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1. Inleiding 

Communicatie is de basis van het sociale leven. De oermens gebruikte al taal om zich uit te 

drukken, Paulus gebruikte al brieven voor zijn preken aan de Corinthiërs, en in de 19e en 20e 

eeuw werd communicatie uitgebreid met de telefoon, gsm, fax en krant. De laatste 20 jaar is 

er echter een andere vorm van communicatie ontwikkeld, namelijk de Computer-Mediated-

Communication (hierna afgekort tot CMC). Het bekendste voorbeeld is e-mail, maar men kan 

ook denken aan Instant-Messenger-programma’s (in de rest van dit onderzoek afgekort tot 

IM) als MSN, internetfora, games en profielsites. Ook tekstverwerking in Word, digitale 

foto’s, films en muziek worden geschaard onder de noemer CMC. Dit onderzoek zal echter 

alleen ingaan op CMC-programma’s die met het internet verbonden zijn. Vooral onder 

scholieren en studenten neemt het gebruik van CMC toe. Volgens SCP–onderzoek gebruikte 

in 2005 80% van de Nederlandse jongeren van 15 tot 19 jaar e-mail, en 92% MSN (Haan, van 

’t Hof & van Est, 2006). Tevens maakte in 2007 ongeveer 57% van de Nederlandse leerlingen 

en studenten gebruik van een profielsite (Wijngaards, de Jong & van Rooijen, 2007). 

  Doordat deze vorm van communicatie voor jongeren zo belangrijk is geworden, is het 

van belang om onderzoek te doen naar de effecten van het gebruik van CMC. Een mogelijk 

effect van CMC is een toename in het experimenteren met de eigen identiteit: de online 

identiteit hoeft immers niet overeen te komen met de offline identiteit (Diepenbroek, 2006). 

Dit onderzoek zal zich echter richten op het effect van CMC op het offline sociale netwerk 

van de gebruiker. Hierbij kan men zich afvragen of reeds bestaande vriendschappen en 

familierelaties met CMC versterkt kunnen worden, en of men met CMC het sociale netwerk 

kan uitbreiden door op het internet nieuwe vriendschappen te sluiten. Ook zal in dit onderzoek 

het effect van sociale vaardigheden behandeld worden. Hierbij wordt de vraag gesteld of het 

hebben van sociale vaardigheden een positieve of negatieve invloed heeft op het effect van 

CMC op het versterken en/of uitbreiden van het offline sociale netwerk. Oftewel: kunnen 

sociaal vaardige mensen hun sociale netwerk beter versterken en/of uitbreiden, of juist de 

minder sociaal vaardigen? In het gehele onderzoek wordt specifiek ingegaan op de CMC-

programma’s IM en profielsites. 

  Sinds het ontstaan van CMC is er al discussie geweest over de invloed (van CMC) op 

het offline sociale netwerk. Tegenstanders zeggen dat CMC leidt tot slechtere banden met 

vrienden en familie, doordat veel contact met ‘zwakke’ online-vrienden leidt tot minder 

contact met ‘sterke’ offline vriendschappen (Kraut & Patterson, 1998; Nie, Hillygus & 

Erbring, 2002). Voorstanders beweren echter dat offline vriendschappen juist sterker kunnen 

worden, wanneer face-to-face contact wordt aangevuld met CMC (Franzen, 2000; Etzioni & 
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Etzioni, 1999). Ook zou het mogelijk zijn om kwalitatief goede relaties via internet te sluiten 

(McKenna, Green en Gleason, 2002). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vriendenlijsten in 

profielsites, waarin men eenvoudig contact kan leggen met vrienden van vrienden. In Amerika 

zijn al enkele wetenschappelijke resultaten gevonden over het effect van CMC op het offline 

sociale netwerk. Hierbij zijn vooral positieve effecten van CMC op het offline sociale netwerk 

van de gebruiker gevonden. Doordat in Noord-Amerika veel andere CMC-toepassingen 

gebruikt worden, en de gemiddelde geografische afstand tussen twee personen in Noord-

Amerika groter is, kunnen resultaten uit Noord-Amerika niet zonder meer gegeneraliseerd 

worden naar de Nederlandse situatie. Daarom is het belangrijk dat ook in Nederland 

onderzocht wordt of en hoe CMC ons sociale leven beïnvloedt. Enkele Nederlandse 

onderzoeken naar het maken van online vriendschappen zijn reeds verricht (e.g., Peter, 

Valkenburg & Schouten, 2005), echter in vergelijking met onderzoek uit Noord-Amerika 

blijft onderzoek naar de Nederlandse situatie ver achter. Daarom wordt er in dit onderzoek 

getracht uit te zoeken of de Nederlandse CMC-gebruikers hun offline sociale netwerk met 

CMC versterken en/of uitbreiden. De verwachting is echter niet dat dit onderzoek voor eens 

en altijd deze vraag kan beantwoorden. Wel hoopt dit onderzoek enige richting te geven aan 

het vraagstuk, en mogelijke verklaringen te geven voor de eventuele effecten van CMC op het 

offline sociale netwerk van de jongeren. Hopelijk wordt na het doen van dit onderzoek 

duidelijk of ouders die zich zorgen maken over het CMC-gebruik van hun kind gerustgesteld 

kunnen worden, of dat ze het CMC-gebruik van hun kinderen moeten inperken. Naar 

aanleiding van eventueel gevonden verklaringen kan het onderzoek wellicht ook adviezen 

geven, hoe ouders het CMC-gebruik van hun kinderen zo kunnen beïnvloeden, dat het geen 

schadelijk effect heeft op het sociale netwerk van hun kind. 

 Het onderzoek heeft een interdisciplinaire opzet. Zo zal vanuit een psychologische 

invalshoek de rol van anonimiteit en de afwezigheid van gezichtsuitdrukkingen en 

lichaamstaal in een CMC-gesprek aan bod komen (Dwyer, 2007). Sociologie komt terug in de 

behandeling van netwerk-theorieën als de balanstheorie, en dyade-theorieën als de 

solidariteitstheorie. Er wordt dus vanuit verschillende disciplines naar een verklaring gezocht 

voor de eventuele effecten van CMC op ons sociale netwerk. Zo kan dit onderzoek wellicht 

een basis vormen voor verder wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van CMC op het 

offline sociale netwerk in Nederland.   
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2. Theorie  

2.1  Het fenomeen CMC 

Voordat onderzocht wordt welke CMC-programma’s een positief of negatief effect hebben op 

het offline sociale netwerk, en welke eigenschappen van het programma en/of de gebruiker 

hiervoor zorgen, is het van belang de eigenschappen van CMC in het algemeen en de 

specifieke eigenschappen van IM en Profielsites te beschrijven.  

 Wellman en Hampton (1999) geven vijftien kenmerken van CMC weer, die een 

belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van internetcommunicatie. Doordat er geen ruimte is 

om deze allemaal weer te geven, wordt in dit literatuuronderzoek alleen het belangrijkste, 

door Wellman en Hampton beschreven kenmerk, genoemd: de asynchroniteit van CMC. In 

een face-to-face gesprek wordt men geacht direct een reactie te geven op een uitspraak van de 

persoon met wie men converseert. Bij de meeste CMC-programma’s hoeft men echter niet 

direct een reactie te geven op de boodschap van de zender. Men kan bij wijze van spreke een 

dag later nog een respons geven op de uitspraak van degene met wie men converseert. 

De twee meest genoemde kenmerken van CMC in de literatuur zijn echter de geringe 

sociale aanwijzingen en de hoge anonimiteit. Het gebrek aan sociale aanwijzingen is een 

eigenschap van CMC dat een groot effect kan hebben op de manier van communiceren. 

Wanneer men face-to-face praat krijgt men, afgezien van de woorden die men spreekt, 

verschillende aanwijzingen om de sociale context van het verhaal te begrijpen. Hierbij kan 

men bijvoorbeeld denken aan non-verbale uitingen als lichaamstaal, emoties, oogcontact, 

intonatie van de stem en gezichtsuitdrukkingen. Zo kan men zien hoe iemand op jou reageert 

zonder dat diegene woorden gebruikt. Via CMC is er minder sprake van deze ‘sociale 

aanwijzingen’. Als men bijvoorbeeld een e-mail stuurt of communiceert via IM kan men niet 

aan iemands lichaamstaal zien hoe de ander op jou en je verhaal reageert (Dwyer, 2007). Met 

webcams, microfoons, video’s en foto’s is het wel enigszins mogelijk om sociale 

aanwijzingen te krijgen, maar ook een CMC-gesprek met deze hulpmiddelen bevat niet 

evenveel sociale aanwijzingen als een face-to-face gesprek (Parks & Floyd, 1996; Walther, 

1992). Een andere eigenschap van CMC dat een groot effect kan hebben op de manier van 

communiceren is de hoge anonimiteit. Bij veel CMC-programma’s ziet men immers de 

persoon niet waarmee men converseert, waardoor men eenvoudig kan achterhouden wie men 

in werkelijkheid is (Dwyer, 2007; Franzen, 2000).   

In dit onderzoek zullen we ons concentreren op twee type CMC-programma’s, te 

weten IM en Profielsites. IM-programma’s, of Instant-Messaging programma’s, zijn online 

chat-programma’s waarbij men kan converseren met vrienden uit een contactpersonenlijst. 
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Deze vrienden worden zelf toegevoegd, of men wordt toegevoegd door anderen. Het 

bekendste IM-programma is MSN, tegenwoordig opgegaan in Windows Live Messenger. 

