeld!in!groepen!op!zowel!LinkedIn!and!Facebook.!

Toen!na!enkele!dagen!bleek!dat!ik!nauwelijks!mensen!tussen!de!28!en!33!jaar!had!bereikt,!

besloot!ik!om!het!netwerk!van!mijn!ouders!te!raadplegen.!!

De!vragenlijst!is!online!gehouden!via!de!site!thesistools.com.!De!vragenlijst!heeft!uitgestaan!

van! 8!mei! 2015! tot! en!met! 24!mei! 2015.! Na! een! eerste! pre1test! bleek! het! nodig! om! de!

vragenlijst!aan!te!passen.!De!website!thesistools.com!bleek!een!‘#1teken’!niet!te!herkennen,!

waardoor!de!betekenis!van!een!vraag!wegvalt.!Dit!betreft!de!oorspronkelijke!tekst!‘#happy,$

#newjob$#eindelijk’!bij!vraag!16!en!‘#partylikethereisnotomorrow’!bij!vraag!10.!Bij!vraag!16!is!

deze! tekst! geheel! verwijderd! en! bij! vraag! 20! is! de! volgende! tekst! ervoor! in! de! plaats!

gekomen:! ‘Party$ Like$ There$ Is$ no$ Tomorrow!!!’.! Na! een! tweede! pre1test! was! nog! een!

aanpassing!nodig!bij!vraag!25.!Er!stond!een!fout!in!de!verwijzing!bij!vraag!25!naar!vraag!26.!

Er!volgde!een!herformulering!van!de!verwijzingen!in!deze!vraag.!!

Bij!een!eerste!analyse!bleken!veel!mensen! te! zijn!begonnen!aan!de!vragenlijst,!maar!deze!

niet!hadden!afgemaakt.!Deze!resultaten!moesten!eruit!gefilterd!worden.!Later!bleken,!tegen!

de!verwachtingen!in,!ook!vijf!mensen!met!als!hoogste!opleidingsniveau!VMBO!de!vragenlijst!

te!hebben!ingevuld.!Ook!deze!respondenten!zijn!uit!het!databestand!gefilterd.!Dit!is!gedaan!

vanwege!de!interne!validiteit.!!

De!doelstelling!van!minimaal!35!respondenten!per!leeftijdscategorie!is!niet!gehaald!voor!de!

laatste! leeftijdscategorie!van!28! tot!en!met!33! jaar.!Deze!hoogste! leeftijdscategorie!wordt!

vertegenwoordigd! door! 20! respondenten.! De! antwoorden! van! deze! 20! respondenten! zijn!

wel! opgenomen! in! de! analyse,! aangezien! dit! voldoende! respondenten! zijn! om! eventuele!

opmerkelijke!verschillen!met!de!andere!twee!leeftijdscategorieën!te!laten!zien.!!

!

De!antwoorden!van!de!118!respondenten!zijn!geëxporteerd!naar!Excel.!Hierna!is!ook!gebruik!

gemaakt! van!het! statistische!programma!STATA.!Middels!dit!programma!was!het!mogelijk!

om! de! resultaten! te! sorteren! per! geslacht,! leeftijdscategorie! en! opleidingsniveau.!

Vervolgens! zijn! de! resultaten! geanalyseerd! en! gecategoriseerd! om! mogelijke! trends! te!

ontdekken.! Een! mogelijke! trend! wordt! gezien! wanneer! een! bovengemiddeld! aantal!

respondenten!eenzelfde!antwoord!geeft!in!de!vragenlijst.!

Ook! de! zelf! gegeven! antwoorden! van! de! respondenten! zijn! gesorteerd! en! geanalyseerd.!

Omdat! deze! gegeven! antwoorden! zoveel! rijke! informatie! bevatten,! zijn! delen! van! de! zelf!
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gegeven!antwoorden!open!en!axiaal!gecodeerd!middels!het!programma!NVivo.!Het!betreft!

enkel! de! vragen! waar! enorm! veel! zelf! gegeven! antwoorden! op! zijn! gegeven.! Dit! zijn! de!!

vragen!5,!13,!15,!16,!18,!20!en!21.!Omdat!de!antwoorden!gegeven!door!de! respondenten!

kort!en!duidelijk! zijn,! zijn! ze!alleen!open!en!axiaal! gecodeerd.!Een!uitleg!van!deze! termen!

volgt! in! de! volgende! alinea.! De! open! codes! zijn! gebaseerd! op! de! gemeenschappelijke!

begrippen! tussen! de! antwoorden,! welke! in! de! meeste! gevallen! op! slechts! enkele! codes!

neerkomen.!Omdat! de! antwoorden! bij! sommige! vragen! resulteren! in!meer! open! codes! is!

gekozen!om!deze!paar!open!codes!ook!axiaal!te!coderen.!Dit!is!gedaan!om!een!overzichtelijk!

en!duidelijk!inzicht!te!krijgen!in!de!gegeven!antwoorden!van!de!respondenten.!!

!

Vervolgens! zijn! de! semigestructureerde! interviews! gehouden!met! respondenten! die! in! de!

vragenlijst! hebben! aangegeven! hiertoe! bereid! te! zijn.! De! respondenten! zijn! geselecteerd!

door!enkele! specifieke!onderwerpen! te!bekijken.!Dit! betreft!de! antwoorden!op!de! vragen!

over!de! contacten!op! LinkedIn!en! Facebook,!het!hebben!van!een!nieuwe!baan!en!hoe!de!

respondenten! dit! delen!met!mensen! en! het! delen! van! ervaringen! in! een! blog! via! sociale!

media.!Deze!onderwerpen!en!vragen!geven!het!meeste! inzicht! in!het!handelen!op! sociale!

media.! De! respondenten! zijn! vervolgens! zo! gekozen! dat! er! verschillende! antwoorden! en!

visies!binnen!de! respondenten!van!de! interviews!kunnen!worden!geduid.!Hierbij! is! verder!

geen!rekening!gehouden!met!het!verschil!in!geslacht,!leeftijd!of!opleidingsniveau,!aangezien!

de!resultaten!van!de!vragenlijst!geen!aanleiding!geven!voor!opmerkelijke!verschillen!tussen!

deze!categorieën.!!

Na! afloop! zijn! de! interviews! getranscribeerd,! gecodeerd! en! geanalyseerd.!De! transcripties!

van!de! interviews!zijn!gecodeerd!middels!het!programma!NVivo.!Eerst!zijn!de!transcripties!

open!gecodeerd,!vervolgens!axiaal!gecodeerd!en!daarna!selectief!gecodeerd!(Boeije,!2014).!

Open! coderen! is! volgens! Boeije! (2014)! het! geven! van! een! woord! of! begrip! aan! een!

onderzoeksgegevens! in! het! kader! van! de! analyse.! Dit! gebeurt! door! de! resultaten! door! te!

nemen! en! alle! relevante! onderzoeksgegevens! te! labelen! met! een! woord! of! begrip.!

Vervolgens!worden!de! resultaten!axiaal!gecodeerd.!Het!doel!van!het!axiaal! coderen! is!het!

integreren!van!de!codes!van!het!open!coderen! in! centrale! categorieën! (Boeije,!2014).!Het!

verschil! tussen! open! en! axiaal! coderen! is! volgens! Boeije! (2014)! dat! bij! open! coderen! een!

onderzoeker!redeneert!vanuit!de!gegevens!naar!de!codes!en!bij!axiaal!coderen!redeneert!de!

onderzoeker!vanuit!de!codes!naar!gegevens.!Dit!is!gedaan!door!opnieuw!naar!de!open!codes!

te!kijken!en!deze!samen!te!voegen!en!groeperen!in!centrale!onderwerpen!en!enkele!codes!

te! splitsen.! Als! laatste! zijn! de! resultaten! selectief! gecodeerd.! Hierbij! is! het! doel! om! de!

belangrijkste!categorieën!te!bepalen!en!om!met!de!gegevens!de!gestelde!vragen!de!kunnen!
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beantwoorden! (Boeije,! 2014).! Bij! het! selectief! coderen! zijn! de! axiale! codes! bekeken! en! is!

bepaald! welke! hiervan! belangrijk! zijn! om! de! deelvragen! van! het! onderzoek! te! kunnen!

beantwoorden.!Vervolgens!zijn!deze!selectieve!codes!geanalyseerd!middels!de!behandelde!

theorie! in! hoofdstuk! 2! om! conclusies! te! kunnen! trekken.! De! codeboom!waarin! de! codes!

geordend!zijn!voor!de!selectieve!codering!is!te!vinden!in!Bijlage!III!op!pagina!92.!!

!

3.6$Kwaliteitscriteria$‘mixed$methods’$

Door! gebruik! te!maken! van!mixed!methods!wordt! op! verschillende!manieren! toegewerkt!

naar! de! resultaten! en! zijn! deze! sterker! gefundeerd! (O’Leary,! 2014).! Deze! manier! van!

onderzoek! houdt! daarentegen! ook! in! dat! de! betrouwbaarheid,! validiteit! en! rol! van! de!

onderzoeker!verschilt!tussen!de!twee!methoden.!!

!

3.6.1$Betrouwbaarheid$

Onder! betrouwbaarheid! verstaat! O’Leary! (2014)! interne! consistentie! en! het! krijgen! van!

dezelfde! resultaten! in! herhalend! onderzoek.! Ook! valt! onder! de! betrouwbaarheid! het!

erkennen!en!managen!van!de!subjectiviteit!van!de!onderzoeker!(O’Leary!2014).!

In!dit!onderzoek!wordt!de!betrouwbaarheid!van!de!vragenlijst!behaald!door!het!gegeven!dat!

deze!voor!elke! respondent!en!op!elk!moment!hetzelfde! is.!Zo! is!het!mogelijk!om!dezelfde!

resultaten!te!krijgen!in!een!herhalend!onderzoek!in!dezelfde!doelgroep.!!

Voor!de!interviews!is!de!betrouwbaarheid!lastiger!te!bepalen!omdat!het!er!slechts!drie!zijn!

en!deze!semigestructureerd!zijn!waardoor!de!onderzoeker!zelf!hierin!een!belangrijkere!rol!

speelt.!Om!de! interviews! zo! betrouwbaar!mogelijk! te!maken! zijn! deze! zoveel!mogelijk! op!

een! vergelijkbare! manier! afgenomen.! Op! die! manier! wordt! een! interne! consistentie!

nagestreefd!welke!de!interviews!betrouwbaarder!kunnen!maken.!Verder!zijn!de!interviews!

opgenomen!en!getranscribeerd.!Hierdoor!kunnen!de! interviews!herhaaldelijk!geanalyseerd!

worden!en!kunnen!de!resultaten!tevens!later!door!anderen!gecontroleerd!worden.!

!

3.6.2$Validiteit$$

Naast! betrouwbaarheid! is! ook! de! validiteit! van! een! onderzoek! erg! belangrijk.! Volgens!

O’Leary!(2014)!is!de!validiteit!begaan!met!de!waarheidswaarde!van!het!onderzoek!en!of!het!

empirisch!onderzoek!wel!onderzoekt!wat!het!zegt!te!onderzoeken.!Dit!is!volgens!Verhoeven!

(2010)!de!interne!validiteit.!De!interne!validiteit!van!dit!onderzoek!wordt!na!gestreefd!door!

het!onderwerp!en!de!respondentengroep!vroeg!in!het!onderzoeksproces!zo!helder!mogelijk!

te!specificeren!(Verhoeven,!2010).!Op!die!manier!is!vanaf!het!begin!duidelijk!en!inzichtelijk!
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wie!en!wat!wordt!onderzocht.!Door!hier!herhaaldelijk!op!terug!te!komen!en!nieuwe!keuzes!

uit!te!leggen,!wordt!veel!inzicht!gegeven!in!het!onderzoeksproces!en!duidelijk!gemaakt!wat!

en!op!welke!manier!wordt!onderzocht.!Tevens!zijn!de!vragen!in!de!vragenlijst!gebaseerd!op!

theoretische! concepten! en! gericht! op! het! beantwoorden! van! de! onderzoeksvraag.! Ook! is!

hierbij! van! belang! dat! de! respondenten! vrij! zijn! in! hun! antwoorden.! Ze! hebben! de!

mogelijkheid! om! meerdere! antwoorden! te! selecteren! en! kunnen! tevens! ook! een! eigen!

antwoord! invullen! en/of! toevoegen.! Op! die! manier! zijn! de! respondenten! vrij! om! zo!

waarheidsgetrouw!mogelijk!de!vragen!te!beantwoorden.!De!vragen!van!deze!interviews!zijn!

gebaseerd!op!de!resultaten!van!de!vragenlijst!en!zijn!gericht!op!het!krijgen!van!meer!inzicht!

in!de!onderzoeksresultaten.!Op!deze!manier!wordt!de!interne!validiteit!nagestreefd!binnen!

zowel!de!vragenlijst!als!de!interviews.!!

De! externe! validiteit! heeft! te! maken! met! de! generaliseerbaarheid! van! de! resultaten!

(Verhoeven,! 2010).! Aangezien! dit! onderzoek! exploratief! is! en! kwalitatief! van! aard,! is! het!

doel! van! dit! onderzoek! niet! om! de! resultaten! te! generaliseren! naar! de! hele! populatie!

Nederlandse! jongeren! van! generatie! y.! De! resultaten! zijn! overigens! ook! niet! te!

generaliseren,!want!de!respondentengroep!is!niet!evenwichtig!genoeg!om!de!resultaten!te!

generaliseren!naar!de!hele!populatie!jongeren!van!generatie!y!in!Nederland.!

!

3.6.3$Rol$van$de$onderzoeker$

Als!onderzoeker!is!het!volgens!O’Leary!(2014)!belangrijk!om!je!subjectieve!rol!te!erkennen.!!

In! het! kwantitatieve! deel! speel! ik! een! rol! bij! de! bepaling! van! de! respondentengroep.! Als!

onderzoeker!heb! ik!op!basis!van!de! literatuurstudie!bepaald!wie!aan!dit!onderzoek!mogen!

deelnemen.!Doordat! dit! op!basis! van!de! literatuur! is! gedaan,! is! de! respondentengroep! zo!

betrouwbaar!en!valide!mogelijk!samengesteld.!Bij!het!verzamelen!van!de!data!merkte!ik!dat!

het! persoonlijk! vragen! voor! het! invullen! van! de! vragenlijst! veel! invloed! had! op! de!

welwillendheid!van!de!respondenten.!Zo!speelde!ik!ook!een!rol!bij!het!krijgen!van!deze!data.!!

Vervolgens! ben! ik! als! de! onderzoeker! belangrijk! bij! de! categorisering! van! de! gegeven!

antwoorden! door! de! respondenten.! Deze! antwoorden! zijn! in! eerste! instantie!

gecategoriseerd!op!de!antwoordmogelijkheden!waarbij! ze! gegeven! zijn.!Aangezien!er! veel!

eigen!antwoorden!zijn!gegeven!door!de! respondenten!speelt!mijn!subjectiviteit!een!rol!bij!

het!maken!van!categorieën!voor!deze!antwoorden.!Dit!wordt!geprobeerd! zo!betrouwbaar!

en! valide! mogelijk! te! doen! door! zo! dicht! mogelijk! te! blijven! bij! de! antwoorden! van! de!

respondenten!zelf.!Ook!tijdens!de!analyse!van!de!resultaten!en!het!bepalen!van!mogelijke!
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trends! speel! ik! als! onderzoeker! een! belangrijke! subjectieve! rol.! Doordat! dit! middels! een!

criterium!gebeurt!is!de!analyse!van!de!resultaten!zo!betrouwbaar!mogelijk.!!

Als! onderzoeker! speel! ik! ook! een! belangrijkere! rol! bij! de! interviews.! Doordat! deze!

semigestructureerd!zijn,!kan!ik!middels!mijn!vragen!het!interview!sturen!en!invloed!hebben!

op! de! respondenten! en! hun! antwoorden.! De! interviews! zijn! zo! betrouwbaar! mogelijk!

gehouden!door!de!vragen!zo!open!mogelijk!te!stellen!en!de!geïnterviewden!niet!te! leiden.!

Tevens!zijn!de!interviews!zo!valide!mogelijk!gehouden!door!de!afwijkende!vragen!in!lijn!met!

de!vooraf!bepaalde!vragen!te!houden!en!gericht!op!het!verschaffen!van!meer!inzicht! in!de!

reeds!gegeven!informatie.!!

!

3.7$Respondentengroep$

Alvorens! in! het! volgende! hoofdstuk! de! resultaten! van! het! onderzoek! te! bespreken! is! het!

zaak!om!inzicht!te!geven!in!de!respondentengroep.!Deze!informatie!is!verkregen!middels!de!

filtervragen.!!

!

Binnen! de! groep! van! 118! respondenten! zijn! 43! respondenten! man! en! 75! respondenten!

vrouw.!Er!zijn!55!respondenten!in!de!eerste!leeftijdscategorie,!van!18!tot!en!met!22!jaar,!43!

respondenten! in! de! tweede! leeftijdscategorie,! van! 23! tot! en! met! 27! jaar,! en! 20!

respondenten!in!de!derde!leeftijdscategorie,!van!28!tot!en!met!33!jaar.!

Van! de! 118! respondenten! geven! 7! respondenten! aan! op! dit! moment! als! hoogste!

opleidingsniveau!HAVO!te!hebben.!Daarnaast!geven!5!respondenten!aan!op!dit!moment!als!

hoogste! opleidingsniveau! VWO! te! hebben.! De! resultaten! van! deze! respondenten!worden!

meegenomen!in!de!analyse!omdat!deze!respondenten!op!dit!moment!hoogst!waarschijnlijk!

nog! bezig! zijn!met! een! opleiding! op!HBO1! of!WO1niveau.!Dit!wordt! verwacht! omdat! deze!

respondenten! zich! in! de! laagste! twee! leeftijdscategorieën! bevinden,! tot!maximaal! 22! jaar!

oud.! Indien! deze! respondenten! vertraging! hebben! opgelopen! in! hun! studies! is! het! niet!

verwonderlijk!dat!zij!momenteel!nog!bezig!zijn!met!een!studie.!Ook!is!een!respondent!in!de!

analyse! opgenomen! die! momenteel! als! hoogste! opleidingsniveau! MBO! heeft.! Deze!

respondent! gaf! aan!op!dit!moment!met!het! laatste! jaar! van!een!HBO1studie!bezig! te! zijn.!

Vanwege! deze! melding! zijn! deze! antwoorden! wel! opgenomen! in! de! analyse.! Naast! deze!

respondenten!zijn!er!32!respondenten!die!op!dit!moment!als!hoogste!opleidingsniveau!een!

HBO1bachelor! hebben,! 36! respondenten! die! op! dit! moment! als! hoogste! opleidingsniveau!

een! WO1bachelor! hebben! en! 37! respondenten! die! op! dit! moment! als! hoogste!

opleidingsniveau! een! WO1master! hebben.! Deze! verschillende! leeftijden! en!



!

Jongeren!op!LinkedIn!&!Facebook:!bewust!of!onbewust!profileren!voor!de!arbeidsmarkt?! 45!

opleidingsniveaus! rechtvaardigen! de! claim!dat! dit! onderzoek! gericht! is! op! hogeropgeleide!

jongeren!van!generatie!y.!Deze!gegevens!zijn!terug!te!vinden!in!de!volgende!tabel.!

!

Tabel$1:$Resultaten$van$de$filtervragen$samengevat.!

!

Uit! de! resultaten! van! de! vragenlijst! is! gebleken! dat! er,! op! vraag! 19! na,! zo! goed! als! geen!

opmerkelijke! verschillen! zijn!waar! te!nemen! tussen!mannen!en!vrouwen,!de!verschillende!

leeftijdscategorieën! en! de! verschillende! opleidingsniveaus.! Dit! betekent! dat! de! er! geen!

onderscheid!te!maken!is! in!het!handelen!op!sociale!media!voor!de!arbeidsmarkt!tussen!de!

verschillende!categorieën!binnen!deze!respondentengroep.!

!

Om!een!beter!inzicht!te!krijgen!in!de!diversiteit!van!activiteiten!op!de!arbeidsmarkt!binnen!

de!respondentengroep!is!ook!gevraagd!hoe!de!respondenten!actief!zijn!op!de!arbeidsmarkt.!