MSN is een gratis programma van Microsoft, ontwikkeld in 1995, en tegenwoordig opgegaan 

in Windows Live Messenger. Bij IM is het zo dat men met één persoon communiceert, en 

communicatie tussen jou en de ander is afgeschermd voor anderen. IM heeft tevens, in 

tegenstelling tot gewone chatboxen, de eigenschap dat men alleen kan converseren met 

vrienden die in de contactpersonenlijst staan. Hierdoor is het met IM eenvoudig om met 

bestaande relaties te converseren, maar moeilijk om nieuwe contacten op te doen. In 

Nederland is IM erg populair onder adolescenten. Uit het onderzoek van Blok (2004) bleek 

dat 76.3% van de adolescenten tussen de 20 en 30 jaar in bezit was van een IM-account. 

39.7% hiervan maakte zelfs vijf tot 20 keer per week gebruik van IM. Mannen maakten meer 

gebruik van IM dan vrouwen, en de langste conversaties vonden plaats tussen een man en een 

vrouw (meer dan 50 minuten). 

Naast IM, zal ook onderzoek gedaan worden naar de effecten van profielsites op het 

offline sociale netwerk. Een profielsite is als het ware een sociaal netwerk op het web. Elk lid 

van een profielsite heeft een eigen profiel, waarin men persoonlijke informatie als leeftijd, 

woonplaats en interesses weergeeft. Tevens bevat een profiel vaak foto’s en/of video’s van de 

betreffende persoon. Elk profiel heeft een vriendenlijst, waarin staat met welke vrienden de 

eigenaar van het profiel direct verbonden is. Deze vrienden hebben ook weer een 

vriendenlijst, waardoor uiteindelijk alle profielsite-gebruikers in één of meerdere stappen met 

elkaar, als in een netwerk, verbonden zijn. In principe is het dus mogelijk om met iedereen die 

lid is van dezelfde profielsite contact te leggen. Het converseren gebeurt door een berichtje 

achter te laten op iemands pagina, waarna de ontvanger weer een bericht achter kan laten op 

de pagina van de zender. De profielsite is ongeveer ontstaan rond 2003. Bekende voorbeelden 

zijn Hyves en MySpace (Wijngaards, Platenburg, Pontier & Yu, 2005). In Nederland is het 

gebruik van profielsites zeer populair onder jongeren. Naar het gebruik van profielsites in 

Nederland zijn verschillende onderzoeken gedaan. Één hiervan wil ik benoemen, namelijk het 

onderzoek van Wijngaards, de Jong en van Rooijen (2007) onder leerlingen (gem.16 jaar) en 

studenten van de Hogeschool InHolland (gem. 21 jaar). Van de studenten gaf 66% en van de 

leerlingen 64.8% aan een profielsite te hebben. Maar liefst 30.4% van de studenten en 26% 

van de leerlingen gaf aan hier elke dag gebruik van te maken. Opvallend is dat onder de 

leerlingen 82% van de meisjes een profielsite had, terwijl dit maar 47.3% voor de jongens 

betrof. Bij de studenten was dit respectievelijk 58.1% tegenover 41.9%. In 89% van de 
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gevallen betrof het de profielsite Hyves, in 24% van de gevallen MySpace. De andere 

profielsites werden niet meer dan in 10% van de gevallen genoemd.  

 

2.1.1 Eigenschappen van CMC binnen IM en profielsites 

Asynchroniteit valt met IM moeilijk te bereiken doordat men een lopend gesprek voert. Men 

heeft niet de mogelijkheid om pas een dag later een reactie te geven op de boodschap van de 

zender. Wel is het mogelijk een paar minuten later een reactie te geven, waardoor men wel 

meer tijd heeft om over een respons na te denken dan bijvoorbeeld in een telefoongesprek. 

Met IM is het niet eenvoudig om sociale aanwijzingen binnen te krijgen om zo de sociale 

context van de ontvanger te achterhalen. Men kan wel converseren met een webcam, maar dit 

levert niet voldoende sociale aanwijzingen op om iemands emoties, gezichtsuitdrukkingen en 

lichaamstaal te achterhalen. Doordat, in tegenstelling tot een profielsite, er geen persoonlijke 

informatie of foto’s en video’s van de ontvanger in een IM-gesprek wordt gegeven, kan men 

met IM wel een hoge mate van anonimiteit bereiken. Doordat je voornamelijk met bestaande 

vriendschappen converseert, weet de persoon waarmee je praat wel je naam en identiteit, dus 

complete anonimiteit valt met IM niet te bereiken. Maar wanneer je een persoon oppervlakkig 

kent, kun je met IM wel bepaalde eigenschappen verbergen, waardoor je toch in zekere zin 

anoniem kan zijn (Blok, 2004).  

 Van de eerdergenoemde kenmerken van CMC is de asynchroniteit in profielsites zeker 

van toepassing. Men kan immers op elk willekeurig moment reageren op een boodschap van 

de ontvanger. In een profielsite is er tevens sprake van weinig sociale aanwijzingen. Men kan 

immers op een profielsite moeilijk sociale aanwijzingen van de ontvanger binnen krijgen, 

doordat men in een conversatie geen weet heeft van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en 

stemintonatie van de ontvanger. Anonimiteit is minder dan IM van toepassing op profielsites, 

doordat iemands identiteit al gauw verraden wordt door de profielbeschrijving en de foto’s en 

video’s op iemands profiel. Ook kunnen onderlinge conversaties in principe door iedereen 

gelezen worden.  

Tabel 2.1: Aanwezigheid van kenmerken van CMC in IM en Profielsites 

 IM Profielsites 

Asynchroniteit Gering aanwezig Sterk aanwezig 

Sociale aanwijzingen Gering aanwezig Gering aanwezig 

Anonimiteit Sterk aanwezig Gering aanwezig 

Nieuwe contacten leggen Gering aanwezig Sterk aanwezig 
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82.2  Het effect van CMC op het offline sociale netwerk 

Nu de eigenschappen van CMC bekend zijn, worden in deze paragraaf algemene theorieën 

behandeld, die verklaringen kunnen geven voor hoe vriendschappen en sociale netwerken 

ontstaan. Vanuit deze algemene theorieën zullen hypotheses geformuleerd worden over het 

effect van de verschillende CMC-programma’s op het offline sociale netwerk. 

 

2.2.1 IM en de solidariteitstheorie 

De solidariteitstheorie (Homans, 1950; Heider, 1958) houdt in dat affectie, associatie en 

consensus met elkaar verbonden zijn. Affectie, de ‘emotionele component’ is de mate van 

gevoelens van warmte, verbondenheid en elkaar leuk vinden. Associatie, de ‘behavioristische’ 

component is de hoeveelheid en soort interactie tussen twee actoren. Consensus, de 

‘cognitieve’ component, is de mate van overeenstemming in interesses, houdingen, normen, 

waarden en verwachtingen. Volgens de solidariteitstheorie moeten gelijkheid (consensus) en 

contact (associatie) leiden tot het leuk vinden van iemand en het voelen van verbondenheid 

(affectie). Als twee personen zich meer gelijk voelen met elkaar, en dus overeenkomende 

normen, waarden en/of interesses hebben en/of meer contact met elkaar hebben, zullen ze 

elkaar leuker vinden en zich meer verbonden voelen met elkaar. Andersom is het ook zo dat 

wanneer twee personen elkaar leuker gaan vinden en zich meer verbonden voelen met elkaar, 

het contact verder zal toenemen, en er steeds meer overeenkomende normen en waarden 

gevonden worden. Er is dus sprake van een kringloop, maar alleen wanneer beide personen 

elkaar als gelijken zien, en niet één persoon orders geeft, en de ander moet gehoorzamen. De 

theorie is diverse keren getoetst, maar de effectiviteit ervan is nog niet bewezen. Diverse 

onderzoeken beweren dat consensus en associatie inderdaad leiden tot affectie (Parrott & 

Bengtson, 1999), maar andere onderzoeken kunnen geen correlatie vinden (Atkinson, Kivett 

& Campbell, 1986).  