Hieruit! blijkt! dat! op! 45! respondenten! op! dit! moment! een! parttimebaan! hebben! en! 34!

respondenten! een! fulltimebaan.! Tevens! zijn! 6! respondenten! zelfstandig! ondernemer! of!

freelancer.!Zoekend!naar!een!baan!zijn!14!respondenten.!Ook!zijn!13!respondenten!op!zoek!

naar!een!stage!en!zoeken!5! respondenten!op!meerdere!vacatures.! In!de!optie!anders,!die!

door! 20! respondenten! werd! gekozen,! wordt! voornamelijk! aangegeven! dat! men! op! dit!

moment!een!stage!heeft,!nog!bezig!is!met!een!studie!of!niet!zoekt!naar!een!baan.!

!

Een!pretest! interview! is!gehouden!met!Karien,!een!vrouw!tussen!de!23!en!27! jaar!oud.!Zij!

heeft!een!WO1master!diploma!en!werkt!momenteel!fulltime.!Na!afloop!van!deze!pretest!zijn!

nog!enkele!vragen!aangepast.!!

Auke! is! respondent!nummer!een!van!de! interviews.!Hij! is! tussen!de!23!en!27! jaar!oud!en!

heeft!een!HBO1bachelor!gedaan.!Momenteel!werkt!Auke!parttime.!De!tweede!respondent!is!

Elsje.!Zij!loopt!momenteel!stage!voor!haar!HBO1bachelor!en!is!tussen!de!18!en!22!jaar!oud.!

De!derde!en!laatste!respondent!van!de!interviews!is!Ivo.!Ivo!is!tussen!de!23!en!27!jaar!oud.!

Hij! doet! momenteel! een! deeltijd! WO1master! en! werkt! daarnaast! fulltime.! Deze!

respondenten! zijn! gekozen! op! de! door! hen! gegeven! antwoorden! in! de! vragenlijst,! zoals!

eerder!in!dit!hoofdstuk!is!uitgelegd.!

Categorie) Man)) Vrouw)) ) 18122)jaar) 23127)jaar) 28133)jaar)
Aantal)
respondenten)

43#
respondenten#

75#
respondenten#

# 55#
respondenten#

43#
respondenten#

20#
respondenten#

#
Categorie)) HAVO) VWO) MBO) HBO1bachelor) WO1bachelor) WO1master)
Aantal)
respondenten)

7#
respondenten#

5#
respondenten#

1#
respondent#

32#
respondenten#

36#
respondenten#

37#
respondenten#

#
#
#
#
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4.!Resultaten!!

!

In! dit! hoofdstuk! worden! de! resultaten! van! het! empirisch! onderzoek! besproken.! Op! deze!

manier! zal! per! paragraaf! antwoord! worden! gegeven! op! de! volgende! vier! empirische!

deelvragen!‘Hoe$profileren$hogeropgeleide$jongeren$zich$op$sociale$media,$niet$noodzakelijk$

zijnde$ LinkedIn$ en$ Facebook,$ voor$ de$ arbeidsmarkt?’,$ ‘Hoe$ profileren$ hogeropgeleide$

jongeren$zich$specifiek$op$LinkedIn$ $voor$de$arbeidsmarkt?’,$ ‘Hoe$profileren$hogeropgeleide$

jongeren$zich$specifiek$op$Facebook$voor$de$arbeidsmarkt?’$en!‘Wat$zijn$de$overeenkomsten$

en$ verschillen$ tussen$ het$ gebruik$ van$ sociale$ media$ zoals$ LinkedIn$ en$ Facebook$ onder$

hogeropgeleide$jongeren$voor$de$arbeidsmarkt?’.!

De! resultaten! worden! gerelateerd! aan! de! theorie! die! in! de! ‘sensitizing! concepts’! in!

hoofdstuk!2! zijn!behandeld.!De! resultaten!worden!beschreven! voor!het! algemene!gebruik!

van!sociale!media!en!voor!het!specifieke!gebruik!van!LinkedIn!en!Facebook.!Dit!hoofdstuk!zal!

afsluiten!met!een!concluderende!samenvatting.!!

!

4.1$Resultaten$gebruik$sociale$media$

De!vragen!gesteld!in!de!vragenlijst!en!interviews!hebben!als!doel!een!antwoord!te!bieden!op!

de! vraag! ‘Hoe$ profileren$ hogeropgeleide$ jongeren$ zich$ op$ sociale$media,$ niet$ noodzakelijk$

zijnde$ LinkedIn$ en$ Facebook,$ voor$ de$ arbeidsmarkt?’.! Deze! vraag! zal! in! deze! paragraaf!

worden!beantwoord.!!

!

Informatievoorziening1

In!hoofdstuk!2!is!besproken!dat!via!sociale!media!veel!informatie!verstrekt!wordt!en!dat!dit!

vergaande! gevolgen! kan! hebben! in! de! zin! van! vooroordelen! bij! werkgevers! (Caers! &!

Castelyns,! 2010).! Uit! de! vragenlijst! blijkt! dat! het! merendeel! van! de! respondenten,! 82!

respondenten,!weet!dat!informatie!op!sociale!media!openbaar!is.!Nog!meer!respondenten,!

113! respondenten,! geven! aan! dat! zij! informatie! op! sociale!media! afschermen.! Vervolgens!

komt! in!de! interviews!vooral!naar!voren!dat!de!respondenten!dit!doen!om!informatie!niet!

langer!openbaar!te!hebben.!De!respondenten!van!de!interviews!willen!informatie!niet!meer!

openbaar! hebben,! omdat! “niet$ iedereen$ hoeft$ te$ weten$ wat$ ik$ allemaal$ doe$ en$ ook$

bijvoorbeeld$werkgevers$hoeven$niet$alles$te$weten”,!zo!geeft!Auke!aan.!Ook!in!de!vragenlijst!

wijzen!respondenten!al!op!de!aanwezigheid!van!werkgevers!op!sociale!media.!!

Deze!resultaten!wijzen!op!een!duidelijk!besef!van!de!informatiedeling!via!sociale!media,!iets!

dat! uitgebreid! is! onderzocht! door! Caers! &! Castelyns! (2010).! De! respondenten! zijn! zich!
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bewust! welke! informatie! zij! openbaar! delen! en! gaan! hier! ook! bewust! mee! om.! Ook! de!

respondenten!die!ervoor! kiezen!om! informatie!niet! af! te! schermen!geven!aan!dat!dit! een!

bewuste! keuze! is.! Deze! resultaten! duiden! op! zelfpromotie! via! het! al! dan! niet! afschermen!

van! informatie! op! sociale! media.! Sommige! respondenten! houden! zelfs! rekening! met! de!

aanwezigheid! van!werkgevers!en!proberen! zich! te!beschermen!voor!werkgevers!door!hun!

informatie!af!te!schermen.!!

Tevens!wordt!in!de!interviews!meerdere!malen!een!onderscheid!gemaakt!tussen!LinkedIn!en!

Facebook! wat! betreft! de! openbaarheid! van! informatie.! Zo! is! Ivo! heel! duidelijk! over! het!

handelen!op!Facebook!“Ik$denk$dat$inderdaad$wel$iets$meer$gedeeld$wordt$in$een$omgeving$

die$ afgeschermd$ is$ [Facebook],$ tegenover$ LinkedIn$ waar$ iedereen$ en$ alles$ openbaar$

toegankelijk$ is.”! Ook! de! andere! respondenten! zijn! van! mening! dat! er! anders! wordt!

gehandeld! zodra! iets! is!afgeschermd,!al!wijzen!Auke!en!Elsje!er!wel!op!dat! zij! toch!blijven!

opletten! met! wat! zij! posten,! Auke:! “…maar$ uiteindelijk$ heb$ ik$ zoiets$ van,$ niks$ is$ volledig$

afgeschermd.”!Ook!dit!wijst!weer!op!bewust!handelen.!!

Samengevat! wijzen! deze! resultaten! op! bewust! handelen! als! het! gaat! om! de!

informatievoorziening!op!sociale!media.!Afschermen,! juist!niet!afschermen!en!waarom!wel!

of! niet! wordt! afgeschermd! is! allemaal! een! bewuste! keuze.! Zo! worden! bewust! gekozen!

beelden! gevormd! online.! Tevens! wordt! hierin! onderscheid! gemaakt! tussen! LinkedIn! en!

Facebook.! Zo! zou! LinkedIn!meer! openbaar! zijn! dan! Facebook,! waardoor!meer! informatie!

gedeeld!kan!worden!in!een!beter!afgeschermde!omgeving!zoals!Facebook.!!

!

‘Information1seeking’,1‘Social1search’1en1‘Social1capital’1

Eerdere! is!uitgelegd!dat! ‘information!seeking’!een!sterk!subjectief!proces! is! (Weiler,!2004).!

‘Social! search’! is! ‘information! seeking’! op! een! sociaal! niveau! via! sociale! mechanismen!

(Morris,!Teevan!&!Panovich,!2010).!In!totaal!geven!97!respondenten!in!de!vragenlijst!aan!in!

meer! of! mindere! mate! aan! ‘social! search’! te! doen.! Volgens! Morris,! Teevan! &! Panovich!

(2010)! kunnen! deze! respondenten! hiervan! een! sterke! toevoeging! op! hun! individuele!

zoektocht! naar! informatie! ervaren.! Deze! toevoeging! kan! zijn! dat! zij! sneller! de! informatie!

krijgen!die!ze!zoeken,!specifiekere! informatie!krijgen!en!meer!zekerheid!over!de!gevonden!

informatie! hebben! (Morris,! Teevan! &! Panovich,! 2010).! In! de! interviews! geven! de!

respondenten! aan! dat! zij! wel! aan! ‘social! search’! doen,! maar! dat! dit! nog! niet! sterk! werk!

gerelateerd!is.!Het!inzetten!van!sociale!media!voor!het!zoeken!van!informatie!heeft!volgens!

de! respondenten!van!de! interviews!wel!een! toevoeging!op!de!zoektocht.!Zo!geven!sociale!

media! de! mogelijkheid! om! andere! informatie! via! connecties! te! krijgen.! Elsje! omschrijft!

sociale! media! als! een! “erg$ sterk$ en$ powerful$ tool”! om! met! meer! mensen! in! contact! te!
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kunnen!komen!en!sneller! informatie!te!kunnen!zoeken.!De!respondenten!zijn!het!eens!dat!

zij! sneller! informatie! krijgen! via! sociale! media,! maar! spreken! niet! over! specifiekere!

informatie! of!meer! zekerheid! over! de! informatie.! Deze! laatste! aspecten! die! door!Morris,!

Teevan!&!Panovich!(2010)!worden!genoemd!worden!door!dit!onderzoek!niet!ondersteund.!

In! tegenstelling! tot! de! literatuur! geeft! Ivo! juist! het! volgende! aan:! “Natuurlijk$ zal$ er$ altijd$

rekening$mee$moeten$worden$gehouden$dat$niet$alle$informatie$die$online$verkregen$wordt$

correct$wordt$ bevonden,$ zeker$ omdat$mensen$ zich$ online$ anders$ kunnen$ voordoen.”$Deze!

respondent!betwist! juist!dat! ‘social! search’! zorgt! voor!meer! zekerheid!over!de! informatie.!

Slechts!een!respondent!spreekt!hierover,!maar!het!aannemen!van!verschillende!identiteiten!

op!sociale!media,!zoals!ook! in!hoofdstuk!2!wordt!besproken,!kan!de!oorzaak!zijn!van!deze!

scepsis!(Higgins,!1978).!!

Ook! is! het! gebruik! maken! van! ‘social! capital’! onderzocht.! In! hoofdstuk! 2! wordt! ‘social!

capital’!omschreven!als!een!metafoor!voor!de!voordelen!van!een!locatie!binnen!een!sociale!

structuur! (Burt,! 2000).! Middels! een! voorbeeldvraag! is! in! de! vragenlijst! onderzocht! of! de!

respondenten!hun!voordeel!doen!met!hun!positie!in!een!alumninetwerk!en!of!zij!tevens!ook!

investeren!in!dit!‘social!capital’.!De!meeste!respondenten!(99)!gaven!aan!op!zijn!minst!hun!

‘social!capital’! te!benutten.!Tevens!geven!38!respondenten!aan!ook!te!willen! investeren! in!

dit! ‘social! capital’,! door! de! tips! indien! mogelijk! zelf! aan! te! vullen.! Hier! wordt! door! Chen!

(2012)!op!gewezen!als!zijnde!het!beïnvloeden!van!het!gedrag!binnen!een!sociaal!netwerk!ter!

versterking!van!het!‘social!capital’.!!!

Deze! gegevens! wijzen! uit! dat! veel! respondenten! in! meer! of! mindere! mate! hun! sociale!

netwerk! inzetten! voor! het! verkrijgen! van! informatie,! ‘social! search’! (Morris,! Teevan! &!

Panovich,!2010).!Het! inzetten!van!het!netwerk! in!een!zoektocht!naar! informatie!heeft!een!

toegevoegde! waarde,! maar! niet! de! toegevoegde! waarde! die!Morris,! Teevan! en! Panovich!

(2010)!bespreken.!Het!inzetten!van!het!netwerk!stelt!mensen!in!staat!om!andere!informatie!

te! krijgen,! om! met! meer! mensen! in! contact! te! kunnen! komen! en! sneller! informatie! te!

krijgen.!Er!wordt!juist!getwijfeld!of!men!meer!zekerheid!over!informatie!kan!hebben,!gezien!

de!mogelijkheid! tot!meerdere! identiteiten! online! (Morris,! Teevan!&! Panovich,! 2010).!Wel!

wordt! de! literatuur! over! ‘social! capital’! en! het! investeren! hierin! via! gedragsbeïnvloeding!!

door!de!resultaten!ondersteund!(Burt,!2000;!Chen,!2012).!!

!

Bewustzijn1vindbaarheid,1voortbestaan1en1aanwezigheid1onzichtbaar1publiek1

Boyd! (2007)! wijst! op! de! vindbaarheid,! het! voortbestaan! en! de! aanwezigheid! van! een!

onzichtbaar! publiek.!Dit! zijn! belangrijke! punten!om! te! overwegen!bij! het! vormen! van! een!

online! identiteit!op! sociale!media! (Boyd,!2007).!Uit!de!vragenlijst!blijkt!dat!het!merendeel!
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van! de! respondenten! (89)! zich! bewust! is! van! het! gegeven!dat!werkgevers!meer! te!weten!

komen!via!sociale!media!dan!dat!ze!te!weten!komen!in!een!CV!of!sollicitatiegesprek!en!dit!

prima! vindt! of! geen! problemen! mee! heeft.! De! respondenten! zijn! op! de! hoogte! van! de!

vindbaarheid!via!sociale!media!en!de!aanwezigheid!van!een!onzichtbaar!publiek.!Er!zijn!zelfs!

7!respondenten!die!in!de!vragenlijst!bij!de!antwoord1mogelijkheid!‘anders’!aangeven!zelf!in!

te! spelen!op!de!mogelijke! zichtbaarheid! voor!werkgevers,! zo! anticiperen! zij! op!de!punten!

‘vindbaarheid’! en! ‘onzichtbaar! publiek’! van! Boyd! (2007).! Of! ook! de! andere! respondenten!

hier! bewust! rekening! mee! houden! is! lastiger! te! bepalen,! aangezien! de! mogelijke!

antwoorden! hier! niet! direct! op! wijzen.! Zij! kunnen! het! ook! goed! vinden! of! hebben! geen!

problemen! met! het! gegeven! dat! werkgevers! meer! informatie! krijgen! via! sociale! media,!

zonder!dat!zij!hier!rekening!mee!houden!in!hun!handelen!op!sociale!media.!!

Zo!wijzen! ook! deze! resultaten! op! bewust! handelen! als! het! gaan! om!de! vindbaarheid,! het!

voortbestaan!en!de!aanwezigheid!van!een!onzichtbaar!publiek!(Boys,!2007).!Er!wordt!zelfs!

geanticipeerd!op!de!vindbaarheid!en!een!onzichtbaar!publiek.!!

!

Gebruik1sociale1media:1Onbewust1of1bewust1

Het!bewuste!en!onbewuste!handelen!op!sociale!media! is!uitvoerig!besproken!in!hoofdstuk!

2.! Bewust! handelen!wordt! gezien! als! opzettelijke! en! selectief! handelen! en!wordt! ook!wel!

zelfpromotie! genoemd! (Van! Dijck,! 2013A).! Het! onbewust! handelen! is! daarentegen!

vergelijkbaar!met!onbezorgd!handelen!en!het!niet!nadenken!over!de!gevolgen!en!wordt!ook!

zelfexpressie!genoemd!door!Van!Dijck!(2013A).!!

!

In!de!vragenlijst!wordt!allereerst!duidelijk!dat!88!van!de!118!respondenten!zowel!LinkedIn!

als! Facebook! gebruiken.! Slechts! 3! respondenten! gebruiken! alleen! LinkedIn,! terwijl! 27!

respondenten!alleen!Facebook!gebruiken.!Dit! zijn!opvallende!gegevens!en!deze! roepen!de!

vraag!op!waarom!er! beduidend!meer! respondenten! zijn! die! alleen! Facebook! gebruiken! in!

vergelijking!met!de!respondenten!die!alleen!LinkedIn!gebruiken!en!of!dit!een!bewuste!keuze!

is!of!juist!onbewust.!In!deze!gegevens!is!echter!geen!bijzonder!verschil!op!te!merken!tussen!

mannen! en! vrouwen! of! de! verschillende! leeftijdscategorieën! die! gemaakt! zijn,! evenals! de!

verschillende!opleidingsniveaus.!Ook!de!behandelde!theorie!heeft!hier!geen!verklaring!voor.!

Wellicht!is!dit!verschil!in!het!gebruik!van!de!twee!onderzochte!sociale!media!toeval.!Om!dit!

verschil!te!verklaren!is!verder!onderzoek!nodig.!

!

!
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Delen$van$informatie$

Vervolgens! wordt! het! bewuste! en! onbewuste! handelen! middels! voorbeeldvragen!

onderzocht.!Zo! is!allereerst!een!situatie!voorgelegd!waarin!de! respondent!net!een!nieuwe!

baan!heeft!gevonden!en!wordt!de! respondent!gevraagd!hoe!hij!of! zij!deze! informatie!met!

mensen! zou!delen.! In! de! vragenlijst! gegeven!58! respondenten! aan!dat! zij! deze! informatie!

niet!zouden!delen!via!sociale!media,!maar!juist!persoonlijk!mensen!zouden!laten!weten.!Ook!

geven! vier! respondenten! bij! de! optie! ‘anders’! aan! dat! zij! eerst! enkele!mensen! dit! nieuws!

persoonlijk!willen!laten!weten!en!vervolgens!deze!informatie!op!sociale!media!delen.!In!de!

interviews! is! gevraagd!waarom!men! deze! voorkeur! zou! hebben.!De! respondenten! van! de!

interviews!gaven!hierop!als!antwoord!dat!het!vaak!aan!de!persoon! ligt!hoeveel!deze!deelt!

met!anderen!via! sociale!media!en!Elsje! gaf! aan! “Ik$wil$ het$ eerst$delen$met$de$mensen$die$

dicht$om$me$heen$staan$en$daarna$pas$delen$met$alle$andere$mensen.”!Dit!wijst!op!bewust!

gebruik!aangezien!een!rangschikking!wordt!gemaakt!in!het!publiek.!!

Daarnaast!is!in!de!vragenlijst!ook!bij!de!antwoordmogelijkheid!‘anders’!naar!voren!gekomen!

dat!11!respondenten!ervoor!kiezen!om!te!wachten!met!het!delen!van!informatie!via!sociale!

media.!In!de!interviews!wordt!dit!door!alle!drie!de!respondenten!verklaard!door!het!willen!

hebben! van! zekerheid! over! de! nieuwe! werkplek.! De! respondenten! van! de! interviews!

benadrukken!dat!het!hebben!van!deze!zekerheid!erg!belangrijk!is!alvorens!zij!dit!op!sociale!

media! zullen! delen.! Ook! dit! wijst! op! bewust! gebruik,! zo! geeft! Auke! aan:! “Je$ wilt$ eerst$

zekerheid$hebben$dat$je$je$baan$ook$daadwerkelijk$hebt.$Voor$hetzelfde$geld$heb$je$het$met$

iedereen$ gedeeld$ en$ kom$ je$ eens$ iemand$ tegen$ en$ je$ bent$ niet$ door$ de$ proefperiode$

gekomen,$dat$komt$dan$alleen$maar$negatief$voor$ jezelf$over$dan.”!Deze!reactie!geeft!aan!

dat!men!heel!bewust!is!van!het!zelfbeeld!dat!geschetst!wordt!door!zulke!informatie!te!delen!

op!sociale!media.!!

Bovenstaande!resultaten!wijzen!erop!dat!respondenten!heel!bewust!omgaan!met!het!delen!

van! informatie! via! sociale! media.! Of! mensen! er! juist! niet! voor! kiezen! om! informatie! via!

sociale!media!te!delen,!willen!wachten!met!het!delen!van!de!informatie!of!juist!wel!delen!via!

sociale!media,!het!is!allemaal!een!bewuste!keuze.!Tevens!geeft!dit!aan!dat!de!respondenten!

zich!bewust!zijn!van!het!beeld!dat!zij!van!zichzelf!neerzetten!op!sociale!media.!!

Ook!in!een!andere!voorbeeldvraag!die!gaat!over!het!delen!van!informatie!via!sociale!media!

komt!naar!voren!dat!de!respondenten!van!dit!onderzoek!hier!heel!bewust!mee!omgaan.!De!

respondenten! is! gevraagd! hoe! zij! een! blog! over! hun! ervaringen! tijdens! een! stage! in! het!

buitenland!zouden!delen.!Dit!is!gevraagd!om!te!kijken!of!de!respondenten!meer!geneigd!zijn!
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tot!zelfpromotie!via!LinkedIn!en!meer!zelfexpressie!via!Facebook!zoals!Van!Dijck!(2013A)!en!

Papacharissi!(2009)!stellen.!

De! meeste! respondenten! van! de! vragenlijst! (69)! zouden! de! blog! delen! via! Facebook.!

Daarnaast! is! opvallend! dat! veel! respondenten! (22)! de! optie! ‘anders’! kiezen! en! hierbij!

aangeven!een!ander!online!platform!te!kiezen!om!een!blog!bij!te!houden!(10),!dat!de!blog!

niet! via! sociale!media!wordt! gedeeld! (5)! of! dat! respondenten!helemaal! geen!blog! zouden!

bijhouden!(4).!Slechts!enkele!respondenten!(6)!zouden!de!blog!delen!via!LinkedIn.!!

Ook!is!gevraagd!welke!informatie!respondenten!zouden!delen!in!deze!blog.!Hieruit!blijkt!dat!

de! respondenten!een!duidelijk! onderscheid!maken! tussen!de! verschillende!ervaringen.!De!

ervaringen!die!beduidend!minder!worden!gekozen!door!de!respondenten,!zijn!antwoorden!

die! wellicht! een! negatieve! invloed! kunnen! hebben! op! de! arbeidspositie.! Daar! tegenover!

staat!dat!de!meest!gekozen!ervaringen,!juist!ervaringen!zijn!die!gericht!lijken!op!het!bewust!

neerzetten! van! een! positief! beeld! op! sociale! media! voor! de! arbeidsmarkt.! Dit! wijst! ook!

duidelijk!op!bewust!handelen!en!zelfpromotie!door!een!bepaalde!selectie!van!ervaringen!te!

willen!delen!en!een!zelf!gekozen!beeld!te!willen!neerzetten!op!sociale!media.!

Samengevat!wijzen!deze!resultaten!op!bewust!informatie!delen.!Het!publiek!wordt!selectief!

gekozen,! het! beeld! dat! geschetst! wordt! met! de! informatie! is! zorgvuldig! bepaald! en! de!

manier!waarop! de! informatie!wordt! gedeeld!wordt! duidelijk! afgewogen!qua! geschiktheid.!

Via!de!informatie!die!respondenten!delen!wordt!een!bepaald!beeld!neergezet.!!
!

Profielfoto$kiezen$

Vervolgens! is!de! respondenten!gevraagd!een!profielfoto! te! kiezen!voor! zowel! LinkedIn!als!

Facebook.! Dit! is! gevraagd! om! te! kijken! wat! er! gebeurt! met! het! onbewuste! en! bewuste!

gebruik!als!één!foto!voor!beide!sociale!media!moet!worden!gekozen.!!

In!onderstaande!tabel!is!te!zien!dat!de!respondenten!redelijk!verdeeld!zijn!over!welke!foto!

het!meest!geschikt!is!voor!beide!sociale!media,!maar!dat!er!toch!een!voorkeur!is!voor!foto!4.!!

Tabel$2:$Resultaten$vraag$24$van$de$vragenlijst,$keuze$profielfoto$voor$LinkedIn$en$Facebook$samen.!

Foto’s!

Foto!1! Foto!2! Foto!3! Foto!4!

Gekozen!door!! 37!respondenten! 22!respondenten! 36!respondenten! 55!respondenten!
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Uit! de! gegeven! antwoorden! van! de! vragenlijst! blijkt! dat! de! voorkeur! voor! een! profielfoto!

doorgaans! wordt! gebaseerd! op! de! afweging! tussen! ‘professioneel’! en! ‘persoonlijk’.! De!

voorkeur!voor!foto!4!blijkt!te!zijn!ontstaan!door!de!vriendelijke!indruk!middels!de!ontblote!

tanden!(7)!en!toch!ook!de!zakelijke!uitstraling!(9).!!

De!nuance! in!de!keuze! tussen!de!verschillende! foto’s! is!opmerkelijk.!De!respondenten!zijn!

het!niet!geheel!eens!over!welke!foto!het!meest!geschikt! is!als!profielfoto!voor!LinkedIn!en!

Facebook!samen,!terwijl!ze!wel!een!eenduidiger!beeld!hebben!over!een!geschikte!foto!voor!

de! individuele! sociale! media,! dit! komt! naar! voren! in! de! volgende! paragraaf.! Wat! wel!

duidelijk!uit!deze!resultaten!is!op!te!maken,!is!dat!de!respondenten!bewust!rekening!houden!

met!de!doelen!van!beide!sociale!media!bij!het!kiezen!van!een!profielfoto.!De!respondenten!

willen! een! balans! houden! tussen! het! professionele! van! LinkedIn! en! het! persoonlijke! van!

Facebook.! Dit! komt! ook! in! de! interviews! naar! voren.! Deze! balans!wordt! bepaald! door! de!

persoonlijke!uitstraling!aan!de!ene!kant,! bepaald!door!de!gezichtsuitdrukking!middels! een!

open!lach!of!niet,!en!een!professionele!indruk,!gevormd!door!de!kleding!en!houding.!!

Uit!de!interviews!blijkt!dat!de!belangrijkste!aspecten!die!worden!meegenomen!in!de!keuze!

voor!een!profielfoto!de!mate!van!professionaliteit!en!de!mate!van!persoonlijkheid!zijn.!Alle!

drie!de!respondenten!van!de!interviews!vinden!foto!vier!de!meest!geschikte!foto!voor!beide!

sociale!media.! Elsje! legt! uit! “Omdat$ het$ een$ foto$ is$ die$ je$ heel$makkelijk$ op$ beide$ sociale$

media$sites$kunt$gebruiken$als$profielfoto.$Je$kunt$je$via$die$foto$goed$profileren,$hij$heeft$een$

open$ lach$ en$ een$ leuke$ uitstraling$ voor$ op$ Facebook,$ maar$ hij$ heeft$ ook$ professionaliteit$

waardoor$de$foto$ook$goed$op$LinkedIn$kan.”!!

Concluderend! wordt! ook! een! profielfoto! voor! zowel! LinkedIn! als! Facebook! erg! bewust!

gekozen! door! een! afweging! te! maken! tussen! ‘professionaliteit’! en! ‘persoonlijkheid’.! De!

respondenten!willen!een!balans!houden! tussen!beide! sociale!media,!hetgeen! resulteert! in!

een! minder! eenduidige! visie! over! de! meest! geschikte! foto! voor! beide! sociale! media.! De!

doelen!van!beide!sociale!media!worden!hierin!sterk!meegewogen.!!

!

Verwijderen$van$posts$

In! de! voorbeeldvragen! wordt! de! respondenten! ook! gevraagd! hoe! zij! met! ‘foute’! posts!

omgaan!en!of!zij!oude!posts!verwijderen!of!zij!al!hier!ervaring!mee!hebben.!Het!doel!hiervan!

is!om!te!achterhalen!of!de!respondenten!onbewust!of!bewust!met!hun!posts!omgaan.!!

Bijna!alle!respondenten!(100)!geven!aan!nooit!een!‘foute’!uitspraak!met!betrekking!tot!hun!

werk!op!sociale!media!te!zetten.!Enkele!respondenten!twijfelen!afhankelijk!van!hun!privacy!

instellingen! en! of! zij! al! mensen! van! werk! in! hun! sociale! netwerk! hebben.! De! redenen!
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waarom!de! respondenten!de! ‘foute’!uitspraak!niet!op!Facebook! zouden! zetten! zijn!dat! ze!

deze!uitspraak!niet!vinden!passen!bij!zichzelf!(31),!dit!een!slechte!eerste!indruk!wekt!bij!de!

nieuwe!werkplek! (23),!dit!onprofessioneel! is! (17)!en!de!nieuwe!werkgever!en!collega’s!dit!

kunnen! zien! (17).! Deze! resultaten! wijzen! op! bewust! handelen! en! zelfpromotie.! Het!

merendeel!van!de!respondenten!kiest!ervoor!de!uitspraak!niet!te!posten!en!zodoende!een!

bepaald! beeld! niet! te! schetsen.! De! redenen! waarom! zij! hiervoor! kiezen! hebben! ook!

voornamelijk!te!maken!met!hun!arbeidspositie.!Daarom!is!te!stellen!dat!respondenten!veel!

rekening!houden!met!de!arbeidsmarkt!bij!het!beeld!dat!zij!van!zichzelf!neerzetten.!

Ook! is! onderzocht! hoe! respondenten! omgaan! met! oude! posts! op! Facebook! en! oude!

gegevens!op!LinkedIn.!Een!groot!deel!van!de!respondenten!(86)!geeft! in!de!vragenlijst!aan!

dat!zij!oude!posts!op!Facebook!of!gegevens!op!LinkedIn!zouden!verwijderen.!Ook!hier!geven!

de! respondenten! aan! bewust! bezig! te! zijn! met! het! beeld! dat! zij! van! zichzelf! neerzetten.!

Hierbij!wordt!door!de!respondenten!zelf!aangegeven!dat!het!ontbreken!van!de!meerwaarde!

(23),!het!actueel!blijven!(14),!de!indruk!op!de!werkgever!(11)!en!de!algemene!indruk!(11)!de!

voornaamste!redenen!zijn!voor!het!verwijderen.!Ook!als!men!twijfelt!over!het!verwijderen!

weegt!men!bepaalde!aspecten!af!voordat!een!keuze!wordt!gemaakt.!!

Tegenover!deze!voorgaande!resultaten!is!het!des!te!meer!opvallend!dat!toch!nog!41!van!de!

118!respondenten!vervolgens!aangeven!géén!eigen!ervaring!te!hebben!met!het!verwijderen!

van! posts! op! sociale! media.! Dit! geeft! geen! duidelijke! indicatie! voor! onbewust! of! bewust!

handelen.!Men!kan!namelijk!simpelweg!nooit!eraan!hebben!gedacht!om!iets!te!verwijderen!

of! men! kan! juist! bewust! gekozen! hebben! om! iets! niet! te! verwijderen.! Om! hier! meer!

duidelijkheid!over!te!krijgen!zal!hier!verder!onderzoek!naar!moeten!volgen.!

Het! merendeel,! de! resterende! 77! respondenten,! heeft! echter! wel! ervaring! met! het!

verwijderen!van!posts!op!sociale!media.!De!voornaamste!redenen!hiervoor!zijn!dat!de!posts!

niet! meer! passend! zijn! in! de! huidige! situatie! (39),! ze! zijn! van! jaren! gelden! (24),! de!

respondenten!zijn!van!mening!veranderd!(23)!en!de!respondenten!waren!beschonken!(20).!

Deze!antwoorden!geven!inzicht!in!het!bewuste!handelen!op!sociale!media,!namelijk!waarom!

respondenten!posts!hebben!verwijderd.!!

In! de! interviews! wordt! hier! nog!meer! inzicht! in! verschaft! en! blijkt! dat! de! achterliggende!

redenen!waarom!posts!verwijderd!worden!vaak!zijn!dat!iemand!hier!niet!meer!achter!staat!

en!omdat!het!van!invloed!kan!zijn!op!het!beeld!dat!anderen!en!vooral!werkgevers!van!jou!als!

persoon! krijgen.! Auke,! die! alleen! Facebook! gebruikt,! geeft! dit! aan! middels! de! volgende!

opmerking! “Ze$ hebben$ zich$ dan$ op$ een$ bepaalde$ manier$ gepresenteerd,$ dus$ dat$ moet$

Facebook$dan$ook$kunnen$beamen.”!Ook!dit!wijst!op!erg!bewust!gebruik!van!sociale!media.!
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Men!is!bewust!bezig!met!het!beeld!dat!anderen!krijgen!van!hun!profiel!op!sociale!media!en!

denkt!na!over!de!gevolgen!die!posts!hebben!of!kunnen!hebben.!!

Een!laatste!opmerkelijke!resultaat!bij!deze!vragen!is!dat!14!van!de!20!respondenten!die!het!

antwoord! ‘ik!was! beschonken’! kozen,! respondenten! tussen! de! 18! en! 23! jaar! oud! zijn.! De!

respondenten! van! de! interviews! zijn! gevraagd! waarom! zij! denken! dat! vooral! deze!

leeftijdsgroep! in! zulke! situaties! terecht!komt.!De! reacties!van!de! respondenten!hierop!zijn!

uiteenlopend.! Auke! is! van! mening! dat! deze! jongeren! sneller! dingen! plaatsen! op! sociale!

media,!omdat!zij!hier!nog!meer!mee!zijn!opgegroeid.!Elsje!is!van!mening!dat!deze!jongeren!

nog! niet! zoveel! bezig! zijn!met! het! beeld! dat! zij! hiermee! schetsen! voor!werkgevers! en! de!

invloed!die!dit!heeft!op!hun!toekomst.!Ivo!denkt!daarentegen!dat!dit!een!levensfase!is!waar!

iemand!doorheen!moet.!Deze!visies!zijn!zeer!divers!en!geven!geen!eenduidig!inzicht!in!deze!

trend.!Om!hier!meer!over!te!kunnen!zeggen!zal!verder!onderzoek!gedaan!moeten!worden.!!

Zo! blijkt! ook! uit! dit! onderdeel! dat! de! respondenten! bewust! omgaan! met! hun! posts! op!

sociale!media.!De!arbeidsmarkt!wordt!meegenomen!in!het!beeld!dat!posts!op!sociale!media!

van!iemand!geven.!Ook!wordt!de!arbeidsmarkt!meegewogen!als! iemand!bepaald!om!oude!

posts! te! verwijderen.! Toch! hebben! behoorlijk!minder! respondenten! zelf! ervaring!met! het!

daadwerkelijk! verwijderen! van!oude!posts.!Dit! geeft! echter! geen! indicatie! voor! bewust! of!

onbewust! handelen.! Het! merendeel! van! de! respondenten! heeft! wel! ervaring! met! het!

verwijderen!van!posts!op!sociale!media.!Dit!wordt!gedaan!omdat!men!er!niet!meer!achter!

staat! en! omdat! het! van! invloed! kan! zijn! op! het! beeld! dat! anderen! en! vooral! werkgevers!

kunnen!krijgen.!Vooral!jongeren!tussen!de!18!en!23!jaar!oud!hebben!posts!verwijderd!omdat!

ze!beschonken!waren,!maar!meer!onderzoek!is!nodig!om!deze!trend!te!verklaren.!!

!

Eigen$ervaring$bewust$gebruik$sociale$media$voor$de$arbeidsmarkt$

Tot! slot! bleek! dat! twee! van! de! drie! respondenten! van! de! interviews! aan! een! baan! zijn!

gekomen! via! sociale!media.! Ivo! is! vaker! door!werkgevers! benaderd! via! LinkedIn! voor! een!

baan.!Hij!geeft!aan!dat!werkgevers!vaak!via!LinkedIn!mensen!zoeken!voor!een!baan!en!dat!

een!uitgebreid!profiel!een!belangrijke! rol! speelt! in!het!opvallen!bij!en!eventueel!benaderd!

worden!door!een!werkgever.!Ook!Auke!heeft!een!baan!gevonden!op!sociale!media,!na!een!

oproep!te!hebben!geplaatst!op!Facebook.!Hij!was!dringend!op!zoek!naar!een!baan!en!deelde!

dit!met!zijn!sociale!netwerk!op!Facebook.!Via!een!reactie!van!een!vriendin!is!hij!binnen!een!

dag!aan!een!baan!gekomen.!Ivo!en!Auke!zijn!van!mening!dat!sociale!media!ervoor!hebben!

gezorgd! dat! ze! nu! de! baan! hebben! die! ze! hebben.! Zo! geven! deze! respondenten! aan! dat!

bewust! handelen! op! sociale! media! voor! de! arbeidsmarkt! wel! degelijk! zijn! vruchten! kan!
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afwerpen.!De!adviezen!die!de!respondenten!anderen!willen!geven!zijn:!het!hebben!van!een!

uitgebreid!profiel!en!dit!ook!regelmatig!bijwerken,!niet!alles!delen!op!sociale!media!en!niet!

altijd!leidinggevenden!of!bazen!op!Facebook!hebben,!professioneel!handelen!en!vooral!ook!

afschermen!als!je!dat!nog!niet!doet.!!

!

4.2$Resultaten$LinkedIn$en$Facebook$

In!deze!paragraaf!worden!de!resultaten!voor!specifiek!LinkedIn!en!Facebook!beschreven.!Zo!

kan! een! antwoord! worden! gegeven! op! de! volgende! twee! deelvragen! ‘Hoe$ profileren$

hogeropgeleide$jongeren$zich$specifiek$op$LinkedIn$voor$de$arbeidsmarkt?’$en!‘Hoe$profileren$

hogeropgeleide$jongeren$zich$specifiek$op$Facebook$voor$de$arbeidsmarkt?’.$!

!

Beeld1en1gebruik1van1LinkedIn1en1Facebook1

In! zowel!de!vragenlijst!als!de! interviews!komt!duidelijk!naar!voren!dat!er!grote!verschillen!

zijn!tussen!LinkedIn!en!Facebook!als!men!kijkt!naar!de!beelden!die!de!respondenten!hebben!

en!de!manier!waarop! zij! gebruik!maken!van!deze! sociale!media.!De! respondenten!van!dit!

onderzoek!geven!aan!LinkedIn!professioneel! te! vinden!en!dit! vooral! voor!de!arbeidsmarkt!

gebruiken.! Hierdoor! gebruiken! zij! LinkedIn! als! volgt:! om! zichzelf! te! positioneren! op! de!

arbeidsmarkt! (65),! te! oriënteren! op! de! arbeidsmarkt! (63),! kenbaar! te! maken! (56)! en!

informatie! te! krijgen! over! organisaties! (45).! Opmerkelijk! is! dat! LinkedIn! nauwelijks! wordt!

gebruikt! voor!daadwerkelijk! solliciteren! (11).! In!de! interviews!wordt!duidelijk!dat!dit! komt!

omdat! LinkedIn! ook! voornamelijk! aanstuurt! op! het! kenbaar!maken.! Zo! verklaart! Ivo:! “Nu$

moet$ik$wel$zeggen,$uit$eigen$ervaringen,$dat$LinkedIn$zeker$wel$een$medium$is$waar$je$jezelf$

profileert$en$het$onderdeel$ jobs,$het$daadwerkelijk$zoeken$naar$vacatures$en$solliciteren,$ is$

wel$aanwezig,$maar$het$heeft$niet$de$prioriteit$van$de$website$lijkt$het$wel.”$Als!hij!gevraagd!

wordt!waarom!hij!dit!vindt!geeft!hij!aan!“Er$staan$zeker$jobs$online,$maar$het$is$meer$zo$dat$

HRerecruiters$ juist$ mensen$ zoeken$ die$ daarbij$ passen$ en$ hen$ benaderen$ en$ die$ mensen$

vervolgens$naar$die$vacatures$refereren.”!