Bij IM is het zo dat men met één persoon communiceert, en communicatie tussen jou 

en de ander is afgeschermd voor anderen. Dit in tegenstelling tot profielsites, waarin iedereen 

kan zien wat jij tegen wie hebt gezegd. Doordat men ook niet kan zien wie de vrienden van 

jouw vrienden zijn, en daarom hiermee ook niet kan communiceren is er met IM geen sprake 

van een netwerk. Er is slechts sprake van een ‘dyade’. Van een dyade spreekt men wanneer 

twee actoren, bijvoorbeeld individuen, organisaties of natiestaten, een band met elkaar 

hebben. Deze banden kunnen van verschillende aard zijn. Met familie is men bijvoorbeeld 

verbonden door een biologische band, met collega’s door een formele band (Wasserman & 

Faust, 1994). Mede doordat er sprake is van een dyade, is de solidariteitstheorie goed van 
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toepassing op IM. De drie begrippen van deze theorie: consensus, associatie en affectie zijn 

daarom ook goed te gebruiken bij de analyse van IM. Consensus, oftewel gelijkheid, is, zoals 

men kan stellen, de fundering van IM. Consensus houdt in dat men dezelfde interesses, 

normen, waarden en behoeftes deelt. Gelijkheid tussen twee personen in normen, waarden en 

interesses is eenvoudig te bereiken met IM. Dit kan natuurlijk, ook in IM, nooit gegarandeerd 

worden. Maar doordat men over het algemeen iemand ontmoet heeft, voordat er gepraat wordt 

met die persoon via IM, zullen de interesses en behoeftes waarin men leeft, grotendeels 

overeenkomen. Wanneer men bijvoorbeeld een persoon tijdens het uitgaan in een jazzcafé 

ontmoet, en hiermee vervolgens communiceert via IM, zullen beide personen dezelfde 

interesses hebben, namelijk jazzmuziek. Gelijkheid tussen twee personen in een conversatie 

valt dus goed te bereiken met IM, temeer ook doordat men vaak met leeftijdsgenoten 

converseert (Blok, 2004; Gross, 2004). Associatie, oftewel contact, is volgens Blok (2004) 

eveneens een belangrijk fundament van IM. Met vrienden waarmee men dagelijks een face-

to-face ontmoeting heeft, wordt contact aangevuld met IM. Maar IM is vooral bruikbaar om 

meer contact te hebben, wanneer men contact wil houden met vrienden die men niet vaak ziet, 

of vrienden die ver weg wonen. Voor contact met deze mensen is de drempel vaak hoog, 

vanwege hoge telefoonkosten, en het feit dat men bij een telefoongesprek direct antwoord 

moet geven (synchroniteit). Doordat de kosten van IM niet afhankelijk zijn van afstand, en 

men bij IM meer tijd heeft om over een respons na te denken, wordt communicatie via 

telefoon of face-to-face vaak aangevuld met IM, zodat men zoveel mogelijk contact met 

iemand kan hebben. Uitgaande van de ‘solidariteitstheorie’ van Homans en Heider kunnen we 

dus verwachten dat gebruik van IM leidt tot veel affectie. IM-gebruik leidt al immers snel tot 

meer gelijkheid en meer contact in een conversatie tussen twee personen, waardoor, volgens 

de theorie, affectie toeneemt. Wanneer mensen veel affectie hebben, is de kans groter dat 

bestaande, goede en perifere, vriendschappen versterkt worden (Homans, 1950; Heider, 

1958). 

 Blok (2004) heeft onderzoek gedaan naar IM en gekeken of hiermee inderdaad 

bestaande vriendschappen versterkt worden, en of men met IM ook nieuwe contacten kan 

leggen. Van de respondenten vond 43% dat zijn/haar sociale situatie verbeterd was na het 

gebruik van IM en 52% gebruikte IM om contacten te onderhouden. 20% gaf aan dat IM hen 

hielp gevoelens beter te uiten. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat oude 

‘vergane’ relaties door IM weer zijn opgepikt. IM werd in het onderzoek weinig gebruikt voor 

het maken van nieuwe vrienden. We kunnen dus stellen dat IM goed gebruikt kan worden 

voor het versterken en intiemer maken van bestaande, goede, minder goede en vergane, 
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vriendschappen en familierelaties. Dit vanwege de hoge anonimiteit, weinige sociale 

aanwijzingen en de toepassing van de begrippen associatie en consensus in de 

solidariteitstheorie. IM zal echter weinig gebruikt worden voor het maken van nieuwe 

vriendschappen doordat men alleen kan converseren met vrienden uit de contactpersonenlijst, 

waardoor men over het algemeen iemand ontmoet heeft voor men er met IM mee converseert.  

H1: Het gebruik van IM zal leiden tot een versterking van bestaande, goede en perifere, 

vriendschappen, maar weinig tot uitbreiding van het netwerk door het maken van nieuwe 

vriendschappen. 

 

2.2.1.1  Anonimiteit 

In paragraaf 2.2.1 is gezegd dat mede vanwege de hoge anonimiteit, IM goed gebruikt 

kan worden voor het onderhouden van bestaande relaties. Waarom hoge anonimiteit kan 

leiden tot het verbeteren van een relatie, zal in deze paragraaf uitgelicht worden.  

Anonimiteit biedt mogelijkheden voor mensen die zich face to face moeilijk kunnen 

uiten. Voor hen heeft IM een bijzondere werking doordat ze zichzelf vrij kunnen uiten, en 

merken dat ze niet alleen staan, doordat ze anoniem met mede ‘lotgenoten’ kunnen 

converseren, en daarom minder bang hoeven te zijn voor afwijzing. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor mensen met een gestigmatiseerde identiteit, zoals homo’s en pedofielen, en mensen met 

beschamende ziektes als AIDS. De hoge anonimiteit helpt deze mensen in contact te komen 

met mensen met dezelfde gestigmatiseerde identiteit, waardoor contact en gelijkheid tussen de 

personen toeneemt, waardoor volgens de solidariteitstheorie de affectie tussen deze personen 

zal toenemen (Homans, 1950; Heider, 1958). Maar ook voor personen die weinig moeite 

hebben met face-to-face conversaties, kan anonimiteit in IM zorgen voor een extra aanvulling 

op hun sociale leven, doordat men zich net even iets beter kan uiten vanwege de hogere 

anonimiteit (Bargh, McKenna & Fitzsimons, 2002). Een interessant onderzoek van McKenna, 

Green & Gleason (2002) laat zien dat vriendschappen sterker kunnen worden, wanneer 

mensen elkaar anoniem online voor het eerst ontmoeten. Dit doordat mensen in een chat-box 

hun ‘true-selves’ konden uiten, en ze hun gesprekspartner gingen idealiseren, waardoor men 

ook in real-life minder oog hadden voor de negatieve aspecten. Anders gezegd: doordat men 

elkaar online niet ziet, leert men het karakter van iemand kennen, voordat men het uiterlijk 

leert kennen. Dit maakt het makkelijker om diepere gesprekken te voeren en zo nieuwe 

vriendschappen te vormen en oude vriendschappen te verstevigen op basis van interactie en 

karakter, niet op persoonlijke verschijning. Anonimiteit kan voor diepere gesprekken zorgen, 

doordat de ontvanger van de boodschap niet weet wat de persoonlijke en uiterlijke 
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eigenschappen zijn van de zender. Daardoor werkt anonimiteit vanuit de zender. Dit in 

tegenstelling tot de sociale aanwijzingen, die vanuit de ontvanger werken, en waarin alleen 

uiterlijke eigenschappen van belang zijn (Dwyer, 2007). Uitgaande van de solidariteitstheorie 

en tabel 1 kunnen we de volgende hypothese opstellen: 

H2: De hoge anonimiteit in IM zal bijdragen aan een positief effect van IM op het versterken 

en uitbreiden van het offline sociale netwerk.  

 

2.2.2 Profielsites en de balanstheorie 

Een sociaal netwerk is een sociale structuur bestaande uit meer dan twee actoren die 

afhankelijk zijn van elkaar door één of meerdere relaties/verbindingen. Wanneer meer dan 

twee actoren met elkaar verbonden zijn is er, sprake van een ‘triade’, ‘subgroep’, of zelfs een 

‘groep’ (Wasserman & Faust, 1994). Volgens Homans (1950, 1986) is de studie naar het 

ontstaan van sociale netwerken voortgekomen uit psychologische onderzoeken als de 

‘balanstheorie’ (Heider, 1946). De balanstheorie van Heider houdt in dat in een relatie tussen 

minimaal drie personen altijd een evenwicht bereikt moet worden. In het geval van drie 

individuen is er evenwicht als alle relaties positief zijn, of als twee negatief zijn en één 

positief. Wanneer persoon A een vriend heeft, vriend B, en B heeft een vriendschap met 

vriend C, is er evenwicht als A ook bevriend is met C. Hetzelfde geldt voor een negatieve 

relatie, waarin men elkaar niet leuk vindt. Een voorbeeld van evenwicht met twee negatieve 

en één positieve relatie is dat persoon A en C met elkaar bevriend zijn, maar persoon B met 

geen van beide anderen bevriend is (Heider, 1946). Volgens de balanstheorie is er bij drie of 

meer relaties tevens sprake van onderlinge beïnvloeding. Wanneer twee personen met elkaar 

bevriend zijn, is de kans immers groter dat men andere vrienden aan elkaar gaat voorstellen, 

waardoor men elkaars vriendschappen gaat overnemen. De balanstheorie valt onder de 

algemenere sociale netwerk-theorie. In plaats van individuen als afgesloten units te 

behandelen, focust de sociale netwerktheorie zich op hoe de structuur van verbindingen, 

individuen en relaties personen beïnvloedt. De kracht van de sociale netwerk-theorie zit dus in 

het feit dat het vooral uitgaat van gedragsbepaling via relaties en verbindingen met anderen 

binnen het netwerk. In de balanstheorie zien we dat actoren, in overeenstemming met de 

sociale netwerk-theorie, hun gedrag, het sociale gedrag om vrienden te maken, niet zelf 

bepalen, maar dit afhankelijk is van de relaties die men heeft (Heider, 1946).  