In! tegenstelling! tot! LinkedIn! wordt! Facebook! juist! nauwelijks! als! een! medium! voor! de!

arbeidsmarkt! gezien.! Facebook!wordt! door! de! respondenten! juist! als! een! sociaal!medium!

gezien!dat!ook!voornamelijk! sociale!doeleinden!heeft,! zoals!het!uitbreiden!van!het! sociale!

netwerk! (75).! Respondenten! van! de! vragenlijst! geven! ook! zelf! aan! dat! zij! Facebook!

gebruiken!voor!het!onderhouden!van!contacten!(11)!en!amusement!(8).!Opmerkelijk! is!dat!

ook! Facebook! door! helemaal! niemand! gebruikt!wordt! om! te! zoeken! naar! vacatures! of! te!

solliciteren.!In!de!interviews!verklaren!de!respondenten!dat!dit!te!maken!heeft!met!het!feit!



!

Jongeren!op!LinkedIn!&!Facebook:!bewust!of!onbewust!profileren!voor!de!arbeidsmarkt?! 56!

dat! Facebook! juist! veel! als! vrijetijdsbesteding! gezien! wordt! en! om! sociale! contacten! te!

onderhouden.!Auke!stelt!het!volgende!“ik$denk$dat$Facebook$meer$voor$vrienden,$bezigheid$

en$informeel$is.”!De!interviews!bevestigen!dat!de!beelden!die!de!respondenten!van!LinkedIn!

en!Facebook!hebben!duidelijk!verschillen.!!

Samengevat! zien! de! respondenten! van!dit! onderzoek! grote! verschillen! tussen! LinkedIn! en!

Facebook.! LinkedIn! wordt! gezien! als! professioneel! en! vooral! gericht! op! de! arbeidsmarkt.!

Facebook! wordt! als! een! sociaal! medium! gezien! en! juist! nauwelijks! voor! de! arbeidsmarkt!

gebruikt.!Doordat!de! respondenten!deze!verschillen! zien! tussen!de! sociale!media,!worden!

LinkedIn!en!Facebook!ook! verschillend!gebruikt.! LinkedIn!wordt!wel! voor!de!arbeidsmarkt!

gebruikt,! terwijl! Facebook! wordt! gebruikt! om! het! sociale! netwerk! uit! te! breiden,! sociale!

contacten!te!onderhouden!en!voor!amusement!maar!nauwelijks!voor!de!arbeidsmarkt.!

!

Contacten:11!

Van! Dijck! (2013A)! spreekt! over! ‘connectedness’! en! ‘connectivity’.! ‘Connectedness’! is! de!

online! zelfexpressie! waarbij!men! er! vooral! op! gericht! is! om! bekenden! binnen! het! sociale!

netwerk! te! krijgen!en! in!het!handelen!gericht! is!op!deze!bekenden!en!niet!op!de!mensen!

buiten!het!sociale!netwerk.!Daarentegen! is! ‘connectivity’!de!online!zelfpromotie!en! is!men!

meer!bewust!bezig!met!het!uitbreiden!van!het!sociale!netwerk!met!kennissen!en!vreemden.!

‘Connectivity’! wordt! ook! geassocieerd! met! ‘social! capital’! aangezien! men! voordeel! kan!

behalen!door!het!maken!van!bewuste!connecties.!Tevens!merkt!Van!Dijck!(2013B)!een!trend!

op!dat!er!tegenwoordig!meer!sprake!zou!zijn!van!‘connectivity’,!online!zelfpromotie!dan!van!

‘connectedness’!online!zelfexpressie.!!

!

Wat!op!het!eerste!gezicht! lijkt!op!een!overeenkomst,!blijkt!bij!nader! inzien!een!verschil! te!

zijn.! Uit! de! vragenlijst! blijkt! dat! de! meeste! respondenten! op! beide! sociale! media!

voornamelijk! vrienden,! kennissen! en! familie! en! bekenden! van! werk! en! collega’s! in! hun!

sociale!netwerk!hebben!(84!respondenten!op!LinkedIn!en!79!op!Facebook).!Deze!connecties!

zijn!vooral!bekenden!en!deze!bekenden!bevinden!zich!meestal!ook! in!de!directe!omgeving!

van!iemand.!Dit!wijst!in!zodoende!op!meer!zelfexpressie.!

In!de! interviews!verklaren!de! respondenten!echter!dat! zij!bekenden!van!werk!en!collega’s!

om!verschillende!redenen!op!LinkedIn!en!Facebook!hebben.!De!respondenten!geven!aan!dat!

zij!deze!connecties!op!LinkedIn!hebben!vanwege!de!zakelijke!aard!van!de!relaties!en!voor!de!

toekomst,! terwijl! zij!deze!personen!op!Facebook!hebben!om!sociale!en!vriendschappelijke!

redenen.!Zo!maakt!Elsje!hier!een!heel!duidelijk!onderscheid!in:!!
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“Facebook$denk$ik$dat$als$je$toch$leuke$collega’s$hebt$dat$je$toch$een$band$opbouwt.$Dan$heb$

je$toch$dat$informele.$Wat$ik$ook$denk,$de$manier$waarop$ik$met$mijn$collega’s$omga.$Als$dat$

hele$leuke$collega’s$zijn,$waar$we$ook$’s$avonds$een$drankje$mee$doen,$dan$heb$je$toch$ook$

snel$weer$dat$informele$en$dat$persoonlijke$wat$Facebook$met$zich$meedraagt.$Maar$ik$heb$

bijvoorbeeld$geen$collega’s$op$Facebook$die$ik$niet$aardig$vind.$Ik$heb$collega’s$op$Facebook$

die$ ik$ aardig$ vind$ en$ waarvan$ ik$ het$ ook$ geen$ probleem$ vind$ als$ ze$ weten$ wat$ ik$ in$ het$

weekend$ doe.$ Maar$ collega’s$ die$ ik$ dan$ niet$ zo$ interessant$ vind,$ heb$ ik$ dan$ ook$ niet$ op$

Facebook.”!

Dit! onderscheid!maakt! heel! bewust! omgaan!met!de! contacten!op! sociale!media! duidelijk.!

Doordat! de! respondenten! een! duidelijk! onderscheid! hebben! in! de! redenen! waarom! zij!

bepaalde!mensen!wel!of!niet!in!een!sociaal!netwerk!hebben,!geven!zij!aan!veel!rekening!te!

houden! met! het! beeld! dat! anderen! van! hen! wel! of! niet! mogen! krijgen! via! deze! sociale!

media.!Dit!wijst!op!zelfpromotie!in!plaats!van!zelfexpressie.!!

!

Naast!dit!onderscheid!is!er!nog!een!onderscheid!te!maken!tussen!LinkedIn!en!Facebook!als!

men! kijkt! naar! de! contacten.! Er!wordt! op!beide! sociale!media! niet! veel! aan! ‘connectivity’!

gedaan.! Een! vraag! in! de! vragenlijst! die! specifiek! gericht! is! op! het! onderzoeken! van! de!

‘connectivity’,!via!het!toevoegen!van!een!CEO!(Chief!Executive!Officer)!op!LinkedIn,!wijst!uit!

dat! de! respondenten! vooral! huiverig! zijn! voor! het! toevoegen! van! mogelijke! belangrijke!

mensen! voor! de! toekomst.! ! Wel! blijkt! dat! de! respondenten! meer! geneigd! zijn! tot!

‘connectivity’! via! LinkedIn!dan! via! Facebook.! In! de! vragenlijst! geven!44! respondenten! aan!

dat!zij!mensen! in!hun!netwerk!hebben!die!zij!belangrijk!achten!voor!hun!toekomst,! terwijl!

slechts!13!respondenten!dit!aangeven!voor!Facebook.!Tevens!heeft!één!enkeling!vreemden!

op! Facebook,! terwijl! op! LinkedIn! 12! respondenten! vreemden! in! hun! netwerk! hebben.! Dit!

wijst! op! meer! ‘connectivity’! via! LinkedIn! binnen! deze! groep! onderzochte! jongeren! (Van!

Dijck,!2013B).!!

In!de!interviews!is!gevraagd!of!de!respondenten!een!verklaring!hebben!voor!dit!verschil.!De!

respondenten!geven!aan!dat!zij!denken!dat!dit!komt!omdat!LinkedIn!een!professioneel!en!

formeel! netwerk! beslaat! dat! zichzelf! meer! leent! om! deze! mensen! toe! te! voegen! in!

verhouding!tot!Facebook!dat!meer!informeel!is.!Zo!zegt!Elsje!“Ik$heb$niet$zo’n$band$met$die$

meneer$op$dit$moment$dat$ik$vind$dat$hij$mijn$persoonlijke$dingen$moet$weten.$Dus$hij$hoeft$

niet$te$weten$wat$ik$in$het$weekend$doe,$en$dat$hoef$ik$ook$niet$van$hem$te$weten.$Maar$ik$

acht$ hem$wel$ belangrijk$ voor$ de$ toekomst,$ dus$ heb$ ik$ hem$wel$ op$ LinkedIn$maar$ niet$ op$
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Facebook.”! Het! is! voor! jongeren! heel! duidelijk! wie! en! waarom! zij! deze! personen! in! hun!

netwerk!hebben!op!LinkedIn!en!op!Facebook.!!

Deze! resultaten! omtrent! de! contacten! die! de! respondenten! hebben! op! LinkedIn! en!

Facebook! samengevat! wijzen! op! bewust! handelen.! De! respondenten! hebben! bepaalde!

mensen!om!verschillende!redenen!in!hun!netwerken!op!LinkedIn!en!Facebook.!Op!LinkedIn!

hebben! zij! mensen! vanwege! een! professionele! relatie,! terwijl! zij! mensen! op! Facebook!

hebben!omdat!zij!een!vriendschappelijke!en!informele!relatie!met!deze!mensen!hebben.!Dit!

onderscheid! wijst! op! bewust! handelen! omdat!mensen! al! dan! niet! een! bepaald! beeld! via!

deze!sociale!media!mogen!krijgen.!!

Tevens!wordt!op! zowel! LinkedIn!als! Facebook!niet! veel! aan! ‘connectivity’! gedaan,!maar! is!

men!meer!geneigd!om!dit!op!LinkedIn!te!doen!dan!Facebook.!Deze!voorkeur!heeft!te!maken!

met! de! professionele! en! formele! sfeer! op! LinkedIn.! LinkedIn! en! Facebook! zijn! twee!

verschillende!sociale!media!die!ook!elk!om!een!ander!publiek!vragen.!De!jongeren!die!in!dit!

onderzoek! zijn! onderzocht! gaan! hier! bewust! mee! om.! Zodoende! zijn! deze! resultaten!

ondersteunend! voor! de! trend! die! Van! Dijck! (2013B)! heeft! gevonden! die! wijst! op! meer!

‘connectivity’,!online!zelfpromotie,!dan!‘connectedness’,!online!zelfexpressie.!!

!

Gebruik1van1LinkedIn1en1Facebook:1Bewust1of1onbewust1

Het!bewuste!en!onbewuste!handelen!op!sociale!media! is!uitvoerig!besproken!in!hoofdstuk!

2.!Bewust!handelen!wordt!geassocieerd!met!opzettelijke!en!selectief!handelen!en!wordt!ook!

wel! zelfpromotie! genoemd! door! Van! Dijck! (2013A).! Het! onbewust! handelen! wordt!

daarentegen!geassocieerd!met!onbezorgd!handelen!en!het!niet!nadenken!over!de!gevolgen!

en!wordt!ook!zelfexpressie!genoemd!(Van!Dijck,!2013A).!!

!

Profielfoto$kiezen$

De! overeenkomst! in! het! bewuste! gebruik! van! LinkedIn! en! Facebook! komt! duidelijk! naar!

voren!bij! het! kiezen!van!een!profielfoto.! Zoals! eerder!besproken! zijn! in!de! vragenlijst! drie!

situaties!voorgelegd!waarin!de!respondenten!wordt!gevraagd!een!profielfoto!te!kiezen:!een!

foto! voor! LinkedIn,! een! voor! Facebook! en! een! voor! beide! sociale! media! tezamen.! In! de!

vragenlijst! is! naar! voren!gekomen!dat!de! foto’s! voor! alle!drie!de! situaties!bewust!worden!

gekozen!en!dit!is!later!in!de!interviews!nogmaals!bevestigd.!!

Een! foto! voor! LinkedIn! moet! duidelijk! professioneel! en! zakelijk! zijn! en! een! foto! voor!

Facebook!moet!duidelijk!persoonlijk!en!informeel!zijn.!!

!

!
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!

!

!

$

$

$

$

Figuur$4:$De$foto’s$voor$de$profielfotoekeuzeevraag.$$$

!

In! figuur! 4! hierboven! worden! van! links! naar! rechts,! foto! 2! en! foto! 4! het! meest! geschikt!

gevonden!als!profielfoto!voor!LinkedIn,!terwijl!juist!de!andere!twee!foto’s,!foto!3!en!foto!1,!

men!het!meest!geschikt!vindt!voor!Facebook.!

De! respondenten! geven! in! de! vragenlijst! veelal! aan! dat! foto! 2! het!meest! geschikt! is! voor!

LinkedIn!omdat!deze!foto!voornamelijk!professioneel!is!vanwege!de!kleding!en!de!houding,!

maar!toch!ook!wat!persoonlijkheid!laat!zien!door!de!gesloten!lach.!De!voorkeur!voor!foto!4!

wordt!ook!gebaseerd!op!de!afweging!tussen!professionaliteit!en!persoonlijkheid,!maar!deze!

foto!wordt!over!het!algemeen!nog!iets!vriendelijker!en!persoonlijker!gevonden!dan!foto!2.!!

In! de! vragenlijst! geven! de! meeste! respondenten! aan! dat! de! voorkeur! voor! foto! 3! voor!

Facebook! voornamelijk! komt! doordat! deze! persoonlijk! is! vanwege! de! open! lach! de!

informelere! indruk.! Ook! foto! 1! wordt! door! velen! geschikt! gevonden! als! profielfoto! op!

Facebook.! Ook! deze! foto! geeft! volgens! de! respondenten! een! informele! indruk.! In! de!

interviews! wordt! dit! door! Elsje! bevestigd! met! “Facebook$ is$ meer$ relaxed$ en$ informeel$

waardoor$een$lachende$foto$prima$kan.$Je$wilt$je$leuk$profileren$waardoor$je$ook$een$leuke$

uitstraling$wilt.”!

Deze!keuzes! laten!zien!dat!de!respondenten!duidelijk!rekening!houden!met!de!doeleinden!

van!de!sociale!media.!Doordat!deze!doelen!meewegen!in!de!keuze!voor!een!geschikte!foto,!

wijst!dit!op!bewust!handelen!en!zelfpromotie,!aangezien!de!foto’s!selectief!worden!gekozen!

en!een!opzettelijk!gekozen!beeld!geven!van!de!persoon!(Van!Dijck,!2013A).!!

!

Delen$van$informatie$

Verder!zijn!enkele!vragen!gesteld!over!het!delen!van!informatie!via!sociale!media.!Ook!voor!

het!delen!van!informatie!wordt!duidelijk!onderscheid!gemaakt!tussen!LinkedIn!en!Facebook.!

Professionele!informatie,!zoals!het!vinden!van!een!nieuwe!baan,!wordt!meer!en/of!liever!via!

LinkedIn!gedeeld,! terwijl!persoonlijke! informatie,!zoals!een!blog,!meer!via!Facebook!wordt!

gedeeld.!!
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In!de!interviews!wordt!dit!onderscheid!verder!duidelijk!gemaakt!door!de!nadrukt!te!leggen!

op! werk! gerelateerde! informatie! en! persoonlijke! informatie.! Het! vinden! van! een! nieuwe!

baan! wordt! professioneel! en! werk! gerelateerd! gezien,! iets! dat! interessanter! is! voor! het!

professionele!netwerk!en!zodoende!relevanter!voor!het!professionele!netwerk!van!LinkedIn.!

Tevens!geven!Auke!en!Ivo!in!de!interviews!aan!dat!het!belangrijk!is!om!dit!op!LinkedIn!aan!te!

geven,!voor!het!geval!werkgevers! jou!nog! zouden!willen!benaderen,! zo! legt!Auke!uit!“Het$

formele$is$ook$omdat$je$misschien$via$LinkedIn$met$meerdere$mensen$contact$hebt$gehad$en$

…$als$ iemand$ jou$ dan$ later$ alsnog$benaderd$ voor$ een$ baan$heeft$ die$moeite$ gedaan$ voor$

niks.$Als$je$dan$aangeeft$dat$je$een$baan$hebt,$dan$is$dat$ook$niet$meer$nodig.”!

In! tegenstelling! tot! werk! gerelateerde! informatie,! geven! de! respondenten! in! zowel! de!

vragenlijst!als!de!interviews!duidelijk!aan!dat!persoonlijke!informatie,!zoals!een!blog,! liever!

met!een!persoonlijk!en!informeel!netwerk!gedeeld!wordt!via!Facebook.!LinkedIn!werd!in!de!

vragenlijst! nauwelijks! gekozen! voor! het! delen! van! een! blog! en! de! ervaringen! die! werden!

gekozen!zijn!enkel!werk!gerelateerd.!Dit!benadrukt!nogmaals!dat!de!opzet!en!het!beeld!dat!

de!respondenten!hebben!van!sociale!media!een!belangrijke!rol!speelt!bij!het!gebruik!ervan.!

Dit!heeft!er!tevens!ook!mee!te!maken!dat!Facebook!meer!uitnodigt!tot!zelfexpressie,!zoals!

Van!Dijck!(2013A)!stelt.!Toch!worden!ook!via!Facebook!vooral!leuke!en!positieve!ervaringen!

gedeeld!en!zodoende!wordt!ook!bewust!aan!zelfpromotie!gedaan.!Deze!positieve!en!leuke!

ervaringen! zijn! bovendien! nauwelijks! werk! gerelateerd,! waardoor! er! vooral! sprake! is! van!

sociale! zelfpromotie.!Ook! dit! is! in! overeenstemming!met! het! feit! dat! Facebook! zich!meer!

leent!voor!sociale!doeleinden,!zoals!Van!Dijck!(2013A)!en!Papacharissi!(2009)!stellen.!!

In! de! interviews! is! verder! ingegaan! op! het! willen! delen! van! voornamelijk! positieve!

ervaringen.!De!respondenten!van!de!interviews!zijn!van!mening!dat!dit!een!soort!algemene!

eigenschap!is.!Auke!legt!uit!“Dat$is$een$beetje$menseeigen$denk$ik,$dat$je$jezelf$alleen$positief$

wilt$ neerzetten$ en$ beter$ beeld$ bij$ anderen$wilt$ krijgen.$ …$ Als$ je$ iets$ positiefs$ hebt,$ heb$ je$

sneller$ zoiets$ dat$ iedereen$ dat$ mag$ weten.”! Ook! Elsje! geeft! aan! “Positieve$ ervaringen$

worden$gedeeld$om$een$positief$beeld$van$jezelf$te$creëren$naar$andere$mensen$toe.$Je$wilt$

niet$dat$mensen$negatief$over$je$denken$en$negatief$naar$jouw$dingen$gaan$kijken.$Ik$denk$

dat$ je$ jezelf$ zo$ positief$mogelijk$wilt$ profileren$ op$websites$ die$ voor$ iedereen$ toegankelijk$

zijn.”!Hieruit! is!op! te!maken!dat!voornamelijk!positieve!ervaringen!worden!gedeeld!omdat!

men! vooral! bezig! is! met! zelfpromotie! en! heel! bewust! bepaald! welke! informatie! zij! met!

anderen!delen!om!een!goed!beeld!van!zichzelf!neer!te!zetten.!!

Ook!de!informatiedeling!via!LinkedIn!en!Facebook!wordt!zorgvuldig!en!bewust!bepaald.!Via!

LinkedIn! wordt! voornamelijk! professionele! informatie! gedeeld,! zoals! het! vinden! van! een!
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nieuwe! baan,! terwijl! via! Facebook!meer! persoonlijke! informatie!wordt! gedeeld,! zoals! een!

blog.! Ook! hierbij! blijkt! het! beeld! dat! de! respondenten! hebben! van! de! sociale!media! een!

belangrijke!rol!te!spelen.!Facebook!nodigt!meer!uit!tot!zelfexpressie,!waardoor!via!Facebook!

meer!persoonlijke!informatie!wordt!gedeeld!(Van!Dijck,!2013A,!Papacharissi,!2009).!Tevens!

worden! vooral! positieve! ervaringen! gedeeld! omdat! men! bezig! is! met! zelfpromotie! en!

bewust!bezig!is!met!het!neerzetten!van!een!goed!beeld.!!