 Het belangrijkste kenmerk van een profielsite is het netwerkprincipe, vandaar de 

officiële naam ‘sociale netwerksite’. Vanwege het netwerkprincipe is de balanstheorie 

van toepassing op profielsites. Wanneer vriend Arjan contact heeft met vriend Bernard 
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via een profielsite, zal hij al snel bij de vriendenlijst kijken van vriend Bernard, en zo 

vriend Chris vinden. Doordat Arjan en Bernard vrienden van elkaar zijn, en daarom 

hoogstwaarschijnlijk gedeelde interesses hebben, is de kans groot dat vriend Arjan, het 

met de vriend van Bernard (Chris), ook goed zal kunnen vinden, en hier ook een 

vriendschap uit kan ontstaan, en er dus evenwicht ontstaat. Als Arjan en Bernard geen 

vrienden zijn, en elkaar niet mogen, zal de kans kleiner zijn dat Arjan de vriend van 

Bernard (Chris) zal mogen. Wanneer men de balanstheorie combineert met de 

algemenere sociale netwerktheorie ziet men dat jongeren met profielsites niet altijd uit 

zichzelf bepalen met wie ze contact leggen, maar dit afhankelijk is van de (kwaliteit van) 

verbindingen die men heeft met andere actoren. De kracht die profielsites hebben op het 

offline sociale netwerk hangt dus af van het aantal en soort relaties die een persoon heeft 

met de vrienden uit zijn vriendenlijst (Ellison, Steinfield & Lampe, 2007; Nyland, 

Marvez & Beck, 2007). Er is sprake van een interactie-effect: Als vriendschappen via 

profielsites versterkt worden, is er een grotere kans dat men in contact komt met elkaars 

vrienden, waardoor tegelijkertijd nieuwe vriendschappen gemaakt worden.  

Onderzoek gedaan onder studenten en leerlingen van de Hogeschool InHolland 

(Wijngaards, de Jong & van Rooijen, 2007) wees uit dat 32.6% van de leerlingen een profiel 

heeft om contacten te onderhouden, voor studenten is dit 59.5%. Met profielsites worden ook 

nieuwe vriendschappen opgebouwd. Studenten maken hier meer gebruik van dan leerlingen: 

42.4% tegenover 29%. De helft van de studenten bestempelt deze contacten echter als 

oppervlakkig. Hechte vriendschappen ontstaan ook via profielsites: voor studenten is dat 3% 

en voor leerlingen 1.6%. Het meest opvallende is dat verkeringen ook kunnen ontstaan via 

profielsites. 7.6% van de studenten en 6.9% van de leerlingen geeft aan verkering te hebben 

door middel van een profielsite. 23.4 % van de studenten (leerlingen: 25.1%) kent wel iemand 

die verkering via een profielsite heeft gekregen. In een Amerikaans onderzoek (Lenhart & 

Madden, 2007) onder ‘profielsite-tieners’ zegt 91% dat ze de sites gebruiken om contact te 

houden met vrienden die ze vaak zien, en 82% zegt dat van vrienden zie ze zelden zien. 72% 

maakt plannen met vrienden via de site, 49% gebruikt de site om nieuwe vrienden te maken.   

Antheunis en Schouten (2007), die onderzoek deden naar Hyves, beweren dat Hyves 

vooral gebruikt wordt voor het zogenaamde perifere netwerk: je netwerk van kennissen, 

collega’s, kroegmaten en verwaterderde vriendschappen. Hyves helpt jongeren tevens in 

contact te komen met ‘verloren’ vriendschappen. Hyves zal echter nooit het offline contact 

tussen vrienden vervangen. Face-to-face contact blijft essentieel om van een online-vriend een 

goede vriend te maken. Ellison, Stienfield en Lampe (2007) stemmen met dit onderzoek in. 
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Zij beweren namelijk dat Facebook een veel groter effect had op het perifere netwerk dan op 

de sterke vriendschappen die veel meer emotie en gevoeligheid bevatten. We kunnen dus 

stellen dat vanwege de weinige sociale aanwijzingen en asynchroniteit, profielsites gebruikt 

kunnen worden voor het onderhouden van bestaande relaties. Mede vanwege de geringe 

anonimiteit zal dit echter vooral de perifere relaties betreffen, en niet de goede, sterke 

vriendschappen. Vanwege het netwerkprincipe, waardoor de balanstheorie van toepassing is 

op profielsites, zullen deze sites tevens gebruikt kunnen worden voor het leggen van nieuwe 

contacten. Met een profielsite kun je immers eenvoudig zien wie de vrienden van jouw 

vrienden zijn, waardoor je eenvoudig contacten buiten je netwerk legt.  

H3: Het gebruik van profielsites zal leiden tot een versterking van bestaande, vooral perifere 

vriendschappen, en tot een uitbreiding van het netwerk door het maken van nieuwe 

vriendschappen. 

 

2.2.2.1 Asynchroniteit 

In paragraaf 2.2.2 is gezegd dat mede vanwege de hoge asynchroniteit, profielsites 

goed gebruikt kunnen worden voor het onderhouden van bestaande relaties en leggen van 

nieuwe contacten. Waarom hoge asynchroniteit kan leiden tot een positief effect op het offline 

sociale netwerk, zal in deze paragraaf uitgelicht worden.  

Wanneer een CMC-programma, zoals een profielsite, asynchroon is, betekent dit dat 

men niet direct hoeft te antwoorden op de boodschap van een ander. Hierdoor kan men goed 

nadenken over de respons die gegeven wordt. Wanneer men goed kan nadenken over de 

respons, en er een lange periode zit tussen jouw boodschap en de reactie van de zender, durft 

men meer persoonlijke gesprekken te voeren. Doordat men opener wordt in de conversatie, 

kan men eenvoudig over intieme zaken praten, waardoor vriendschappen verstevigd zouden 

kunnen worden (Wellman & Hampton 1999; Wellman, Haase, Witte & Hampton, 2001). 

Doordat er een lange tijd tussen boodschap en reactie kan zitten is immers de stap tot contact 

zoeken kleiner, en door de meer persoonlijke gesprekken vindt men eerder gezamenlijke 

interesses, waardoor volgens de solidariteitstheorie affectie toeneemt (Homans, 1950; Heider, 

1958). Uitgaande van de solidariteitstheorie en tabel 1 kunnen we de volgende hypothese 

opstellen: 

H4: De asynchroniteit in profielsites zal bijdragen aan een positief effect van profielsites op 

het versterken en uitbreiden van het offline sociale netwerk. 
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2.2.3 Profielsites en de Uncertainty Reduction Theory 

Een andere theorie, die voor profielsites toegepast zou kunnen worden, is de ‘uncertainty 

reduction theory’ (Berger & Calabrese, 1975; Parks & Adelman, 1983). Deze gaat er van uit 

dat men bij een goede relatie met een ander zoveel mogelijk informatie nodig heeft van de 

ander, om zo onzekerheid over de ander te verkleinen, waardoor relaties makkelijker gemaakt 

en versterkt worden. Voor een goede vriendschap is het dus essentieel dat je je een beeld van 

het innerlijk en uiterlijk van de ander kan vormen (Etzioni & Etzioni,1999; Agle, 2006). De 

reductie van onzekerheid verloopt volgens een aantal stappen. In de entree-stap wordt 

informatie over iemands sekse, leeftijd, opleiding en andere demografische informatie 

verzameld. Zeven factoren die kunnen helpen informatie over de ander te winnen zijn: verbale 

communicatie, nonverbale uitingen, informatie-zoekend gedrag, intimiteit, wederzijdsheid, 

gelijkheid, en het leuk vinden van iemand (Heider, 1958).  Als de communicerende personen 

verwachtingen, interesses en andere persoonlijke informatie gaan delen, begint de 

persoonlijkheids-stap. In deze stap begint men vrijer met elkaar te communiceren. De derde 

stap is de exit-stap. In deze stap bepalen de communicerenden met elkaar of ze de interactie 

voortzetten of niet (Berger & Calabrese, 1975). Berger en Calabrese maken tevens 

onderscheid in de manier waarop mensen naar informatie over een andere persoon zoeken. Ze 

onderscheiden de passieve strategie, waarin een persoon wordt geobserveerd, de actieve 

strategie, waarin we via anderen aan informatie over de persoon komen, en de interactieve 

strategie, waarin we direct met de persoon praten. 

Kenmerkend voor een profielsite, in tegenstelling tot IM, is dat men gemakkelijk 

informatie kan inwinnen over een ander, doordat een profiel een beschrijving van de 

betreffende persoon, en soms foto’s of video’s bevat. Als men uitgaat van de ‘uncertainty 

reduction theory’ is de profielsite daarom een goede manier om contacten mee te 

onderhouden, maar vooral om nieuwe contacten te maken. Men kan immers eenvoudig de 

onzekerheid over de ander verkleinen, en zo een vriendschap sluiten, door de 

profielinformatie van de betreffende persoon te lezen. De entry-stap is dus gauw gezet, en 

persoonlijke informatie over de communicerenden wordt al gauw duidelijk naarmate men 

verder is in de communicatie. Mede ook doordat in een profielsite alle drie de strategieën voor 

informatiewinning gebruikt kunnen worden, wordt met een profielsite de zekerheid snel 

vergroot (Tidwell & Walther, 2002). De personal-stap kan ook goed uitgeoefend worden met 

IM, maar doordat de entry-stap moeilijk te bereiken valt, en men in IM alleen de interactieve 

strategie kan gebruiken, kan in IM zekerheid over de ander moeilijk verlaagd worden. Voor 
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de ‘uncertainty reduction theory’ zal in dit onderzoek geen aparte hypothese getoetst worden. 

Hij dient slechts ter ondersteuning voor hypothese 3. 

 

2.2.4 Sociale aanwijzingen 

Zoals reeds in paragraaf 2.1.1 uitgelegd, en in tabel 1 weergegeven, is er een eigenschap van 

CMC die in zekere mate, op zowel IM als op profielsites van toepassing is. Dit is de geringe 

sociale aanwijzingen die beschikbaar zijn gedurende de communicatie via internet. Waarom 

deze geringe sociale aanwijzingen een effect kunnen hebben op het offline sociale netwerk, 

wordt in deze paragraaf uitgelegd. 

In een face-to-face gesprek bestaat het gevaar dat men afgewezen wordt aan de hand 

van sociale aanwijzingen. De ontvanger van jouw boodschap kan bijvoorbeeld gapen, 

waardoor blijkt dat hij of zij niet geïnteresseerd is in jouw verhaal. Hierdoor wordt voor jou 

de stap groter om intiem met de ander te communiceren. In een IM- of profielsite-gesprek 

hoeft men niet of minder bang te zijn om afgewezen te worden door lichaamstaal of 

gezichtsuitdrukkingen, doordat er minder sprake is van sociale aanwijzingen. Doordat men 

niet bang hoeft te zijn voor non-verbale afwijzing, durft men meer te vragen, en worden 

gesprekken zo intiemer. Intieme vragen worden door de ontvanger in IM of profielsite-

conversaties tevens meer geaccepteerd dan in face-to-face conversaties, doordat in IM en 

profielsites intimiteit niet valt af te lezen uit gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Het 

gebrek aan sociale aanwijzingen zorgt dus voor diepere gesprekken doordat de zender van de 

boodschap niet weet wat de uiterlijke eigenschappen zijn van de ontvanger. Wanneer 

conversaties meer dieper en intiem worden, zouden bestaande en nieuwe relaties kunnen 

uitgroeien tot sterke vriendschappen (Dwyer, 2007).  

Opvallend genoeg gebruiken tegenstanders van IM en profielsites het gebrek aan 

sociale aanwijzingen ook als argument. Zij vinden juist dat weinig sociale aanwijzingen niet 

kunnen leiden tot echte vriendschappen. Zij gebruiken hierbij de eerdergenoemde ‘uncertainty 

reduction theory’ (Berger & Calabrese, 1975; Parks & Adelman, 1983): doordat je minder 

aanwijzingen hebt, kan je je zekerheid over de andere persoon met IM of profielsites niet 

verhogen, waardoor relaties moeilijker gevormd worden. Voor een goede vriendschap is het 

immers essentieel dat je je een beeld van het uiterlijk en innerlijk van een ander kan vormen 

(Etzioni & Etzioni,1999). Parks en Floyd (1996) relativeren het argument van de ‘uncertainty 

reduction theory’ door duidelijk te maken dat fysieke aanwezigheid van een persoon geen 

verplichte factor is voor een goede vriendschap. De essentie van de ‘uncertainty reduction 

theory’ is immers de verlaging van onzekerheid over de partner en de relatie. Frequente 
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interactie en fysieke dichtbijheid kunnen wel bijdragen aan onzekerheidsverlaging, maar zijn 

niet noodzakelijk. Op het eerste gezicht lijkt het of de theorie van de sociale aanwijzingen de 

‘uncertainty reduction theory’ tegenspreekt, doordat er bij de één juist meer, en bij de ander 

juist minder informatie nodig is om het sociale netwerk te verbeteren. Belangrijk is echter om 

te vermelden dat de theorie van sociale aanwijzingen vooral ingaat op lichaamstaal en 

gezichtsuitdrukkingen, terwijl de UCT ingaat op feitelijke kennis als geslacht, leeftijd, en 

opleiding. De twee theorieën zijn dus niet te vergelijken, doordat ze twee verschillende zaken 

meten. Op basis van bovenstaande, komen we tot de volgende hypothese: 

H5: Het feit dan men in IM en Profielsites weinig sociale aanwijzingen kan achterhalen zal 

bijdragen aan een positief effect van IM en Profielsites op het versterken en uitbreiden van 

het offline sociale netwerk.  

 

 2.2.5 Sociale vaardigheden 

Nu de effecten van CMC op ons offline sociale netwerk duidelijk zijn, wordt in deze 

paragraaf getracht uit te zoeken of sociale vaardigheden een invloed kunnen hebben op deze 

effecten van CMC op ons offline sociale netwerk. Het gaat dus om een modererend, of 

interactie-effect van de gebruikerskenmerken op het effect van CMC op het offline sociale 

netwerk. 

Volgens vele onderzoekers is een positief effect van CMC op het offline sociale 

netwerk afhankelijk van de mate van sociale vaardigheden die de CMC-gebruiker bezit. De 

positieve invloed van CMC op het offline sociale netwerk gaat namelijk alleen op voor de 

zogenaamde ‘extraverte’ gebruikers, die voldoende beschikken over sociale vaardigheden. De 

‘introverte’ gebruikers, die weinig sociale vaardigheden hebben, zullen dit met internet niet 

kunnen verbeteren. Een verklaring die genoemd wordt is dat introverten vooral met vreemden 

praten, terwijl extraverten vooral met bestaande vrienden praten. Uit onderzoek blijkt 

namelijk dat CMC alleen een positief effect heeft op iemands offline sociale netwerk, 

wanneer men voornamelijk met al eerder gemaakte contacten converseert (Blais, Craig, 

Pepler en Connolly, 2008; Greenfield en Subrahmanyan, 2008). Een andere verklaring is dat 

extraverten zichzelf meer bloot geven en meer communiceren via internet, waardoor ze 

makkelijker vriendschappen sluiten en bestaande vriendschappen onderhouden. Alleen de 

sociale personen worden dus socialer via internet, waardoor men kan spreken van een ‘rich-

get-richer’-hypothese (Kraut et al, 1998; Kraut, Kiesler & Boneva, 2002; Haan & Huysmans, 

2002). Tegenover de rich-get-richer-hypothese staat de poor-get-poorer-hypothese. 

Overeenkomend met deze poor-get-poorer-hypothese concludeert Hargittai (2007) dat 
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jongeren die op school weinig contact hebben met hun klasgenoten, dit online ook minder 

doen, waardoor de ‘sociaal arme’ personen nog ‘sociaal armer’ worden.   

Peter, Valkenburg en Schouten (2005) gaan verder in op het verschil tussen introverte 

en extraverte gebruikers door naast de rich-get-richer-hypothese een tweede hypothese te 

stellen, namelijk de sociale compensatie-hypothese: personen met zwakke sociale 

vaardigheden (introverten) proberen dit te compenseren door op internet sociale vaardigheden 

op te bouwen. Zo kunnen introverten via het internet daadwerkelijk ook vriendschappen 

sluiten. Introvertie leidt niet meteen tot vriendschapformatie. Introvertie heeft wel een indirect 

effect op vriendschap formatie. Deze loopt via de variabelen ‘sociale compensatie-motief’, 

‘online zelf-onthulling’ en de ‘frequentie van online communicatie’. Valkenburg en Peter 

gaan verder in hun onderzoek naar de rich-get-richer- en sociale compensatie-hypothese in 

2007. Overeenkomend met de rich-get-richer-hypothese, communiceren introverte 

respondenten minder dan extraverte respondenten. Echter, internet respondenten zien het 

internet als meer waardevol voor intieme zelf-onthulling, en deze perceptie leidt op zijn buurt 

weer tot meer online communicatie. Dit resultaat is consistent met de sociale compensatie-

hypothese. De rich-get-richer-hypothese en de sociale compensatie-hypothese worden daarom 

beide bevestigd, en introverte en extraverte gebruikers hebben beiden baat van CMC. 

Wanneer men deze resultaten vergelijkt met de resultaten van Kraut, Kiesler en 

Boneva (2002) ziet men tegenstrijdigheden, waaruit blijkt dat er in de wetenschappelijke 

literatuur nog niet voldoende duidelijkheid bestaat over hoe sociale vaardigheden het effect 

van CMC op het offline sociale netwerk modereerd. Wel is zeker dat het effect van CMC op 

het offline sociale netwerk wordt gemodereerd door sociale vaardigheden. Om deze reden 

formuleren we twee hypotheses, namelijk: 

H6: Rich-get-richer-hypothese: Het effect van het gebruik van CMC op het versterken en 

uitbreiden van het offline sociale netwerk zal positiever zijn, wanneer de gebruiker veel 

sociale vaardigheden bezit. 

H7: Sociale compensatie-hypothese: Het effect van het gebruik van CMC op het versterken en 

uitbreiden van het offline sociale netwerk zal positiever zijn, wanneer de gebruiker weinig 

sociale vaardigheden bezit.  

 

3. Onderzoeksinstrument 

3.1 Methoden 

Om aan informatie voor de analyses te komen is gebruikgemaakt van gestructureerde 

vragenlijsten. Met behulp van deze enquêtes wordt er een beeld gevormd van het CMC-
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gebruik en de sociale netwerken van jongeren. Doordat de resultaten zoveel mogelijk 

generaliseerbaar moeten zijn naar de Nederlandse situatie is het belangrijk om veel 

respondenten te hebben. De beste manier om dit te bereiken is door middel van enquêtes. Een 

ander voordeel van de enquête is dat hierbij respondenten makkelijker anoniem kunnen 

blijven. Aangezien iemands sociale netwerk een persoonlijk onderwerp betreft, is het  

belangrijk om onderwerpen anoniem te behandelen. Wanneer vragen anoniem beantwoordt 

kunnen worden, zal de respons hoger zijn, waardoor de kwaliteit van het onderzoek erop 

vooruit gaat.  