!

Identiteit1

Vervolgens!wordt!gekeken!naar!de!identiteit!die!de!respondenten!hanteren!op!LinkedIn!en!

Facebook.! Een! identiteit! bestaan! uit! een! persoonlijke! identiteit! en! een! sociale! identiteit!

(Ashforth!&!Mael,!1989).!Volgens!Higgins!(1987)!kan!iemand!deels!verschillende!identiteiten!

tonen!op!sociale!media,!de!‘Actual!Self’,!de!‘Ideal!Self’!en!de!‘Ought!Self’.! In!dit!onderzoek!

wordt! verondersteld! dat! dit! gedaan! kan! worden! door! te! ‘spelen’! met! de! verhoudingen!

tussen! de! persoonlijke! en! de! sociale! identiteit.! Daarentegen! kan! iemand! ook! een!

‘gesynchroniseerde! identiteit’!proberen!na! te!streven!op!sociale!media! (Van!Dijck,!2013B).!

Dit! houdt! in! dat! men! een! evenwicht! probeert! te! hanteren! tussen! zelfexpressie! en!

zelfpromotie! via! sociale! media.! Er! zijn! enkele! vragen! gesteld! die! inzicht! geven! in! de!

identiteiten!gehanteerd!door!de!respondenten!van!dit!onderzoek.!!

Terugkomend!op!voorgaand!onderwerp!over!het!delen!van!informatie,! is! Ivo!heel!stellig! in!

het! interview! wat! betreft! het! delen! van! werk! gerelateerde! informatie.! Hij! vindt! dat! als!

iemand! een! nieuwe! baan! heeft! gevonden,! dat! deze! informatie! op! zowel! op! LinkedIn! als!

Facebook! moet! worden! gedeeld.! Dit! wijst! erop! dat! Ivo! het! hanteren! van! een!

gesynchroniseerde!identiteit!op!beide!sociale!media!belangrijk!vindt!(Van!Dijck,!2013B).!Hij!

verklaart!zijn!standpunt!nader:!“Je$heb$het$onderdeel$werk$natuurlijk$ook$op$Facebook$staan.$

Het$staat$slordig$…$als$je$daar$[LinkedIn]$hebt$aangegeven$dat$je$een$nieuwe$baan$hebt$en$op$

je$Facebook$valt$nog$te$vinden$dat$je$nog$ergens$anders$werkzaam$bent,$dan$roept$dat$ook$

een$ hoop$ vragen$ op.”! Dit! geeft! duidelijk! aan! dat! Ivo! het! belangrijk! vindt! om! dezelfde!

informatie!op!beide!sociale!media!te!delen!om!zo!dezelfde!gegevens!en!informatie!te!delen!

en!een!gesynchroniseerde!identiteit!neer!te!zetten!(Van!Dijck,!2013B).!Hij!geeft!aan!dit!juist!

te!willen!doen!voor!het!geval!hij!wordt!opgezocht,!zoals!ook!door!Van!Dijck!(2013B)!wordt!

aangedragen!als!de!belangrijkste!reden!voor!het!willen!hanteren!van!een!gesynchroniseerde!

identiteit!voor!de!arbeidsmarkt!op!sociale!media.!!

!
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Tevens! zouden! ook! 21! van! de! 118! respondenten! een! blog! delen! via! zowel! LinkedIn! als!

Facebook.! Zoals! uit! de! interviews! is! gebleken,! vinden! de! respondenten! een! blog! vooral!

persoonlijk.! Wanneer! een! blog! dan! via! beide! media! wordt! gedeeld,! wordt! LinkedIn!

belangrijker! gevonden! voor! het! bepalen! van! de! informatie! die! hierin! komt.! Dit! heeft! te!

maken! met! het! feit! dat! de! respondenten! geen! persoonlijke! gegevens! op! LinkedIn! willen!

plaatsen!en!het!beeld!dat!geschetst!wordt! in!een!blog!op!LinkedIn!dan!belangrijker! is!dan!

het! beeld! dat! geschetst! wordt! op! Facebook.! Ivo! legt! uit! “Zakelijke$ informatie$ delen$ via$

Facebook$heb$ik$minder$problemen$mee$omdat$het$iets$is$waarmee$ik$mijzelf$kan$relateren.$

…$ Informatie$delen$over$mijn$vakantie$via$ LinkedIn$kan$voor$mij$minder$ storend$zijn,$maar$

dan$krijgen$mensen$misschien$een$beeld$van$mij$dat$ ik$ zakelijk$gezien$niet$ zou$willen.”!Dit!

wijst!op!het!willen!neerzetten!van!een!gesynchroniseerde!identiteit!via!beide!sociale!media,!

maar!dan!wel!een!van!de!verschillende!identiteiten!van!Higgins!(1987).!Men!lijkt!via!een!blog!

gedeeld! op! LinkedIn! en! Facebook! zakelijk! gezien! een! ‘Ideal! Self’! en! ‘Ought! Self’! te!willen!

neerzetten! (Higgins,!1987).!Dit!omdat!LinkedIn!en!de!zakelijke!ervaringen!zwaarder!wegen!

dan!de!persoonlijke!ervaringen.!!

!

Een! laatste! verschil! tussen!het! gebruik! van! LinkedIn!en!Facebook!heeft! te!maken!met!het!

bepalen!van!een!identiteit.!De!respondenten!kozen!zoals!eerder!besproken!allemaal!bewust!

een! foto! voor! LinkedIn! en! Facebook.! Het! verschil! in! dit! gedrag! is! echter! dat! de! meeste!

respondenten! andere! foto’s! kozen! voor! de! sociale!media! op! basis! van! hun! kennis! van! de!

sociale!media.!Doordat!de! respondenten!de!beelden,!doelen!en!opzetten! van! LinkedIn!en!

Facebook! meenemen! in! hun! profielfoto1keuze! willen! zij! een! geschikt! beeld! van! zichzelf!

neerzetten! voor! deze! sociale!media.! Dit! beeld! verschilt! tussen! LinkedIn! en! Facebook.! Via!

Facebook!wilt!men!een!professioneel!en!zakelijk!beeld!neerzetten,!terwijl!men!op!Facebook!

een!persoonlijk,! vriendelijk! en! informeel! beeld!wilt! neerzetten.! Beide! beelden!worden! via!

bewust! handelen! en! zelfpromotie! gevormd.! Dit!wijst! erop! dat! de! respondenten! zowel! op!

LinkedIn! als! op! Facebook! een! ‘Ideal! Self’! en/of! een! ‘Ought! Self’! willen! neerzetten.! Op!

Facebook!is!deze!echter!meer!professioneel!en!op!Facebook!is!deze!meer!persoonlijk.!Hoe!

deze! ‘Ideal! Self’! en! ‘Ought! Self’! eruit! zien! is! per! persoon! afhankelijk! van! de! mate! van!

persoonlijke!en!sociale!identiteit!die!iemand!toelaat!in!de!profielfoto1keuze!(Higgins,!1987).!!

!

Concluderend! willen! de! respondenten! van! dit! onderzoek! vooral! een! gesynchroniseerde!

identiteit! neerzetten! op! sociale! media! (Van! Dijck,! 2013B).! In! de! interviews! wordt!

aangegeven!dat!dit!belangrijk!is!als!je!wordt!opgezocht!en!de!informatie!op!je!profielen!niet!
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overeenstemt.!Wanneer!dezelfde!informatie!gedeeld!wordt!via!zowel!LinkedIn!als!Facebook,!

is!LinkedIn!belangrijker!omdat!men!geen!persoonlijke!informatie!via!LinkedIn!wilt!delen.!Dit!

wijst!op!het!willen!neerzetten!van!een!‘Ideal!Self’!of!een!‘Ough!Self’!(Higgins,!1987)!via!een!

gesynchroniseerde!identiteit!(van!Dijck,!2013B).!Dit!wijst!duidelijk!op!bewust!handelen.!Ook!

bij!de!profielfoto!keuze!voor! LinkedIn!en!Facebook! individueel!wordt!dit!bewust!handelen!

duidelijk.! De! beelden! die! de! respondenten! hebben! van! LinkedIn! en! Facebook! verschillen,!

waardoor! ze! ook! een! ander! beeld! willen! neerzetten! van! zichzelf.! Zodoende! kiezen!

respondenten!bewust!een!andere!foto,!de!meest!geschikte!foto!voor!het!medium.!Ook!dit!

bewuste!handelen!wijst!op!het!willen!neerzetten!van!een!‘Ideal!Self’!en/of!een!‘Ought!Self’!

voor!LinkedIn!en!Facebook!(Higgins,!1987).!!

!

4.3$Samenvatting$resultaten$

In! deze! paragraaf! zullen! de! hiervoor! besproken! resultaten! per! empirische! deelvraag!

concluderend! worden! samengevat.! Op! deze! manier! worden! alle! vier! de! empirische!

deelvragen!beantwoord.!!

!

“Hoe$ profileren$ hogeropgeleide$ jongeren$ zich$ op$ sociale$ media,$ niet$ noodzakelijk$ zijnde$

LinkedIn$en$Facebook,$voor$de$arbeidsmarkt?”$

Het! is! gebleken! dat! de! respondenten! van! dit! onderzoek! zich! algemeen! gezien! behoorlijk!

bewust! profileren! voor! de! arbeidsmarkt! op! sociale!media! zoals! LinkedIn! en! Facebook.! De!

aanwezige! kennis! van! informatievoorziening! via! sociale! media! met! als! gevolg! het!

afschermen!van!gegevens!op!sociale!media!en!het!al!dan!niet!delen!van!bepaalde!informatie!

zijn!de!eerste!algemene!bevindingen!die!hierop!wijzen!(Caers!&!Castelyns,!2010).!Daarnaast!

worden!ook!het!sociale!netwerk!via!‘social!search’!bewust!ingezet!en!wordt!er!ook!gebruik!

gemaakt!van!of!zelfs!geïnvesteerd! in!het! ‘social!capital’! (Morris,!Teevan!&!Panovich,!2010;!

Burt,!2000;!Chen,!2012).!Ook!wijst!het!onderzoek!uit!dat!de!respondenten!zich!bewust!zijn!

van!de!vindbaarheid,!het!voortbestaan!en!de!aanwezigheid!van!een!onzichtbaar!publiek!op!

sociale! media! (Boyd,! 2007).! Tot! slot! wordt! het! bewust! handelen! nog! bevestigd! door! het!

bewust!kiezen!van!een!manier!en!tijdstip!om!werk!gerelateerde!informatie!en!persoonlijke!

informatie!te!delen,!het!weloverwogen!kiezen!van!een!profielfoto,!het!omgaan!met!‘foute’!

posts!en!het!verwijderen!van!oude!posts!op!sociale!media!(Van!Dijck,!2013A).!!

!

!

!
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“Hoe$profileren$hogeropgeleide$jongeren$zich$specifiek$op$LinkedIn$voor$de$arbeidsmarkt?”$

Vooral!op!LinkedIn!blijkt!duidelijk!bewust!handelen!en!zelfpromotie!voor!de!arbeidsmarkt.!

Dit!is!gebleken!uit!de!vragenlijst!en!is!later!in!de!interviews!bevestigd.!De!reden!waarom!de!

respondenten! dit! doen! is! omdat! het! beeld! dat! zij! hebben! van! LinkedIn,! dat! tevens!

overeenstemt!met!de!doelen!van!LinkedIn,!hier!ook!om!vraagt!(Van!Dijck,!2013A).!!

In!alle!handelingen!op!LinkedIn! lijken!de! respondenten!van!dit!onderzoek!bewust!bezig! te!

zijn!met! de! doelen! van! LinkedIn! voor! de! arbeidsmarkt.! Dit! blijkt! als!men! gaat! kijken! naar!

handelingen!die!te!maken!hebben!met!de!contacten!in!het!sociale!netwerk,!het!kiezen!van!

een!geschikte!profielfoto,!het!delen!van!informatie!die!werk!gerelateerd!of!juist!persoonlijk!

is!en!of!het!totale!beeld!dat!geschetst!wordt!op!sociale!media!correct!is.!Bij!alle!handelingen!

en! keuzes! wordt! afgewogen! of! het! professioneel! genoeg! is! en! relevant! is! voor! de!

arbeidsmarkt! en! zodoende!geschikt! is! voor! LinkedIn.!Concluderend! zijn! respondenten! zich!

heel!erg!bewust!van!het!beeld!dat! zij! van!zichzelf!neerzetten!via! LinkedIn!en!profileren!zij!

zich!bewust!voor!de!arbeidsmarkt!(Van!Dijck,!2013A).!!

!

“Hoe$profileren$hogeropgeleide$jongeren$zich$specifiek$op$Facebook$voor$de$arbeidsmarkt?”$

Ook! op! Facebook! wordt! bewust! gehandeld! en! wordt! een! gekozen! profiel! neergezet.! De!

arbeidsmarkt! weegt! hierin! wel! mee,! maar! in! mindere! mate! dan! bij! LinkedIn.! Dit! wordt!

verklaard! door! het! gegeven! dat! Facebook! door! deze! respondenten! vrijwel! niet! voor! de!

arbeidsmarkt! wordt! gebruikt,! maar! daarentegen! juist! voor! sociale! doeleinden.! Facebook!

wordt! gezien! als! meer! informeel,! voor! vrijetijdsbesteding! en! voor! het! vormen! van! een!

privénetwerk,!zo!blijkt!uit!de!interviews.!Dit!is!niet!verassend,!aangezien!dit!de!voornaamste!

doelen!zijn!van!Facebook!(Van!Dijck,!2013;!Papacharissi,!2009).!Op!het!eerste!gezicht!lijk!het!

alsof! de! respondenten! bezig! zijn! met! zelfexpressie! via! Facebook,! echter! gaat! deze!

zelfexpressie!gepaard!met!veel!bewust!handelen!en!resulteert!zo!toch!in!bewust!profileren.!

Zo!blijkt!uit!het!onderzoek!dat!respondenten!bewust!handelen!als!het!gaat!om!de!contacten!

in!het!sociale!netwerk,!het!kiezen!van!een!geschikte!profielfoto,!het!delen!van!informatie!die!

werk!gerelateerd!of!juist!persoonlijk!is!en!het!totaalbeeld!dat!geschetst!wordt!op!Facebook.!

Dit! laatste!gebeurd!vooral!om!sociaal!gezien!een!leuk!beeld!neer!te!zetten.!Zo!blijkt!dat!er!

ook! op! Facebook! een! bewust! beeld!wordt! neergezet! in! zelfpromotie! door! respondenten,!

waarbij! voornamelijk! sociale! kringen! een! rol! spelen.! Desalniettemin! wordt! ook! rekening!

gehouden!met!de!arbeidsmarkt!bij!het!handelen!op!Facebook!(Van!Dijck,!2013A).!!

!
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“Wat$ zijn$ de$ overeenkomsten$ en$ verschillen$ tussen$ het$ gebruik$ van$ sociale$ media$ zoals$

LinkedIn$en$Facebook$onder$hogeropgeleide$jongeren$voor$de$arbeidsmarkt?”$

Een!eerste!belangrijke!overeenkomst! is!gebleken!uit!de! filtervragen!van!de!vragenlijst.!Via!

de!filtervragen!zijn!de!respondenten!van!de!vragenlijst!gecategoriseerd!op!geslacht,!leeftijd!

en! opleidingsniveau.! Middels! deze! filtervragen! is! in! de! vragenlijst! ontdekt! dat! er! geen!

opmerkelijke! verschillen! zijn! tussen! de! gemaakte! categorieën! in! het! handelen! van! de!

onderzochte!jongeren!van!generatie!y!op!sociale!media.!!

Vervolgens! is! gebleken! dat! respondenten! veel! rekening! houden! met! de! doelen! van! de!

sociale!media!bij!het!bepalen!van!hun!handelen!voor!dat!sociale!medium!en!dat!dit!leidt!tot!

een! duidelijk! bewust! handelen! en! zelfpromotie.! Er! is! voor! beide! sociale! media! duidelijk!

sprake! van! zelfpromotie,! aangezien! de! respondenten! selectief! handelen! en! een! gekozen!

beeld!geven!van!zichzelf! (Van!Dijck,!2013A).!Ook! is!gebleken!dat!dit!onderzoek!voor!zowel!

LinkedIn! als! Facebook! de! trend! van! Van! Dijck! (2013B)! ondersteund! die! wijst! op! meer!

‘connectivity’,!online!zelfpromotie,!dan!‘connectedness’,!online!zelfexpressie.!!

De!grootste!verschillen!die!dit!onderzoek!uitwijst!zijn!dat!de!respondenten!grote!verschillen!

zien! tussen! de! verschillende! sociale! media! en! dit! zorgt! voor! verschillend! gebruik! van! de!

sociale! media.! Dit! verschillend! gebruikt! leidt! tot! het! neerzetten! van! deels! verschillende!

identiteiten,! iets!dat!heel!duidelijk!wordt!als!het!gaat!om!het!delen!van! informatie!en!het!

kiezen! van! een! profielfoto.! Ondanks! dat! op! verschillende! vlakken! deels! verschillende!

identiteiten!worden!neergezet,!proberen!de!respondenten!hun!identiteiten!op!sociale!media!

wel! grotendeels! hetzelfde! te! houden! via! een! gesynchroniseerde! identiteit! (Van! Dijck,!

2013B).!!

!

!

! !
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5.!Conclusie!en!discussie!

!

Dit!onderzoek!heeft!als!doel!inzicht!te!krijgen!in!het!handelen!van!Nederlandse!jongeren!van!

generatie!y!op!sociale!media!en!specifiek!LinkedIn!en!Facebook!voor!de!arbeidsmarkt.!Om!

dit! inzicht! te! verkrijgen! is! een! onderzoeksproject! gestart.! In! dit! hoofdstuk! wordt! een!

conclusie!getrokken!en!een!discussie!gehouden.!Dit!zal!gebeuren!in!twee!paragrafen.!!

!

5.1$Conclusie$$

Om!inzicht!te!krijgen! in!het!handelen!voor!de!arbeidsmarkt!van! jongeren!op!sociale!media!

en!specifiek!LinkedIn!en!Facebook!heeft!dit!onderzoek!de!volgende!vraag!als!hoofdvraag:!

Om! deze! vraag! te! kunnen! beantwoorden! is! eerst! in! hoofdstuk! 2! een! theoretisch! kader!

opgesteld.! In!dit! theoretisch!kader!zijn! ‘information!seeking’,! ‘social!search’,! ‘social!capital’!

en!het!vormen!van!een! identiteit,!het!onbewust!handelen!via! zelfexpressie!en!het!bewust!

handelen!via!zelfpromotie!centraal!komen!te!staan.!Deze!elementen!zijn!vervolgens!via!de!

toepassing!van!mixed!methods!empirisch!onderzocht!in!eerst!een!vragenlijst!en!vervolgens!

drie! semigestructureerde! interviews.! De! hoofdvraag! is! vervolgens! opgesplitst! in! vier!

empirische!deelvragen!welke!elk!in!het!vorige!hoofdstuk,!hoofdstuk!4,!zijn!beantwoord.!De!

deelvragen!zullen!hieronder!elk!nog!kort!worden!samengevat.!!

!

Deelvraag$1:$“Hoe$worden$sociale$media$gecombineerd$met$de$arbeidsmarkt$in$de$literatuur$

als$ het$ gaat$ om$ identiteit,$ zelfexpressie$ en$ zelfpromotie$ en$wat$ is$ hiermee$ te$ zeggen$ over$

bewust$en$onbewust$gebruik$van$sociale$media?”$

In! hoofdstuk! twee!werd! bij! de! ‘sensitizing! concepts’! duidelijk! dat! sociale!media! bijdragen!

aan!een!snelle!informatievoorziening!en!dat!mensen!continu!bezig!zijn!met!het!vergaren!van!

informatie,! ‘information!seeking’! (Morris,!Teevan!&!Panovich,!2010).!Als!dit!op!een!sociaal!

niveau! gebeurd! wordt! dit! ‘social! search’! genoemd! en! wanneer! dit! succesvol! is,! ontstaat!