De onderzoeksgroep bestaat uit eerstejaars HBO-ers. Dit doordat HBO en WO- 

studenten de grootste groep gebruikers van profielsites zijn, terwijl voor MSN dit middelbare 

scholieren betreft (Wijngaards, de Jong & van Rooijen, 2007). Eerstejaars HBO-ers zijn 

daardoor een goede middenweg, doordat ze net student zijn, maar toch pas van de middelbare 

school af komen. Het onderzoek is uitgevoerd op de Hogeschool Windesheim te Zwolle. 

Logistiek gezien is de Windesheim een goede locatie om onderzoek te verrichten, doordat 

Zwolle geen universiteitsstad is. Dit betekent dat de Windesheim minder te maken heeft 

gehad met eerder universitair onderzoek dan universiteitssteden als Utrecht en Amsterdam. 

Hierdoor is de kans groter dat scholen en studenten willen participeren, doordat 

wetenschappelijk onderzoek voor hen nog redelijk nieuw is. De HBO-jongeren op de 

Windesheim zijn benaderd door voor of na een college de enquêtes rond te laten gaan. 

Hiervoor is eerst telefonisch en per mail contact gezocht met de betreffende leraar van het 

college en de schoolleiding. Een deel van de enquêtes is afgenomen via internet, via de site 

van NetQuestionaires. Een link naar deze online-enquête is door de schoolleiding geplaatst op 

Portaal, de studentensite van Windesheim, zodat studenten ook digitaal de enquête konden 

invullen. Het afnemen van de enquêtes heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2009.  

  De enquêtes zijn afgenomen onder 261 studenten. Acht respondenten hebben de 

enquête echter niet volledig ingevuld, waardoor het aantal respondenten afnam tot 253.  

Halverwege het onderzoek kwam ik erachter dat ik eigenlijk alleen de respondenten kan 

gebruiken die van Profielsites en IM gebruikmaken. Wanneer ik ook de respondenten meetel 

die maar één van beide programma’s gebruikt, ontstaat er een scheve verdeling, doordat er 

dan meer respondenten gebruikmaken van IM dan profielsites. Om deze reden heb ik nog 22 

respondenten moeten verwijderen, waardoor er uiteindelijk 231 respondenten overbleven. 

Hiervan heb ik 71 studenten (30.7% van de totale onderzoekspopulatie) op de Hogeschool in 

een college kunnen enquêteren. 160 studenten (69.3% van de totale onderzoekspopulatie) 

hebben de enquête online ingevuld.  
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 Helaas kan de betrouwbaarheid van dit onderzoek niet gegarandeerd worden. Doordat 

de enquête vrij lang was, en een deel van de enquêtes zijn afgenomen in een college vlak 

voordat de studenten pauze hadden, kan het zo zijn dat veel enquêtes niet serieus zijn 

ingevuld, doordat het invullen van de enquête van hun pauzetijd afging. Het merendeel van de 

enquêtes zijn echter online ingevuld, waarbij studenten zelf hun tijd voor het invullen van de 

enquête konden bepalen. Het kan dus zijn dat wanneer het onderzoek opnieuw uitgevoerd 

wordt bij dezelfde respondenten, er andere resultaten uitkomen. Externe validiteit kan tevens 

niet gegarandeerd worden, doordat de enquêtes alleen gedaan zijn onder eerstejaars HBO-

studenten van de Hogeschool Windesheim. Hierdoor weten we niet of de resultaten ook 

zullen gelden voor personen die niet onder deze beschrijving vallen. Inhoudsvaliditeit kan ook 

niet gegarandeerd worden, doordat in de enquête alleen vragen gesteld worden over IM en 

profielsites. Doordat er nog andere CMC-programma’s dan deze zijn, is het moeilijk om 

hypotheses over CMC in het algemeen te bevestigen of verwerpen. 

 

3.2 Demografische kenmerken 

Van de 231 respondenten is 52.8% man. De gemiddelde leeftijd is 20.38 jaar. 97% hiervan 

heeft de Nederlandse nationaliteit. Van de elf ‘Schools’, ofwel faculteiten, van de 

Windesheim zijn er slechts zes waarbij leerlingen de enquête hebben ingevuld. Van de 

respondenten zijn er 60.6% alfa-student, bestaande uit de School of Management & Law, 

School of Business & Economics en de School of Education. 39.4% studeert aan een beta-

school, bestaande uit School of Engineering & Design, School of Information Sciences en de 

School of Built Environment & Transport.  

 Doordat verwacht wordt dat het computer- en internetgebruik van de studenten van 

invloed is op het gebruik van CMC is het belangrijk informatie te hebben over het PC en 

CMC-gebruik van de respondenten. Van de 231 respondenten heeft 84% een eigen PC die ze 

niet hoeven te delen met andere gezinsleden. 8.7% heeft een PC, maar moet deze delen met 

andere gezinsleden. 7.5% heeft geen eigen PC. Opvallend is dat elke respondent zegt dat ze in 

bezit zijn van internet. Gemiddeld wordt er 4.8 uur per dag gebruik gemaakt van een 

computer, waarvan 3.87 uur wordt besteed aan internet. Internet wordt vooral gebruikt voor 

werk/opleiding, waarvan 24.2% hier drie uur of meer aan besteed. 17.7% maakt drie uur of 

meer gebruik van internet voor ontspanning. 16.5% maakt drie uur of meer per dag gebruik 

van internet voor communicatie. Van winkelen of andere activiteiten via internet wordt 

aanzienlijk minder gebruik gemaakt. 
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 Veruit de meeste studenten maken gebruik van het IM-programma MSN 

(tegenwoordig opgegaan in Windows Live Messenger), namelijk 96.5%. 55.8% geeft aan 0-

0.9 uur per dag actief bezig te zijn met IM, 26% is 1-1.9 uur per dag actief bezig met IM, 

11.3% maakt 2-2.9 uur per dag actief gebruik van IM en 6.9% maakt 3 uur of meer actief 

gebruik van IM. De gebruikers van IM hebben verder gemiddeld 122 binnenlandse vrienden 

in hun contactpersonenlijst, zes buitenlandse vrienden, negen binnenlandse familieleden en 

één buitenlands familielid.  

 De meeste studenten maken gebruik van de profielsite Hyves, namelijk 90.9%. Van 

de profielsites MySpace en Facebook maken beiden 1.7% gebruik. Van profielsites wordt per 

dag aanzienlijk minder gebruik gemaakt dan IM-programma’s. 71.4% maakt 0-0.9 uur per 

dag gebruik van een profielsite, voor 24.2% is dit 1-1.9 uur, voor 3.5% is dit 2-2.9 uur en 

0.9% geeft aan 3 uur of meer per dag gebruik te maken van profielsites. De gebruikers van 

profielsites hebben gemiddeld 185 binnenlandse vrienden in hun contactpersonenlijst, drie 

buitenlandse vrienden, tien binnenlandse familieleden en slechts één buitenlands familielid.  

 

3.3 Bespreking variabelen 

 

3.3.1 Afhankelijke variabelen 

Versterking van het bestaande netwerk 

-Hoeveelheid Contact (Kwantiteit): Voor IM en profielsites is apart gevraagd naar in hoeverre 

het aantal contactmomenten met vrienden, die men niet ontmoet heeft via het internet, is 

toegenomen na gebruik van het betreffende programma. Ook is voor IM en profielsites apart 

gevraagd naar in hoeverre het aantal contactmomenten met familieleden is toegenomen na 

gebruik van dit programma. Het betreft hier een schaal met vijf antwoordcategorieën, lopend 

van ‘sterk gezakt (score 0)’ tot ‘sterk gestegen’ (score 4). Het antwoord ‘sterk gezakt’ is 

echter nooit gegeven, waardoor de schaal loopt van 1-4. 

-Band (Kwaliteit): Voor IM en profielsites is apart gevraagd naar in hoeverre de band met 

vrienden, die men niet ontmoet heeft via het internet, is verbeterd na gebruik van het 

betreffende programma. Ook is voor IM en profielsites apart gevraagd naar in hoeverre de 

band met familieleden is verbeterd na gebruik van dit programma. Het betreft hier een schaal 

met vijf antwoordcategorieën, lopend van ‘sterk verslechterd’ (score 0) tot ‘sterk verbeterd’ 

(score 4). Het antwoord ‘sterk verslechterd’ is echter nooit gegeven, waardoor de schaal loopt 

van 1-4. 
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Uitbreiding van het (offline) sociale netwerk                

-Kwantiteit: Voor IM en profielsites is apart gevraagd naar hoeveel online vriendschappen 

men heeft gemaakt met het betreffende programma, hoeveel van deze vrienden men ook 

offline heeft gezien en hoe vaak men deze vrienden per jaar offline ziet.  

-Kwaliteit: Hiervoor is de vraag gesteld welk cijfer, lopend van 1-10, men geeft voor de 

contacten die men via CMC heeft gelegd, uitgesplitst naar IM en profielsites. Wanneer men 

geen contacten heeft gelegd via CMC, antwoord men met een 0. 