‘social!capital’!(Morris,!Teevan!&!Panovich,!2010;!Burt,!2000).!Identiteit!is!online!oneindig!en!

kan!verschillende!doelen!dienen!(Van!Dijck,!2013A).!Men!moet!hierbij!volgens!Boyd!(2007),!

vooral! met! het! oog! op! de! arbeidsmarkt,! het! voortbestaan,! de! vindbaarheid! en! de!

aanwezigheid! van! een! onzichtbaar! publiek! in! acht! nemen.! Onbewust! handelen! wordt!

volgens!Van!Dijck!(2013A)!geassocieerd!met!zelfexpressie!en!‘connectedness’,!waarbij!men!

Hoe$profileren$hogeropgeleide$Nederlandse$jongeren$zich$voor$de$arbeidsmarkt$op$sociale$
media$en$meer$specifiek$op$LinkedIn$en$Facebook?$$
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vooral!gericht!is!op!een!bekend!publiek.!Bewust!handelen!daarentegen!wordt!geassocieerd!

met! zelfpromotie! en! ‘connectivity’! (Van! Dijck,! 2013A).! Hierbij! is! men! ook! gericht! op! een!

onbekend! publiek! en! het! uitbreiden! van! het! sociale! netwerk.! Tegenwoordig! zou! er!meer!

sprake! zijn! van! ‘connectivity’,! bewust! online! handelen,! in! plaats! van! ‘connectedness’,!

onbewust! online! handelen,! volgens! Van! Dijck! (2013B).! Ook! stelt! Van! Dijck! (2013B)! dat!

mensen! die! actief! zijn! op! de! arbeidsmarkt! proberen! een! ‘uniforme! publieke! identiteit’! te!

hanteren! op! sociale! media.! Het! is! daarentegen! ook! mogelijk! om! deels! verschillende!

identiteiten!te!hanteren!volgens!Higgins!(1987),!zijnde!de!‘Actual!Self’,!de!‘Ideal!Self’!en!de!

‘Ought!Self’.!!

!

Deelvraag$ 2:$ “‘Hoe$ profileren$ hogeropgeleide$ jongeren$ zich$ op$ sociale$ media,$ niet$

noodzakelijk$zijnde$LinkedIn$en$Facebook,$voor$de$arbeidsmarkt?”$

Het! is! gebleken! dat! de! respondenten! van! dit! onderzoek! zich! behoorlijk! bewust! profileren!

voor! de! arbeidsmarkt! op! sociale! media.! Dit! blijkt! uit! het! handelen! met! de!

informatievoorziening!via!sociale!media!(Caers!&!Castelyns,!2010),! ‘social!search’!en!‘social!

capital’! (Morris,! Teevan! &! Panovich,! 2010;! Burt,! 2000;! Chen,! 2012),! het! bewustzijn! van!

vindbaarheid,!voortbestaan!en!de!aanwezigheid!van!een!onzichtbaar!publiek! (Boyd,!2007),!

de!manier!en!tijdstip!om!informatie!te!delen,!het!kiezen!van!een!profielfoto!en!het!omgaan!

met!‘foute’!posts!en!het!verwijderen!van!oude!posts!op!sociale!media!(Van!Dijck,!2013A).!!!

!

Deelvraag$ 3:$ “Hoe$ profileren$ hogeropgeleide$ jongeren$ zich$ specifiek$ op$ LinkedIn$ voor$ de$

arbeidsmarkt?”$

Vooral!op!LinkedIn!blijkt!duidelijk!bewust!handelen!en!zelfpromotie!voor!de!arbeidsmarkt.!

Dit! is!gebleken!uit!de!antwoorden!van!de!vragenlijst!en! is! later! in!de! interviews!bevestigd.!

Respondenten! doen! vooral! op! LinkedIn! aan! zelfpromotie! omdat! het! beeld! dat! zij! hebben!

van!LinkedIn!hier!om!vraagt!(Van!Dijck,!2013A).!!

Dit! bewuste! handelen! blijkt! als!men! kijkt! naar! handelingen! die! te!maken! hebben!met! de!

contacten! in! het! sociale! netwerk,! het! kiezen! van! een! geschikte! profielfoto,! het! delen! van!

informatie!die!werk!gerelateerd!of! juist!persoonlijk! is!en!of!het! totale!beeld!dat!geschetst!

wordt!op!sociale!media!correct!is!(Van!Dijck,!2013A).!!

!

!

!
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Deelvraag$ 4:$ “Hoe$ profileren$ hogeropgeleide$ jongeren$ zich$ specifiek$ op$ Facebook$ voor$ de$

arbeidsmarkt?”$

Op! Facebook! wordt! ook! bewust! gehandeld! en! wordt! een! gekozen! profiel! neergezet.! De!

arbeidsmarkt!weegt!hierin!wel!mee,!maar!in!mindere!mate!dan!bij!LinkedIn.!Facebook!wordt!

namelijk!meer!voor!sociale!doeleinden!gebruikt!en!wordt!eerder! informeel!gezien!en!voor!

vrijetijdsbesteding.! Dit! is! niet! verassend,! aangezien! dit! de! voornaamste! doelen! zijn! van!

Facebook!(Van!Dijck,!2013;!Papacharissi,!2009).!!

Op! het! eerste! gezicht! lijk! het! alsof! de! respondenten! bezig! zijn! met! zelfexpressie! via!

Facebook,!echter!gaat!deze!zelfexpressie!gepaard!met!veel!bewust!handelen!en! resulteert!

zo!toch!in!bewust!profileren.!Dit!bewuste!handelen!blijkt!als!het!gaat!om!de!contacten!in!het!

sociale!netwerk,!het!kiezen!van!een!geschikte!profielfoto,!het!delen!van! informatie!en!het!

totale!beeld!dat!geschetst!wordt!op!sociale!media!(Van!Dijck,!2013A).!

!

Deelvraag$ 5:$ “Wat$ zijn$ de$ overeenkomsten$ en$ verschillen$ tussen$ het$ gebruik$ van$ sociale$

media$zoals$LinkedIn$en$Facebook$onder$hogeropgeleide$jongeren$voor$de$arbeidsmarkt?”$

Middels!de!filtervragen!in!de!vragenlijst!is!ontdekt!dat!er!geen!opmerkelijke!verschillen!zijn!

in! het! handelen! op! sociale!media! tussen! de! gemaakte! categorieën.! Deze! categorieën! zijn!

geslacht,! leeftijd! en! opleidingsniveau.! Dit! is! een! eerste! belangrijke! overeenkomst! in! het!

handelen!van!jongeren.!

Andere!belangrijke!overeenkomsten!die! zijn!gebleken! zijn!dat! respondenten!veel! rekening!

houden!met! de! doelen! van! de! sociale!media! bij! het! bepalen! van! hun! handelen! voor! dat!

sociale! medium.! Dit! leidt! tot! bewust! handelen! en! zelfpromotie.! Ook! is! gebleken! dat! dit!

onderzoek! voor! zowel! LinkedIn! als! Facebook! de! trend! van! Van! Dijck! (2013B)! die!wijst! op!

meer! ‘connectivity’,! online! zelfpromotie,! dan! ‘connectedness’,! online! zelfexpressie,!

ondersteund.! De! respondenten! van! dit! onderzoek! doen! nauwelijks! aan! ‘connectivity’! op!

zowel!LinkedIn!als!Facebook,!aangezien!zij!niet!veel!onbekenden!of!mensen!die!zij!belangrijk!

achten!voor!hun!toekomst!in!hun!netwerken!hebben!en!huiverig!zijn!om!deze!mensen,!zoals!

een!CEO,!toe!te!voegen!aan!hun!netwerk.!!

In! dit! onderzoek! is! gebleken! dat! de! grote! verschillen! die! de! respondenten! zien! tussen!

LinkedIn!en!Facebook!zorgen!voor!verschillend!gebruik!van!deze!sociale!media.!Dit!leidt!tot!

het! profileren! van! deels! verschillende! identiteiten,! wat! duidelijk! wordt! bij! het! delen! van!

informatie! en! het! kiezen! van! een! profielfoto.! Tegelijkertijd! wordt! op! andere! vlakken!

meermaals! aangegeven! dat! respondenten! proberen! identiteiten! grotendeels! hetzelfde! te!

houden!via!een!gesynchroniseerde!identiteit!(Van!Dijck,!2013B).!!
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Nu! de! verschillende! deelvragen! nog! kort! zijn! beantwoord! kan! ook! de! hoofdvraag! van! dit!

onderzoek!worden!beantwoord:!!

!

Het! is! in! dit! onderzoek! duidelijk! gebleken! dat! hogeropgeleide! Nederlandse! jongeren! zich!

bewust!profileren!voor!de!arbeidsmarkt!op!sociale!media.!In!al!het!onderzochte!handelen!op!

sociale! media! komt! bewust! handelen! en! zelfpromotie! naar! voren.! Dit! bewuste! handelen!

ondersteund! de! trend! beschreven! door! Van! Dijck! (2013B)! dat! er! meer! sprake! is! van!

‘connectivity’,! zijnde!bewust!handelen,!dan! ‘connectedness’,!onbewust!handelen!op!zowel!

sociaal! als! professioneel! vlak.! Via! LinkedIn! is! men! meer! op! professioneel! vlak! bezig! met!

‘connectivity’,!terwijl!via!Facebook!meer!sociaal!gezien!‘connectivity’!plaatsvindt.!!

In!het!handelen!op! sociale!media! is! een!onderscheid! gemaakt! in!het!profileren!op! sociale!

media,!het!profileren!specifiek!op!LinkedIn!en!het!profileren!op!specifiek!Facebook.!Zo!wijst!

het!handelen!op!sociale!media!op!bewustzijn!van!de! informatiedeling!via!sociale!media!en!

hier! wordt! ook! rekening! mee! gehouden! door! informatie! af! te! schermen.! Dit! bewustzijn!

wordt! ook! duidelijk! als! wordt! gekeken! naar! het! omgaan! met! de! vindbaarheid,! het!

voortbestaan!en!de!aanwezigheid!van!een!onzichtbaar!publiek!(Boyd,!2007).!Tevens!wordt!

ook!bewust!gebruik!gemaakt!van!het!sociale!netwerk!via! ‘social! search’! (Morris,!Teevan!&!

Panovich,!2010)!en!worden!de!voordelen!van!het!sociale!netwerk!benut,!het!‘social!capital’!

(Burt,! 2000).!Ook! informatie!wordt! bewust! gedeeld! via! sociale!media!doordat! het! publiek!

selectief! wordt! gekozen,! het! beeld! dat! geschetst! wordt! met! de! informatie! is! zorgvuldig!

bepaald! en! de! manier! waarop! informatie! wordt! gedeeld! wordt! duidelijk! afgewogen! qua!

geschiktheid.! Via! de! informatie! die! iemand! deelt!wordt! een! bepaald! beeld! neergezet.! Dit!

beeld! is! ook! bepalend! als! iemand! beslist! welke! posts! online! blijven! en! welke! eventueel!

verwijderd!worden.!Al!deze!resultaten!wijzen!op!bewust!handelen,!waarin!men!bezig!is!met!

het!beeld!dat!wordt!geschetst! voor!de!arbeidsmarkt.!Dit! is! in! lijn!met!de!bevindingen!van!

Van!Dijck! (2013B)!die!wijzen!op!meer! ‘connectivity’! als! zijnde!bewust!handelen!op! sociale!

media.!!

!

Specifieker!gekeken!naar!het!handelen!op!LinkedIn!en!Facebook!is!een!groot!onderscheid!te!

merken.! In! het! onderzoek! is! gebleken!dat! het! anders! profileren!op! sociale!media! sterk! te!

maken! heeft!met! de! doelen! van! de! sociale!media.! Hogeropgeleide! Nederlandse! jongeren!

hebben! veel! kennis! van! sociale!media! en!maken! hiervan! gebruik! bij! het! bepalen! van! het!

Hoe$profileren$hogeropgeleide$Nederlandse$jongeren$zich$voor$de$arbeidsmarkt$op$sociale$
media$en$meer$specifiek$op$LinkedIn$en$Facebook?$$
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beeld! dat! zij! online! willen! neerzetten.! Dit! resulteert! ongeacht! welk! sociaal! medium! het!

handelen! betreft! in! bewust! handelen! en! zelfpromotie! zoals! Van! Dijck! heeft! onderzocht!

(2013A).!Ondanks!de!verschillen!die!de!jongeren!zien!tussen!sociale!media,!proberen!ze!hun!

identiteit!online!gesynchroniseerd!houden!zoals!Van!Dijck!(2013B)!stelt.!Toch!resulteert!het!

bewust!handelen!veelal!in!het!neerzetten!van!een!‘Ideal!Self’!en/of!een!‘Ought!Self’!(Higgins,!

1987).!!!

!

De! verwachting! dat! hogeropgeleide! Nederlandse! jongeren! zich! bewuster! op! LinkedIn!

profileren!dan!op!Facebook,!omdat! LinkedIn!meer!direct!gelinkt! is!met!de!arbeidsmarkt! is!

deels!bevestigd! in!het!onderzoek.! In!de!resultaten!van!dit!onderzoek!komen!de!verschillen!

die!worden!gezien! tussen!LinkedIn!en!Facebook!naar!voren!als!een!belangrijk!punt.! In!het!

hele! onderzoek! komen! de! verschillen! tussen! LinkedIn! en! Facebook! telkens! terug! als!

verklaring! voor! het! verschillende! handelen! tussen! de! sociale! media.! De! jongeren! die!

onderzocht! zijn! in! dit! onderzoek! zien! LinkedIn! en! Facebook! als! twee! totaal! verschillende!

sociale!media,!waardoor!zij!ook!anders!handelen!op!LinkedIn!en!Facebook,!vooral!als!het!op!

de! arbeidsmarkt! aankomt.! De! verschillen! die! de! respondenten! zien! tussen! LinkedIn! en!

Facebook!komen!samengevat!neer!op!het!volgende.!!

Via! LinkedIn! wordt! een! heel! bewust! gekozen! zakelijk! en! professioneel! beeld! neergezet!

binnen!een! voornamelijk! professioneel! netwerk.! LinkedIn! vraagt! hierom!en! zodoende!wilt!

men! ook! een! goed! gevormd! professioneel! beeld! neerzetten! (Papacharissi,! 2009).! Hierbij!

wordt! bij! al! het! handelen! rekening! gehouden! met! de! arbeidsmarkt! en! hoe! iets! de!

arbeidspositie! mogelijk! beïnvloedt.! LinkedIn! wordt! gezien! en! gebruikt! als! een! openbaar!

toegankelijk! medium! waarop! men! zich! kenbaar! kan! maken! voor! bekenden,! potentiële!

werkgevers!en!andere!onbekenden!van!de!arbeidsmarkt.!

Daarentegen! wordt! via! Facebook! in! veel! mindere! mate! rekening! gehouden! met! de!

arbeidsmarkt! en! spelen! juist! sociale! kringen! een! belangrijkere! rol! bij! het! profileren.!

Facebook!wordt!gezien!als!een!privé1omgeving!die!niet!of!nauwelijks!wordt!gebruikt!voor!de!

arbeidsmarkt,!maar!waarin!men!gericht!is!op!sociale!interacties!met!vrienden!en!bekenden!

en!juist!voor!onbekenden!gegevens!afschermt.!Hier!houdt!men!ook!vooral!rekening!mee!bij!

het! plaatsen! van! posts! en! andere! informatie.! Op! het! eerste! gezicht! is! er! hierdoor! meer!

sprake! van! zelfexpressie! via! Facebook,! iets! dat! logisch! zou! lijken! gebaseerd! op! het!

onderzoek! van! Van! Dijck! (2013A),! maar! niets! is! minder! waar.! Er! wordt! in! dit! onderzoek!

namelijk!duidelijk!dat!ook!op!Facebook!een!bewust!gekozen!beeld!wordt!neergezet!en!dat!

hierin!ook!de!mogelijke!invloed!voor!de!arbeidsmarkt!wordt!meegenomen.!!
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5.2$Discussie$

Aan!het!einde!van!elk!leerproces!is!het!verstandig!om!een!kritische!reflectie!te!houden!om!

de!sterke!en!zwakke!punten!helder!te!krijgen!en!hiervan!te!leren!voor!de!toekomst.!Daarom!

is!het!doel!van!deze!discussie!deze!punten!van!het!onderzoek!zelf!en!het!onderzoeksproces!

te!bespreken!en!hier!lering!uit!te!trekken.!!

!

De! resultaten! van! dit! onderzoek! zijn! gebaseerd! op! de! individuele! visies! van! 118!

respondenten.!Het!is!goed!mogelijk!dat!respondenten!de!vragenlijst!hebben!ingevuld!vanuit!

een!sociaal!wenselijke!visie.!De!vraag!is!dan!of!de!conclusie!van!dit!onderzoek!wel!valide!is.!

Het! is! echter! enorm! lastig! te! bepalen! of! de! resultaten! gegeven! zijn! omdat! ze! sociaal!

wenselijk! zijn.! In! dit! onderzoek! wordt! er! vanuit! gegaan! dat! een! identiteit! een! sociale!

constructie! is,! gebaseerd! op! een! persoonlijke! identiteit! en! een! sociale! identiteit! (Tajfel,!

2010;! Burt,! 2000).! Zodoende! zijn! onze! identiteit! en! onze! visies! altijd! onderhevig! aan! en!

bepaald!door!sociale!normen.!Er!zal!dus!altijd!een!bepaalde!mate!van!sociale!wenselijkheid!

zijn!als!een!groep!mensen!iets!wordt!gevraagd.!!

In!dit!onderzoek! is!geprobeerd!hier! zo!goed!mogelijk!mee!om!te!gaan,!door!de!vragenlijst!

online! te! verspreiden! en! de! personen! individueel! te! vragen! hieraan! deel! te! nemen.!

Daarnaast! zijn! de! gegevens! in! eerste! instantie! anoniem,!waardoor! de! respondenten!meer!

vrijheid!wordt!gegeven!te!antwoorden!wat!zij!zelf!willen.!Tevens!is!er!meer!privacy!voor!de!

respondenten!omdat!de!vragenlijst!in!een!besloten!online!omgeving!is!afgenomen.!!!

!

Ook! kan! men! zich! afvragen! of! de! respondenten! van! dit! onderzoek! sociale! media! wel!

allemaal!op!eenzelfde!manier!wensen! te!gebruiken.!Doordat! jongeren! tussen!de!18!en!33!

jaar! oud! zijn! onderzocht,! bevinden! deze! zich! allemaal! in! andere! levensfasen.! Zo! zijn! er!

studenten! bij,! maar! ook! afgestudeerden.! Het! is! in! te! denken! dat! deze! jongeren! op! een!

andere!manier!of!met!andere!doelen!sociale!media!zoals!LinkedIn!en!Facebook!gebruiken.!!

De! arbeidsmarktactiviteiten! zijn! wel! gevraagd! in! de! vragenlijst,! maar! zijn! echter! niet! als!

filtervraag!gebruikt.!Deze!vraag!is!enkel!gesteld!om!een!beter!beeld!te!kunnen!schetsen!van!

de! diversiteit! binnen! de! respondenten.! Toch! is! het! mogelijk! dat! deze! verschillende!

activiteiten! vragen! om! ander! gebruik! van! sociale! media! voor! de! arbeidsmarkt.! Dit! werd!

echter! in! een! te! laat! stadium! ontdekt! en! de! vraag! in! de! vragenlijst! biedt! niet! genoeg!

informatie!om!de!data!alsnog!op!een!goede!manier!te!rangschikken.!Toch!is!hier!in!mindere!

mate! wel! rekening! mee! te! houden! via! de! drie! gemaakte! leeftijdscategorieën.! Ook! deze!

kunnen! namelijk! als! indicator! dienen! voor! een! levensfase.! Zo! zullen! de! 18! tot! 221jarigen!
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hoogstwaarschijnlijk! nog! studeren.! Zullen! de! 23! tot! 27! jarigen! afstuderen! of! reeds!

afgestudeerd! zijn! en! wellicht! het! meest! actief! zoekend! op! de! arbeidsmarkt! zijn.! Van! de!

laatste!leeftijdscategorie,!van!28!tot!en!met!33!jaar,!is!het!meest!waarschijnlijk!dat!ze!reeds!

een!baan!hebben.!Op!deze!manier!is!het!toch!mogelijk!om!rekening!te!houden!met!wellicht!

ander!gebruik!van!de!sociale!media.!!