 

3.3.2 Onafhankelijke variabelen 

-Meetwijze: Dit is niet gemeten door een enquêtevraag, maar door achteraf een 0 op de 

enquête te zetten wanneer het een online enquête betreft, en een 1 wanneer de enquête 

middels een papieren versie van de vragenlijst is afgenomen. 

-Geslacht: Dit is gemeten met een vraag met de opties ‘man’(score 0) en ‘vrouw’ (score 1). 

-Leeftijd: Dit is gemeten door de vraag te stellen hoeveel jaren oud de respondent is. 

-Opleidingstype: Dit is gemeten met een open vraag waar de respondent kan invullen bij 

welke ‘School’ ze een opleiding volgen (zie eerste alinea ‘Demografische kenmerken’). Aan 

de hand van de zes verschillende gemeten ‘Schools’ is een antwoord ‘Alfa (score 0)’ 

geconstrueerd, bestaande uit de ‘School of Management & Law’, ‘School of Business & 

Economics’ en de ‘School of Education’.  Daarnaast is er antwoord ‘Beta’(score 1) 

geconstrueerd, bestaande uit de ‘School of Engineering & Design’, ‘School of Information 

Sciences’ en de ‘School of Built Environment & Transport’.  

-Etniciteit: Dit is gemeten met een meerkeuze-vraag waarin gevraagd wordt tot welke 

etnische bevolkingsgroep de respondent zichzelf vindt behoren. Opties hierbij zijn  

‘Nederlands’, ‘Marokkaans’, ‘Turks’, ‘Surinaams’, ‘Antilliaans’, ‘Bij een andere 

bevolkingsgroep uit Europa’ en ‘Bij een ander bevolkingsgroep buiten Europa’. Aan de hand 

hiervan is er een antwoord ‘Autochtoon’ (score 1) geconstrueerd, bestaande uit de 

bevolkingsgroep ‘Nederlands’ en een antwoord ‘Allochtoon (score 0)’, bestaande uit de 

overige nationaliteiten. 

-Uur per dag internet: Dit is gemeten door de vraag te stellen hoeveel uren de respondent 

gemiddeld per dag van internet gebruik gemaakt. 

 

-Sociale vaardigheden: Deze schaal bestaat uit vier items, namelijk in de stellingen: “Ik kan 

gemakkelijk een nogal vervelend feestje op gang krijgen”, “Anderen vinden mij levendig”, 

“Ik ben een spraakzaam iemand” en “Het kost me weinig moeite gesprekken te voeren met 
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personen die ik niet goed ken”. Deze stellingen zijn gemeten op een 5-puntsschaal lopend van 

helemaal mee oneens (score 0) tot helemaal mee eens (score 4). De Cronbach’s alpha van de 

schaal is 0.7. 

 

3.3.3 Onafhankelijke en afhankelijke variabele 

-Gebruik van IM en Profielsites: Dit is gemeten met de vraag hoeveel uur per dag de 

respondenten gebruikmaken van (actief) IM en profielsites. De antwoordmogelijkheid bestaat 

uit een 4-puntsschaal met als antwoorden 0-0.9 uur (score 0), 1-1.9 uur (score 1), 2-2.9 uur 

(score 2) en 3 uur en meer (score 3). Deze zijn omgecodeerd naar gemiddelden van 

antwoordcategorieën.  

 
Tabel 3.1. Beschrijvingstabel van de gebruikte analyse-variabelen         N=231 

 Range Gemiddelde Stand. afwijking 

Manier van meten (1= schriftelijk) 0-1 .31  
Geslacht (1= vrouw) 0-1 .47  
Leeftijd 17-48 20.38 2.798 
Opleidingstype (1= beta) 0-1 .39  
Etniciteit (1= autochtoon) 0-1 .97  
Uur per dag internet 0-15 3.87 2.320 
Uur per dag actief IM 0-3 .69 .926 
Uur per dag profielsites 0-3 .34 .589 
Contact vriend na IM 1-4 2.61 .668 
Contact familie na IM 1-4 2.32 .570 
Contact vrienden na profielsites 1-4 2.51 .625 

Contact familie na profielsites 1-4 2.28 .561 

Band vriend na IM 1-4 2.43 .648 
Band familie na IM 1-4 2.25 .565 
Band vriend na profielsites 1-4 2.32 .599 
Band familie na profielsites 1-4 2.24 .529 

Aantal online vriendschap IM 0-50 4.19 8.111 

Aantal online vriendschap profielsites 0-100 4.09 10.536 

Aantal on-offline vriendschap IM 0-30 2.50 4.858 

Aantal on-offline vriendschap profielsites 0-40 1.85 5.161 

Hoevaak per jaar ontmoet IM 0-100 3.52 10.177 

Hoevaak per jaar ontmoet profielsites 0-365 4.29 26.176 

Cijfer vriendschappen IM 0-10 3.38 3.505 
Cijfer vriendschappen profielsites 0-10 2.62 3.399 

Sociale vaardigheden 0.75-4 2.65   .689 
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3.4 Analyse-methode 

Na het afnemen van de enquêtes zijn de resultaten verwerkt in een SPSS bestand. Elke 

enquêtevraag is omgezet naar een variabele met een aantal verschillende waarden, zodat de 

scores op de enquêtevragen eenvoudig ingevoerd en geanalyseerd konden worden. Naar 

aanleiding van deze data zijn regressieanalyses uitgevoerd, zodat in de conclusie antwoord op 

de vraagstelling gegeven kon worden. Voor regressieanalyses zijn gekozen, doordat de 

meeste, afhankelijke en onafhankelijke, variabelen bestaan uit een Likert-schaal, en dus van 

interval meetniveau zijn. Tevens moeten meerdere hypotheses getoetst worden met meer dan 

één onafhankelijke variabele, doordat er sprake zou zijn van een interactie-effect. In het 

onderzoek wordt bijvoorbeeld getoetst in hoeverre sociale vaardigheden interacteren met het 

gebruik van CMC, wanneer het effect van CMC op het offline sociale netwerk wordt 

onderzocht. Een multivariate regressie-analyse is hiervoor een goede analyse-techniek. 

 

4. Resultaten 

4.1 Achtergrondkenmerken CMC-gebruikers 

Voor we een analyse gaan uitvoeren over de effecten van CMC op het offline sociale netwerk 

is het belangrijk eerst in kaart te brengen wie er van CMC gebruikmaken. Met andere 

woorden, welke achtergrondkenmerken zijn van invloed op het CMC-gebruik? 

 Om te kijken welke achtergrondkenmerken bepalend zijn voor het actief gebruiken 

van IM en profielsites, heb ik univariate en multivariate regressieanalyses uitgevoerd. Bij de 

univariate analyse is alleen de invloed van het betreffende achtergrondkenmerk op het actief 

gebruikmaken van IM of profielsites gemeten. Bij de multivariate analyse zijn alle zes de 

achtergrondkenmerken tegelijk toegevoegd in de analyse met het actief gebruikmaken van IM 

of profielsites. Resultaten voor IM zijn te vinden in tabel 4.1, resultaten voor profielsites in 

tabel 4.2. 
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Tabel 4.1 Univariate en Multivariate analyse van actief IM-gebruik met verschillende 

achtergrondkenmerken  N=231 
                                                        Univariaat                  Multivariaat 

 B S.Er. B S.Er.   β 

Constant   1.274* .579  
Meetwijze (1= schriftelijk) .139 .132 .042 .133 .021 
Geslacht (1=vrouw) .078 .122 .095 .127 .051 
Leeftijd -.043* .022 -.039† .022 -.118 
Opleidingstype (1= beta) -.073 .125 -.156 .132 -.083 
Etniciteit (1= autochtoon) -.317 .356 -.332 .339 -.062 
Uur per dag internet .126*** .025 .140*** .026 .350 
   R^2=0.136   
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001    

 

Zoals in tabel 4.1 te zien is, hebben van de zes achtergrondkenmerken, namelijk meetwijze, 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en aantal uur per dag internetgebruik, alleen de 

variabelen leeftijd en aantal uur per dag internetgebruik een significant effect op het aantal 

uur per dag men actief gebruik maakt van Instant-Messaging. Leeftijd heeft een negatief 

significant effect op het aantal uur per dag actief gebruikmaken van IM. Dit houdt dus in dat 

jonge studenten significant meer gebruikmaken van IM dan oudere studenten. Wat echter 

opvalt, is dat de factor leeftijd, in combinatie met de andere vijf variabelen (multivariaat) niet 

meer significant is. Het kan dus zijn dat het effect van leeftijd deels verklaard wordt door één 

of meerdere van de andere vijf variabelen. Het aantal uur per dag internetgebruik hangt 

significant positief samen met IM-gebruik, ook wanneer deze in combinatie met de andere 

vijf variabelen gemeten wordt. Personen die vaker achter het internet zitten, maken dus, 

logischerwijs, significant meer gebruik van IM dan personen die weinig tijd aan internet 

besteden. 
 