Opnieuw! de! resultaten! bekijkend,! is! echter! geen! verschil! op! te! maken! tussen! deze! drie!

categorieën.!Vervolgonderzoek!kan!zich!richten!op!specifiek!de!arbeidsmarktactiviteit!en!het!

gebruik!van!sociale!media!om!hier!meer!inzicht!in!te!krijgen.!!

!

Tijdens!het!onderzoek!zijn!ook!enkele!bevindingen!gedaan!die!in!dit!huidige!onderzoek!niet!

verklaard! kunnen! worden,! maar! wel! een! basis! bieden! voor! vervolgonderzoek.! Zo! bleek!

allereerst! in! de! vragenlijst! dat! er! beduidend! meer! mensen! alleen! Facebook! gebruik! dan!

alleen! LinkedIn! (27! Facebook,! 3! LinkedIn).! Dit! onderzoek! geeft! hier! geen! verklaring! voor,!

maar!deze!trend!kan!wel!interessant!zijn!om!verder!te!onderzoeken.!!

Vervolgens!bleek!in!de!vragenlijst!dat!veel!respondenten!geen!persoonlijke!ervaring!hebben!

met! het! verwijderen! van! posts! op! sociale! media.! Dit! is! erg! opmerkelijk! omdat! veel!

respondenten!aangeven!wel!posts!te!willen!verwijderen!als!deze!niet!meer!passend!zijn! in!

de!huidige!situatie.!De!reden(en)!waarom!toch!veel!mensen!(nog)!geen!persoonlijke!ervaring!

hebben! met! het! verwijderen! van! posts! op! sociale! media! kan! een! interessant!

vervolgonderzoek!zijn.!!

Ook!wees!dit! onderzoek!uit! dat! voornamelijk! jongeren! tussen!de!18!en!23! jaar! oud!posts!

hebben! verwijderd! omdat! ze! beschonken! waren.! Dit! is! een! opmerkelijk! resultaat,! maar!

wordt!niet! verklaard!door!dit! onderzoek.!Om!deze! trend! te! verklaren! is! verder!onderzoek!

nodig.!!

!

De! voornaamste! conclusie! van! dit! onderzoek! is! dat! hogeropgeleide!Nederlandse! jongeren!

bewust! omgaan! met! sociale! media.! De! logische! vraag! die! deze! conclusie! oproept! is!

vervolgens!waarom!er!bewust!met!sociale!media!wordt!omgegaan.!Boyd!(2007)!zou!zeggen!

dat! men! zich! steeds! bewuster! is! van! het! voortbestaan,! de! vindbaarheid,! de!

repliceerbaarheid!en!een!onzichtbaar!publiek!op!sociale!media.!Waarschijnlijk! is!dit! steeds!

meer!het!geval.!Laatst!nog!was!er!een!rechtszaak!tegen!Facebook!over!het!verspreiden!van!

een!seksfilmpje!via!een!nepaccount!uit!wraak!(Jorritsma,!2015).!Doordat!het!zo!makkelijk!is!

een!andere!identiteit!aan!te!nemen!op!sociale!media!en!je!als!een!ander!voor!te!doen,!wordt!

het! lastig!om!te!bepalen!wie!echt! is!en!wie!niet! (Jorritsma,!2015).!Mede!doordat!dit!soort!
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situaties! steeds! meer! in! het! nieuws! komen,! wordt! de! kennis! van! het! voortbestaan,! de!

vindbaarheid,!de!repliceerbaarheid!en!een!onzichtbaar!publiek!steeds!groter! (Boyd,!2007).!

Zodoende! gaat! men! steeds! bewuster! en! voorzichtiger! om! met! sociale! media.! Er! zullen!

echter!nog!veel!meer!redenen!zijn,!maar!dit!is!een!goed!begin!voor!vervolgonderzoek.!!

!

Tot! slot!wil! ik!ook!nog!kritisch!kijken!naar!het!onderzoeksproces.! ‘Mixed!methods’!was!bij!

mij! onbekend,!maar! nadat! ik! hierover! heb! gelezen!wist! ik! al! snel! dat! ik! dit! een! geschikte!

onderzoeksmethode!vond.!Uiteindelijk!vind!ik!ook!dat!deze!methode!heeft!gezorgd!voor!de!

juiste!inzichten!voor!de!beantwoording!van!mijn!onderzoeksvraag.!!

Tijdens!de!analyse!van!de!onderzoeksresultaten!bleken!veel!vragen!gesteld!over!het!gebruik!

van!sociale!media!en!minder!over!het!specifieke!gebruik!van!LinkedIn!en!Facebook,!hetgeen!

aanvankelijk!het!doel!was.!Zodoende! is!pas!vrij! laat!de!tweede!deelvraag!over!het!gebruik!

van!sociale!media!toegevoegd!aan!het!onderzoek.!Dit!was!noodzakelijk!omdat!anders!veel!

van! de! verkregen! resultaten! en! de! hieruit! voortkomende! inzichten! niet! konden! worden!

opgenomen! in! de! analyse! van! het! onderzoek.! Uiteindelijk! is! dit! een! waardevolle! stap!

geweest!en!zorgt!deze!deelvraag!voor!beduidend!meer!inzicht!in!het!bewuste!en!onbewuste!

gebruik! van! sociale!media.!Dit! inzicht!was!anders! verloren!gegaan.!Hiervan!heb! ik! geleerd!

om!de!totale!samenhang!van!het!onderzoek!beter!te!controleren.!!

!

! !
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Bijlage$I:$Vragenlijst$$

!

Informatie!gegeven!op!sociale!media:!!

Hoi!allemaal,!

!

Voor!mijn!masterscriptie!doe!ik!onderzoek!onder!jongeren!naar!het!gebruik!van!LinkedIn!en!

Facebook!voor!de!arbeidsmarkt.!Daarom!de!vraag!aan!iedereen!tussen!de!18!en!33!jaar!om!

mijn! vragenlijst! in! te! vullen.! Onder! de!mensen! die! aan! het! eind! hun! e1mailadres! invullen!

voor! een! persoonlijk! interview,! wordt! een! CoolBlue! cadeaubon! ter! waarde! van! €20,1!

verloot!! In!plaats!van!verder!te!kijken!op!sociale!media,!vraag!ik!ongeveer!vijf!minuten!tijd!

voor!een!onderzoek!hierover.!

!

Alvast!bedankt!!

Anouk!

!

Opening:!!

Welkom!bij! deze! vragenlijst.!Voor!mijn!master!Communicatie,!Beleid!en!Management! van!

het! departement! Bestuurs1! en! Organisatiewetenschap! aan! de! Universiteit! Utrecht! doe! ik!

onderzoek!naar!het!gebruik!van!LinkedIn!&!Facebook!door!jongeren!van!generatie!y!voor!de!

arbeidsmarkt.!Alvast!bedankt!voor!uw!deelname,!Anouk!Schins.!!

!

Algemene!vragen:!!

Allereerst! volgen!enkele! algemene! vragen.!Deze!worden!gevolgd!door!de! vragen!over!het!

gebruik!van!sociale!!media!gericht!op!de!arbeidsmarkt.!
!

1. Wat!is!uw!geslacht?!*!!

o !Man!! o !Vrouw!!

!

2. In!welke!leeftijdscategorie!bevindt!u!zich?!*!!

o !18!tot!en!met!22!jaar!! o !23!tot!en!met!27!jaar!! o !28!tot!en!met!33!jaar!!

!

!

!

!

!
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3. Wat! is! momenteel! uw! hoogst! genoten! opleidingsniveau?! U! kunt! meerdere!

antwoorden!geven.!!

o VMBO!

o HAVO!!

o VWO!!

o MBO!

o HBO1bachelor!

o WO1bachelor!!

o WO1master!

!

4. Hoe! bent! u!momenteel! actief! op! de! arbeidsmarkt?!U! kunt!meerdere! antwoorden!

geven!of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!!

o Ik!heb!een!parttime!baan!(bijbaan)!

o Ik!heb!een!fulltime!baan!

o Ik!ben!zelfstandig!ondernemer/freelancer!!

o Ik!ben!opzoek!naar!een!baan!(parttime!of!fulltime)!!

o Ik!ben!op!zoek!naar!een!stage!!

o Ik!ben!aan!het!oriënteren!naar!meerdere!soorten!vacatures!!

o Anders,!…!

!

Vragen!over!het!gebruik!van!sociale!!media!gericht!op!de!arbeidsmarkt:!

!

5. [informatievoorziening]! Is! informatie!op!sociale! !media!zoals!LinkedIn!en!Facebook!

openbaar!toegankelijk!volgens!u?!(Zoals!profielfoto’s,!geboortedatum!etc.)!!

o Ja,!deze!informatie!is!volgens!mij!openbaar!!

o Nee,!deze!informatie!is!volgens!mij!niet!openbaar!!!

o Anders,!!!…!!

!

6. [afscherming]! Schermt! u! bepaalde! informatie! op! uw! sociale! ! media! voor!

onbekenden! af,! en! waarom?! (Zoals! profielfoto’s,! geboortedatum! etc.)! U! kunt!

eventueel!zelf!een!antwoord!aanvullen!of!zelf!een!antwoord!geven.!

o Ja,!ik!wil!niet!dat!onbekenden!zomaar!alles!van!mij!kunnen!zien!

o Ik!wil!wel!informatie!afschermen!maar,!!…!!

o Nee,!ik!hou!bewust!alles!open!omdat,!…!!!!

o Anders,!…!
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7. [sociale! ! search]!Maakt!u!gebruik!van!uw!sociale!netwerk,!bijvoorbeeld!via!sociale!!

media,! als! u! zoekt! naar! informatie?! (Zoals! een! nieuwe! baan,! informatie! over!

potentiële!werkgevers,!etc.)!U!kunt!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!

o Ja,!(bijna)!altijd!!

o Regelmatig!!

o Neutraal!

o Nee,!nauwelijks!!

o Anders,!!!…!!

!

8. Maakt!u!gebruik!van!LinkedIn!en/of!Facebook?!U!kunt!eventueel!zelf!een!antwoord!

geven.!

o Ja,!van!beide!

o Alleen!van!LinkedIn,!sla!zo!direct!vraag!12!tot!en!met!14!over!!!

o Alleen!van!Facebook,!sla!hierna!vraag!9!tot!en!met!11!over!!

o Anders,!…!

!

9. [beeld! LinkedIn]!Welk! beeld! heeft! u! van! LinkedIn?! U! kunt!meerdere! antwoorden!

geven!en/of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!

o Professioneel!

o Amicaal/vriendschappelijk!!

o Gericht!op!de!arbeidsmarkt!!

o Gericht!op!vriendschappen!!

o Jezelf!professioneel!op!de!kaart!zetten!!

o Jezelf!in!sociale!e!kringen!op!de!kaart!zetten!!

o Belangrijke!mensen!binnen!bedrijven!binnen!je!netwerk!krijgen!!

o Je!vrienden!binnen!je!netwerk!krijgen!!

o Nieuwe!mensen!ontmoeten!!!

o Bekende!organisaties!volgen!!

o Bekende!mensen!volgen!!

o Unieke!kansen!bij!organisaties!ontdekken!!

o Anders!…!!

!

!

!
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10. [beeld! LinkedIn]! Waarom! maakt! u! gebruik! van! LinkedIn?! U! kunt! meerdere!

antwoorden!geven!en/of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!

o Sociale!e!netwerk!uitbreiden!!

o Oriënteren!op!de!arbeidsmarkt!!

o Sociale!e!netwerk!vergelijken!met!anderen!!

o Vacatures!zoeken!

o Solliciteren!

o Competenties!verkennen!!

o Jezelf!positioneren!op!de!arbeidsmarkt!

o Jezelf!kenbaar!maken!

o Organisaties!volgen!

o Informatie!verkrijgen!over!organisaties!!

o Voorbereiden!voor!een!sollicitatie!!

o Anders,!…!

!

11. [‘connectedness’/’connectivity’]! Welke! contacten! heeft! u! op! LinkedIn?! U! kunt!

meerdere!antwoorden!geven!en/of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!

o Vrienden,!kennissen!en!familie!!

o Bekenden!van!het!werk!en!collega’s!

o Vreemden/onbekenden!!

o Mensen!die!ik!belangrijk!acht!voor!mijn!toekomst!

o Anders,!…!!

!

12. [beeld!Facebook]!Welk!beeld!heeft!u!van!Facebook?!U!kunt!meerdere!antwoorden!

geven!en/of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!

o Professioneel!

o Amicaal/vriendschappelijk!!

o Gericht!op!de!arbeidsmarkt!!

o Gericht!op!vriendschappen!!

o Jezelf!professioneel!op!de!kaart!zetten!!

o Jezelf!in!sociale!e!kringen!op!de!kaart!zetten!!

o Belangrijke!mensen!binnen!bedrijven!binnen!je!netwerk!krijgen!!

o Je!vrienden!binnen!je!netwerk!krijgen!!

o Nieuwe!mensen!ontmoeten!!!

o Bekende!organisaties!volgen!!
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o Bekende!mensen!volgen!!

o Unieke!kansen!bij!organisaties!ontdekken!!

o Anders!…!!

!

13. [beeld! Facebook]! Waarom! maakt! u! gebruik! van! Facebook?! U! kunt! meerdere!

antwoorden!geven!en/of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!

o Sociale!e!netwerk!uitbreiden!!

o Oriënteren!op!de!arbeidsmarkt!!

o Sociale!e!netwerk!vergelijken!met!anderen!!

o Vacatures!zoeken!

o Solliciteren!

o Competenties!verkennen!!

o Jezelf!positioneren!op!de!arbeidsmarkt!

o Jezelf!kenbaar!maken!

o Organisaties!volgen!

o Informatie!verkrijgen!over!organisaties!!

o Voorbereiden!voor!een!sollicitatie!!

o Anders,!…!

!

14. [‘connectedness’/’connectivity’]! Welke! contacten! heeft! u! op! Facebook?! U! kunt!

meerdere!antwoorden!geven!en/of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!!

o Vrienden,!kennissen!en!familie!!

o Bekenden!van!het!werk!en!collega’s!

o Vreemden/onbekenden!!

o Mensen!die!ik!belangrijk!acht!voor!mijn!toekomst!

o Anders,!…!!

!

15. [bewustzijn! vindbaarheid! en! onzichtbaar! publiek]! Wat! is! uw! reactie! op! het!

gegeven!dat!potentiële!werkgevers!meer!over!u!te!weten!komen!middels!sociale!

media! zoals! LinkedIn! en! Facebook,! dan! dat! ze! van! u! weten! via! de! door! u!

verschafte! informatie! in!een!CV!of! sollicitatiegesprek?!U!kunt!eventueel! zelf! een!

antwoord!geven.!

o Ik!vind!dit!prima,!alles!wat!ik!op!sociale!!media!zet!mag!iedereen!weten!

o Ik!heb!hier!geen!problemen!mee!
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o Ik!heb!het!liever!niet,!maar!het!is!niet!anders!

o Ik!vind!dit!een!probleem,!ik!geef!niet!voor!niets!bepaalde!informatie!niet!in!een!CV!

of!sollicitatiegesprek!!

o Anders,!…!

!

16. [onbewust/bewust]!Na!lang!zoeken!heeft!u!eindelijk!een!nieuwe!baan!gevonden.!

U!bent!door!het!dolle!heen!en!wilt!dit!met!mensen!delen.!Hoe!zou!u!dit!doen?!U!

kunt!meerdere!antwoorden!geven!en!eventueel!zelf!een!antwoord!aanvullen.!

o Ik! zou! direct! de! volgende! post! op! Facebook! zetten:! “YESSS!$ Eindelijk$ een$ nieuwe$

baan!”!

o Ik!zou!direct!op!LinkedIn!aangeven!dat!ik!een!nieuwe!baan!heb.!!

o Ik!zou!dit!niet!op!sociale!!media!delen,!maar!persoonlijk!mensen!laten!weten.!!

o Ik!zou!dit!wel!op!LinkedIn!aangeven,!maar!niet!op!Facebook,!want!…!

o Ik!zou!dit!wel!op!Facebook!aangeven,!maar!niet!op!LinkedIn,!want!…!

o Anders,!…!

!

17. [‘social! capital’]! Stel! u! bent! lid! van! een! alumni! groep! (een! groep! voor!

afgestudeerden)!op!LinkedIn!en!in!een!bericht!worden!tips!gegeven!voor!een!goed!

CV.!Wat!zult!u!hiermee!doen?!U!kunt!eventueel!zelf!een!antwoord!geven!

o Ik!zal!hier!voordelen!uit!proberen!te!halen!en!als!ik!kan,!de!tips!zelf!aanvullen!

o Ik!zal!ze!lezen!en!kijken!of!ik!er!iets!mee!kan!

o Ik!zal!ze!waarschijnlijk!niet!lezen,!tenzij!ik!het!nodig!heb!

o Ik!doe!hier!helemaal!niets!mee,!ik!ben!wel!lid!maar!hoef!geen!hulp!van!anderen!en!

wil!anderen!ook!geen!hulp!geven!

o Anders,!…!

!

18. [vindbaarheid,!voortbestaan]!Op!een!avond!leest!u!uw!oude!posts!na!op!Facebook!

en!bent!u!uw!CV!en!vaardigheden!op!LinkedIn!opnieuw!aan!het!bekijken;!u!komt!

allerlei!dingen!tegen!waarvan!u!nu!de!waarde!niet!meer!inziet!of!waarvan!u!zelfs!

spijt!heeft.!Wat!doet!u!met!deze!posts!op!Facebook!en!gegevens!op!LinkedIn?!U!

kunt!eventueel!zelf!een!antwoord!aanvullen!of!een!eigen!antwoord!geven.!

o Ik!doe!hier!niets!mee,!ik!laat!ze!gewoon!staan,!want!…!

o Ik!twijfel!wat!ik!hiermee!doe,!want!…!

o Ik!verwijder!ze!meteen,!want!…!

o Anders,!…!
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19. [onbewust/bewust]!Heeft!u!zelf!al!eens!een!of!meerdere!posts!van!sociale!media!

verwijderd?!Zo!ja,!om!welke!reden?!U!kunt!meerdere!antwoorden!geven!en!een!of!

meerdere!antwoorden!eventueel!aanvullen.!

o Nee,!hier!heb!ik!geen!ervaring!mee!

o Ik!was!beschonken!

o Het!was!‘in!the!heat!of!the!moment’!en!was!achteraf!…!

o Ik!plaatste!het!onder!sociale!e!druk,!maar!was!achteraf!…!

o Het!was!iets!van!jaren!geleden,!maar!was!…!

o Ik!ben!van!mening!veranderd!over!hetgeen!ik!gepost!had!

o De!post!leek!me!in!mijn!huidige!situatie!niet!meer!gepast!!

o Anders,!…!

!

20. [onbewust/bewust]! Zou! u! de! volgende! uitspraak! op! Facebook! zetten?! U! kunt!

eventueel!zelf!een!antwoord!aanvullen.!

“Morgen$mijn$eerste$werkdag,$maar$vanavond$eerst$nog$even$lekker$stappen!$Party$

Like$There$Is$No$Tomorrow!!!”!!

o Ja,!tuurlijk!want!…!

o Waarschijnlijk!wel!…!

o Misschien,!…!

o Waarschijnlijk!niet!tenzij,!…!

o Nee,!nooit!want!…!

o Anders,!…!

!

21. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Op! de! jubileumborrel! van! uw!

baas!heeft!u!enkele!minuten!gepraat!met!de!CEO!(chief!executive!officer)!van!een!

bedrijf.! Zou! u! deze! CEO! nu! een! connectieverzoek! sturen! op! LinkedIn?! U! kunt!

eventueel!zelf!een!antwoord!aanvullen.!

o Jazeker,!want!…!

o Misschien,!want!…!

o Nee,!want!…!

o Anders,!…!

!

!

!
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De!volgende!afbeeldingen!worden!gebruikt!voor!de!volgende!drie!vragen.!!
!

!

!

22. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Geteld! van! links! naar! rechts,!

welke! foto(’s)! is(zijn)!volgens!u!het!meest!geschikt!als!profielfoto!op!LinkedIn?!U!

kunt!meerdere!antwoorden!geven!en!een!of!meerdere!antwoorden!eventueel!zelf!

aanvullen.!

o Foto!1,!…!

o Foto!2,!…!

o Foto!3,!…!

o Foto!4,!…!

o Anders,!…!

!

23. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Geteld! van! links! naar! rechts,!

welke!foto(’s)!is(zijn)!volgens!u!het!meest!geschikt!als!profielfoto!op!Facebook?!U!

kunt!meerdere!antwoorden!geven!en!een!of!meerdere!antwoorden!eventueel!zelf!

aanvullen.!

o Foto!1,!…!

o Foto!2,!…!

o Foto!3,!…!

o Foto!4,!…!

o Anders,!…!

!
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24. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Geteld! van! links! naar! rechts,!

welke! foto(’s)! is! (zijn)! volgens! u! het! meest! geschikt! als! profielfoto! op! zowel!

LinkedIn!als!Facebook?!U!kunt!meerdere!antwoorden!geven!en!een!of!meerdere!

antwoorden!eventueel!zelf!aanvullen.!

o Foto!1,!…!

o Foto!2,!…!

o Foto!3,!…!

o Foto!4,!…!

o Anders,!…!

!

25. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Voor! een! stage! of! opdracht!

voor!uw!werk!gaat!u!een! jaar! lang!naar!het!buitenland.!U!besluit!een!blog!bij! te!

houden!om!anderen!op!de!hoogte!te!houden!van!uw!avonturen.!Via!welke!sociale!!

media!zou!u!deze!blog!delen?!U!kunt!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!!

o Alleen! via! LinkedIn! (ga! hierna! verder!met! vraag! 26,! sla! vervolgens! vraag! 27! en! 28!

over)!

o Alleen!via!Facebook!(ga!hierna!verder!met!vraag!27,!sla!vraag!26!en!28!over)!

o Via!beide!(sla!hierna!vraag!26!en!27!over!en!ga!verder!met!vraag!28)!

o Anders,!…!

!

26. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Deze! vraag! gaat! verder! op!

vraag! 25.! Indien! u! uw! blog! zou! delen! via! LinkedIn,! welke! informatie! zou! u!

opnemen!in!uw!verhaal?!U!kunt!meerdere!antwoorden!geven!en/of!eventueel!zelf!

een!antwoord!geven.!

o U!werkt!nauw!samen!!met!een!heel!team!deskundigen!aan!een!project!

o U!heeft!een!van!de!mooiste!stranden!ter!wereld!gezien!

o Het!is!traditie!binnen!de!organisatie!op!elke!vrijdagmiddag!te!borrelen!met!het!hele!team!

o U!heeft!een!nieuwe!vriend(in)!ontmoet!

o De!organisatie!heeft!aangegeven!erg!tevreden!te!zijn!met!uw!werk!

o De!studio!die!u!van!de!organisatie!heeft!toegekend!heeft!een!ongedierteprobleem!

o U!bent!nu!al!drie!keer!verdwaald!en!daardoor!te!laat!op!uw!werk!gekomen!

o Met!wat!vrienden!die!u!heeft!gemaakt,!gaat!u!binnenkort!een!weekend!weg!

o Laatst!is!er!door!uw!schuld!een!presentatie!fout!gegaan!

o Anders,!…!
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27. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Deze! vraag! gaat! verder! op!

vraag! 25.! Indien! u! uw! blog! zou! delen! via! Facebook,! welke! informatie! zou! u!

opnemen!in!uw!verhaal?!U!kunt!meerdere!antwoorden!geven!en/of!eventueel!zelf!

een!antwoord!geven!of!aanvullen.!

o U!werkt!nauw!samen!!met!een!heel!team!deskundigen!aan!een!project!

o U!heeft!een!van!de!mooiste!stranden!ter!wereld!gezien!

o Het!is!traditie!binnen!de!organisatie!op!elke!vrijdagmiddag!te!borrelen!met!het!hele!team!

o U!heeft!een!nieuwe!vriend(in)!ontmoet!

o De!organisatie!heeft!aangegeven!erg!tevreden!te!zijn!met!uw!werk!

o De!studio!die!u!van!de!organisatie!heeft!toegekend!heeft!een!ongedierteprobleem!

o U!bent!nu!al!drie!keer!verdwaald!en!daardoor!te!laat!op!uw!werk!gekomen!

o Met!wat!vrienden!die!u!heeft!gemaakt,!gaat!u!binnenkort!een!weekend!weg!

o Laatst!is!er!door!uw!schuld!een!presentatie!fout!gegaan!

o Anders,!…!

!

28. [bewust/onbewusta’connectedness’/’connectivity’]! Deze! vraag! gaat! verder! op!

vraag! 25.! Indien! u! uw! blog! zou! delen! via! zowel! LinkedIn! als! Facebook,! welke!

informatie! zou! u! opnemen! in! uw! verhaal?! U! kunt!meerdere! antwoorden! geven!

en/of!eventueel!zelf!een!antwoord!geven.!!

o U!werkt!nauw!samen!!met!een!heel!team!deskundigen!aan!een!project!

o U!heeft!een!van!de!mooiste!stranden!ter!wereld!gezien!

o Het!is!traditie!binnen!de!organisatie!op!elke!vrijdagmiddag!te!borrelen!met!het!hele!team!

o U!heeft!een!nieuwe!vriend(in)!ontmoet!

o De!organisatie!heeft!aangegeven!erg!tevreden!te!zijn!met!uw!werk!

o De!studio!die!u!van!de!organisatie!heeft!toegekend!heeft!een!ongedierteprobleem!

o U!bent!nu!al!drie!keer!verdwaald!en!daardoor!te!laat!op!uw!werk!gekomen!

o Met!wat!vrienden!die!u!heeft!gemaakt,!gaat!u!binnenkort!een!weekend!weg!

o Laatst!is!er!door!uw!schuld!een!presentatie!fout!gegaan!

o Anders,!…!

!

Dit!was!de!vragenlijst.!Hartelijk!dank!voor!uw!deelname!!Zou!u!bereid!zijn!vragen! in!

een!persoonlijk!interview!te!beantwoorden?!Vult!u!dan!alstublieft!uw!eamailadres!in….!

!

Sluiting:!!!

Bedankt!voor!het!deelnemen!aan!deze!vragenlijst!!
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Bijlage$II:$Topiclijst$voor$de$semigestructureerde$interviews$

!

Opening:!!

Hallo! [naam$geïnterviewde].! Voor!mijn!master!Communicatie,! Beleid! en!Management! van!

het! departement! Bestuurs1! en! Organisatiewetenschap! aan! de! Universiteit! Utrecht! doe! ik!

onderzoek!naar!het!gebruik!van!LinkedIn!&!Facebook!door!jongeren!van!generatie!y!voor!de!

arbeidsmarkt.!

Voor!dit!onderzoek!heeft!u!reeds!een!vragenlijst!ingevuld!en!heeft!u!uw!email1adres!achter!

gelaten!voor!verder!onderzoek.!Middels!dit! interview!hoop! ik!meer! inzicht! te!krijgen! in!de!

resultaten! gegeven! door! u! en! andere! in! de! vragenlijst.! Deze! vragen! zijn! daarom! ook!

gebaseerd!op!de!resultaten!van!de!vragenlijst.!!

Alvorens!te!beginnen!wil!ik!vragen!of!ik!dit!interview!mag!opnemen.!Er!komen!onderwerpen!

aan!bod!die!te!maken!hebben!met!de!vragen!die!u!heeft!beantwoord!in!de!vragenlijst.!Er!zijn!

ongeveer!tien!onderwerpen!die!aan!bod!zullen!komen!in!dit!interview,!zoals!uw!gebruik!van!

LinkedIn!en!Facebook,!uw!contacten!en!de!keuzes!die!u!maakt!in!verschillende!situaties.!!

!

Vragen:!!

1. Afscherming:!!

Deze!vraag!gaat!over!het!afschermen!van!informatie!op!sociale!media.!Bijna!iedereen!

die!de!vragenlijst!heeft!beantwoord!schermt!informatie!op!sociale!media!af.!Schermt!

u! informatie! op! sociale! media! af?! Zo! ja,! waarom?! Zo! nee,! waarom! niet?! Waarom!

wordt! informatie!volgens!u!door!mensen!afgeschermd?!Draagt!dit!bij!aan!de!manier!

waarop! mensen! vervolgens! handelen! op! sociale! media?! (bijvoorbeeld! omdat! ze!

denken!dat!ze!‘veilig!zijn!voor!onbekenden’)!

2. ‘social!search’:!!

Deze! vraag! gaat! over! het! inzetten! van! het! sociale! netwerk! in! de! zoektocht! naar!

informatie,! ‘social! search’.! De! vragenlijst! wijst! uit! dat! het! grootste! deel! van! de!

respondenten!zijn!of!haar!sociale!netwerk!gebruikt!tijdens!het!zoeken!van!informatie.!

Doet!u!dit!ook?!Zo! ja,!waarom!wel?!Zo!nee,!waarom!niet?!Denkt!u!dat!het! inzetten!

van! het! sociale! netwerk! bij! het! zoeken! naar! informatie! een! toevoeging! is! op! deze!

zoektocht?!Zo!ja,!wat!is!die!toevoeging!dan?!(sneller,!specifieker!en!meer!zekerheid)!

!
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3. Beeld/(on)bewust:!!

Deze! vraag! gaat! over! het! gebruik! van! LinkedIn! en! Facebook.! Via! zowel! LinkedIn! als!

Facebook!zijn!respondenten!van!de!vragenlijst!gericht!op!het!zichzelf!kenbaar!maken!

en! gevonden! te! kunnen! worden! voor! de! arbeidsmarkt.! Deze! sociale! media,! vooral!

Facebook,!worden!beduidend!minder!gebruikt!voor!handelingen!zoals!solliciteren!en!

het! verkennen! van! competenties.! Geldt! dit! ook! voor! u?! Zo! ja,! waarom?! Zo! nee,!

waarom! niet?! Waarom! is! men! volgens! u! minder! zelf! actief! bezig! met! deze!

handelingen!via!LinkedIn!en!Facebook?!!

4. ‘connectedness’/’connectivity’:!!

Deze!vraag!gaat!over!de!contacten!op!LinkedIn!en!Facebook.!Uit!de!vragenlijst!blijkt!

dat! respondenten! op! LinkedIn! vaker! vreemden! of! onbekenden! en! mensen! die!

belangrijk!worden! geacht! voor!de! toekomst! in! het! netwerk!heeft! dan!op! Facebook.!

Heeft! u! op! LinkedIn! vreemden! of! onbekenden! en/of! mensen! die! u! belangrijk! acht!

voor! uw! toekomst,! die! u! niet! op! Facebook! heeft?! Zo! ja,!waarom?! Zo! nee,!waarom!

niet?!Waarom!heeft!men! volgens!u! vaker! vreemden!of! onbekenden!en!mensen!die!

belangrijk! worden! geacht! voor! de! toekomst! in! het! netwerk! op! LinkedIn! dan! op!

Facebook?!!

5. ‘connectedness’/’connectivity’:!!

Deze!vraag!gaat!ook!over!de!contacten!op!LinkedIn!en!Facebook.!De!resultaten!van!de!

vragenlijst!geven!tevens!aan!dat!veel! respondenten!bekenden!van!werk!en!collega’s!

op!zowel!LinkedIn!als!Facebook!hebben.!Heeft!u!bekenden!van!werk!en!collega’s!op!

LinkedIn! en/of! Facebook?! Zo! ja,! waarom?! Zo! nee,! waarom! niet?! Waarom! heeft!

iemand!bekenden!van!werk!en!collega’s!op!sociale!media!zoals!LinkedIn!en!Facebook?!

Is!er!een!verschil!in!de!reden!waarom!iemand!collega’s!op!LinkedIn!heeft!een!waarom!

op!Facebook!volgens!u?!Houdt!u!rekening!met!uw!handelen!als!u!bekenden!van!werk!

en!collega’s!in!uw!netwerk!op!sociale!media!heeft?!

6. (On)bewust:!!

Deze! vraag! gaat! over! het! delen! van! informatie! via! sociale! media.! In! de! vragenlijst!

geven! veel! respondenten! aan! informatie,! zoals! het! vinden! van! een! nieuwe! baan,!

liever! persoonlijk! te! willen! delen!met!mensen! dan! via! sociale!media.! Geldt! dit! ook!

voor! u?! Zo! ja,! waarom?! Zo! nee,! waarom! niet?! Ook! geeft! een! deel! aan! te! willen!

wachten!met!het!delen!via!sociale!media!van!de!boodschap!dat!zij!een!nieuwe!baan!

hebben! gevonden.! Geldt! dit! ook! voor! u?! Zo! ja,! waarom?! Zo! nee,! waarom! niet?!
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Waarom!denkt!u!dat!mensen!hiermee!willen!wachten?!Vervolgens!wil!men!dit!vaker!

delen!op!LinkedIn!dan!op!Facebook.!Heeft!u!ook!deze!voorkeur?!Zo! ja,!waarom?!Zo!

nee,!waarom!niet?!Waarom!maakt!men!volgens!u!hier!onderscheid!in?!

7. (On)bewust:!!

Deze! vraag! gaat! over! het! verwijderen! van! oude! posts! op! LinkedIn! en! Facebook.!

Respondenten!geven!aan!dat!oude!posts! voornamelijk!worden!verwijderd!omdat! ze!

niet! meer! passend! zijn! in! de! huidige! situatie! van! iemand! of! omdat! ze! van! jaren!

geleden!zijn!of!omdat!men!is!veranderd!van!mening.!Als!u!om!deze!redenen!een!oude!

post!verwijderd,!waar!houdt!u!dan!rekening!mee!en!met!welk!doel!verwijderd!u!deze!

post?! Weet! u! hoe! anderen! dit! doen?! Waarom! doen! zij! dit?! Tevens! hebben!

voornamelijk! jongeren! tussen! de! 18! en! 23! jaar! oud! posts! verwijderd! omdat! zij!

beschonken! waren.! Heeft! u! hier! ervaring! mee?! Waarom! denkt! u! dat! vooral! deze!

jongeren!beschonken!posts!verwijderen?!!

8. (On)bewusta’connectedness’/’connectivity’:!!

!

Deze!vraag!gaat!over!het!kiezen!van!een!geschikte!profielfoto!op!LinkedIn,!Facebook!

en! beide! sociale! media.! In! de! vragenlijst! hebben! respondenten! een! heel! duidelijk!

beeld!welke! foto’s! het!meest! geschikt! zijn! voor! LinkedIn,! namelijk! foto! 2! en! foto! 4!

(v.l.n.r.).! Toch! wordt! juist! de! meest! gekozen! foto! voor! LinkedIn! het! minst! geschikt!

bevonden!voor!Facebook.!Voor!Facebook!vinden!respondenten!juist!de!andere!foto’s!

meer! geschikt,! namelijk! foto! 3! en! foto! 1! (v.l.n.r.).! Voor! beide! media! liggen! de!

meningen!veel!genuanceerder,!maar!blijkt! toch!een!duidelijke!voorkeur!voor! foto!4.!

Geldt!deze!voorkeur!ook!voor!u?!Zo!ja,!waarom?!Zo!nee,!waarom!niet?!Waarom!heeft!

deze!foto!volgens!u!de!voorkeur?!Welke!aspecten!wegen!mee!in!de!keuze!tussen!deze!

foto’s?!Welke!aspecten!wegen!zwaarder!dan!andere!aspecten!en!waarom?!
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9. (On)bewustainformatiedelingavindbaarheid:!!

Deze! vraag! gaat! over! het! delen! van! informatie! via! LinkedIn! en! Facebook.! De!

vragenlijst!wijst!uit!dat!respondenten!meer!geneigd!zijn!om!ervaringen!te!delen!in!een!

blog!via! Facebook!dan!via!een!blog!op! LinkedIn.!Welke!optie! koos!u! voor!het!delen!

van!een!blog?!LinkedIn,!Facebook!of!beide!sociale!media?!Waarom!koos!u!hiervoor?!

Waarom!kiest!men!volgens!u!meer!voor!Facebook!dan!voor!LinkedIn!voor!het!delen!

van!een!blog?!Waarom!is!men!meer!geneigd!om!meer$ervaringen!te!delen!in!een!blog!

via!Facebook!dan!via!LinkedIn?!Waarom!zal!men!zowel!meer!positieve!als!negatieve!

ervaringen! willen! delen! via! Facebook?! Stel! dat! u! kiest! om! dezelfde! informatie! via!

LinkedIn!en!Facebook!te!delen,!hoe!bepaalt!u!welke!ervaringen!u!deelt!in!de!blog!en!

welke!ervaringen!u!niet! deelt?!Welk!medium!weegt! volgens!u!dan! zwaarder!bij! het!

bepalen! van! deze! ervaringen?! Waarom! weegt! dit! medium! zwaarder?! Waarom!

worden!vooral!positieve!ervaringen!gekozen!volgens!u?!

10. Persoonlijke!ervaring!(on)bewust!gebruik:!!

Deze!vraag!gaat!over!uw!persoonlijke!ervaringen!met!LinkedIn!en!Facebook.!Heeft!u!

bijzondere! persoonlijk! ervaringen! met! LinkedIn! en! Facebook! die! te! maken! hebben!

met!de!arbeidsmarkt!die!u! zou!willen!delen?!Welke! rol!denk!u!dat!uw!handelen!op!

deze!sociale!media!daarbij!speelt?!!

!

Afsluiting:!!

Dit! was! het! interview.! Hartelijk! dank! voor! uw! meewerking.! Heeft! u! nog! opmerkingen! of!

onderwerpen!die!niet!in!het!interview!naar!voren!zijn!gekomen!en!die!u!graag!toch!nog!zou!

willen!bespreken?!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Bijlage$III:$Codeboom$van$de$semigestructureerde$interviews$$
!

1. Advies)

2. Afschermen) 2.1. Informatie.niet.openbaar.

2.2. Meer.delen.door.afschermen.

2.3. Rekening.houden.met.werkgevers$

3. Bewust)handelen)op)sociale)media)

4. Connecties)) 4.1. Connecties.op.LinkedIn.
4.2. Connecties.op.Facebook.
4.3. Connecties.op.LinkedIn.en.Facebook.
4.4. Onbekenden.toevoegen.voor.de.toekomst.

5. Delen)van)informatie) 5.1. Afhankelijk.van.persoonlijkheid.hoe.veel.iemand.deelt.

5.2. Een.blog.is.persoonlijk.
5.3. Geen.informatie.posten.voordat.er.zekerheid.is.

5.4. Rekening.houden.met.beeld.bij.werkgever.

5.5. Voorkeur.voor.positieve.ervaringen.

6. Gebruik)sociale)media)‘erbij)willen)horen’)

7. Keuze)foto’s) 7.1. De.uitstraling.bepaald.informeelLpersoonlijkLFacebook.

7.2. De.zakelijke.kleding.bepaald.formeelLprofessioneelLLinkedIn.

7.3. Keuze.baseren.op.afweging.persoonlijkLprofessioneel.
7.4. Keuze.is.afhankelijk.van.het.beroep$

8. Niet)actief)want)nu)niet)van)toepassing)

9. Onderscheid)LinkedIn)
en)Facebook)

9.1. Facebook.=.privéLpersoonlijkLinformeel.

9.2. LinkedIn.=.zakelijkL
professioneelLformeel.

.

.

9.2.1. Actief.gebruik.LinkedIn.
9.2.2. LinkedIn.aansluiten.CV.
9.2.3. Nieuwe.baan.delen.LinkedIn.

want.status.veranderd.

9.3. Onderscheid.in.beeld.van.LinkedIn.en.Facebook.

10. Persoonlijke)ervaring) 10.1. Ervaring.persoonlijk.delen.van.informatie.

10.2. Persoonlijke.ervaring.met.Facebook.

10.3. Persoonlijke.ervaring.met.LinkedIn.

11. Sociale)search) 11.1. ‘social.search’.toevoeging.op.informatie.zoeken.

12. Verwijderen)posts) 12.1. 18L23.jarigen.verwijderen.beschonken.posts.
12.2. Verwijderen.want.invloed.op.de.toekomst.

12.3. Verwijderen.want.niet.meer.passend.