Tabel 4.2 Univariate en Multivariate analyse van profielsite-gebruik met verschillende 

achtergrondkenmerken  N=231 

                           Univariaat                               Multivariaat 
 B S.Er. B S.Er. β 

Constant   .290 .372  
Meetwijze (1= schriftelijk) .062 .084 .020 .085 .016 
Geslacht (1=vrouw) .177* .077 .191* .081 .162 
Leeftijd -.021 .014 -.017 .014 -.082 
Opleidingstype (1= beta) -.086 .079 -.081 .085 -.067 
Etniciteit (1= autochtoon) .054 .226 .032 .218 .009 
Uur per dag internet .067*** .016 .079*** .016 .310 
   R^2=0.121   
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001    
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Zoals in tabel 4.2 is te zien, hebben van de zes achtergrondkenmerken, namelijk meetwijze, 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en aantal uur per dag internetgebruik, alleen de 

variabelen geslacht en aantal uur per dag internetgebruik een significant effect op het aantal 

uur per dag men gebruikmaakt van profielsites. Geslacht heeft een positief significant effect 

op het aantal uur per dag gebruikmaken van profielsites. Aangezien de score 1 voor vrouw 

staat, houdt dit dus in dat vrouwen significant meer gebruikmaken van profielsites. Dit effect 

blijft bestaan in de multivariate analyse, waarin geslacht gecombineerd wordt met de andere 

vijf variabelen. Het aantal uur per dag internetgebruik hangt significant positief samen met 

profielsite-gebruik, ook wanneer deze in combinatie met de andere vijf variabelen gemeten 

wordt. Personen die vaker achter het internet zitten, maken dus, logischerwijs, significant 

meer gebruik van profielsites dan personen die weinig tijd aan internet besteden. 
 

De belangrijkste conclusies zijn dus: 

-Waar bij het actief gebruikmaken van IM de leeftijd een (negatieve) factor is die bepaalt hoe 

lang men gebruikt maakt van IM, is dit niet een factor bij profielsites.  

-Waar bij het gebruikmaken van profielsites het geslacht een factor is die bepaalt hoe lang 

men gebruikt maakt van profielsites, is dit niet een factor bij IM. 

-Het aantal uur per dag internetgebruik heeft bij beide programma’s een significante positieve 

relatie met het gebruikmaken van CMC. De coëfficiënt van IM is groter van die van 

profielsites, wat dus inhoudt dat het effect van internetgebruik op het gebruik van CMC groter 

is bij IM dan bij profielsites. 

-Bij beide programma’s hebben de variabelen meetwijze, opleidingstype en etniciteit geen 

significant effect op het gebruikmaken van het programma.  

 

4.2 Effect CMC op het sociale netwerk 

In deze paragraaf worden de volgende hypotheses getoetst: 

H1: Het gebruik van IM zal leiden tot een versterking van bestaande, goede en perifere, 

vriendschappen, maar weinig tot uitbreiding van het netwerk door het maken van nieuwe 

vriendschappen. 

 
H3: Het gebruik van profielsites zal leiden tot een versterking van bestaande, vooral perifere 

vriendschappen, en tot een uitbreiding van het netwerk door het maken van nieuwe 

vriendschappen. 
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Ik zal eerst het effect van IM en profielsites op het bestaande vriendennetwerk analyseren, zie 

hiervoor tabel 4.3. Daarna zal ik antwoord geven op de vraag of het gebruik van IM en 

profielsites leidt tot het uitbreiden van het vriendennetwerk, zie hiervoor tabel 4.4. 

 
Tabel 4.3 Univariate regressie-analyse van Actief IM- en profielsite gebruik op het versterken 

van het bestaande sociale netwerk  N=231 
               Cont.Vriend             Cont. Fam            Band Vriend           Band Fam 

 B S.Er. B S.Er. B S.Er. B S.Er. 

Actief IM .196*** .046 .046 .041 .215*** .044 .065 .040 
Profielsites .132† .070 .130* .062 .046 .067 -.037 .059 
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 

 

Zoals weergegeven in de tabel 4.3 heeft het actief gebruik van Instant-Messaging een sterk 

significant effect voor de hoeveelheid contact en de band die men heeft met (al eerder 

gemaakte) vrienden. Dit effect is positief, wat dus inhoudt dat hoe meer men actief 

gebruikmaakt van IM, hoe meer contact men heeft met vrienden, en hoe beter de band met 

deze vrienden wordt. Dit effect geldt echter niet voor familieleden. Een verklaring hiervoor 

kan (nog) niet gegeven worden. Het gebruikmaken van profielsites heeft wel een (positief) 

significant effect op de hoeveelheid contact die men heeft familie. Voor de profielsites geldt 

dus dat hoe vaker men hiervan gebruikmaakt, hoe meer contact men heeft met familie. Er 

bestaat echter geen significante relatie tussen profielsite-gebruik en de band met familie. Het 

is dus niet zo dat meer gebruik van profielsites leidt tot een betere band met familie. Voor de 

relatie tussen profielsite-gebruik en de hoeveelheid contact en de band met vrienden is geen 

significant effect gevonden.   

 
Tabel 4.4 Univariate regressie-analyse van Actief IM- en profielsite gebruik op het uitbreiden 

van het sociale netwerk N=231 
                             Onl. Vriend              Offl.Vriend          Aant. offl.ontm.            Cijfer 

 B S.Er. B S.Er. B S.Er. B S.Er. 

Actief IM 2.180*** .561 1.107** .339 1.656* .718 .304* .127 
Profielsites 1.949† 1.176 .801 .577 -.432 1.214 .301 .259 
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 

 

Zoals weergegeven in tabel 4.4 is Instant-Messaging, verrassend, een betere manier om 

nieuwe vriendschappen te maken via het internet dan profielsites. Wanneer men actief 

gebruikmaakt van IM, maakt men ten eerste significant meer vrienden online, dan wanneer 

men weinig actief gebruikmaakt van IM. Actieve gebruikers van IM ontmoetten tevens 

significant meer vrienden ook buiten het internet in de ‘real-life’ dan minder actieve IM-ers. 

Deze vrienden die online gemaakt zijn via IM, ontmoeten actieve IM-ers tevens significant 
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vaker per jaar offline dan de minder actieve IM-ers. Niet alleen de kwantiteit van het maken 

van nieuwe vrienden verbetert naarmate men meer actief gebruikmaakt van IM, maar ook de 

kwaliteit. Men geeft namelijk een significant hoger cijfer voor de kwaliteit van online-relaties, 

naarmate men meer gebruikmaakt van IM. Voor profielsites zijn er geen significante relaties 

gevonden tussen het gebruikmaken van profielsites en het uitbreiden van het 

vriendennetwerk.  

 
De hypothese dat het gebruik van IM zal leiden tot een versterking van bestaande, goede en 

perifere, vriendschappen, maar weinig tot uitbreiding van het netwerk door het maken van 

nieuwe vriendschappen wordt dus ontkracht. Het eerste deel van de hypothese klopt wel, 

gebruik van IM leidt immers tot een versterking van het bestaande vrienden-netwerk (maar dit 

geldt niet voor familie). Toch is het niet waar dat IM weinig leidt tot een uitbreiding van het 

vriendennetwerk. Met IM is het goed mogelijk het vriendennetwerk uit te breiden, online en 

offline, kwantitatief en kwalitatief. Ook de hypothese dat het gebruik van profielsites zal 

leiden tot een versterking van bestaande, vooral perifere vriendschappen, en tot een 

uitbreiding van het netwerk door het maken van nieuwe vriendschappen wordt ontkracht. 

Voor de versterking van het bestaande vriendennetwerk geldt alleen dat meer gebruik van 

profielsites leidt tot meer contact met familie. De band met familie wordt er echter niet beter 

op. Voor de uitbreiding van het vriendennetwerk zijn geen significante resultaten gevonden, 

wat dus inhoudt dat meer gebruik van profielsites niet leidt tot een uitbreiding van het 

vriendennetwerk. Dit geldt zowel voor online als offline, en zowel als kwantitatieve en 

kwalitatieve contacten. 

 
4.3 Eigenschappen CMC  

Hoewel deze hypotheses niet rechtstreeks getoetst worden, kunnen we uit de resultaten uit 

paragraaf 4.2 wel enigszins afleiden wat er uit de hypotheses komt die te maken hebben met 

het effect van CMC-eigenschappen op het offline sociale netwerk. De volgende hypotheses 

zijn hier aan de orde: 

 

H2: De hoge anonimiteit in IM zal bijdragen aan een positief effect van IM op het versterken 

en uitbreiden van het offline sociale netwerk.  

Vanwege het significante effect van IM op alle vormen van het versterken en uitbreiden van 

het offline sociale netwerk, kan inderdaad gehypothetiseerd worden dat de hoge anonimiteit in 

IM zal bijdragen aan een positief effect van IM op het versterken en uitbreiden van het offline 
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sociale netwerk. Bevestigd kan dit zonder meer nog niet worden, daarvoor zal in 

vervolgonderzoek eerst een aparte analyse voor uitgevoerd moeten worden. 

 

H4: De asynchroniteit in profielsites zal bijdragen aan een positief effect van profielsites op 

het versterken en uitbreiden van het offline sociale netwerk. 

Doordat het gebruik van profielsites alleen een significant positief effect heeft op de 

hoeveelheid contact met familie, kan gehypothetiseerd worden dat de asynchroniteit in 

profielsites ook alleen van invloed is op het effect van profielsites op het aantal 

contactmomenten met familie. De asynchroniteit heeft waarschijnlijk weinig invloed op de 

kwaliteit van de band tussen de gebruiker en de persoon met wie hij converseert. Ook zal de 

asynchroniteit in profielsites waarschijnlijk niet leiden tot een uitbreiding van het offline 

sociale netwerk. Ook dit kan echter niet zonder meer bevestigd worden zonder verder 

onderzoek. nog niet worden, daarvoor zal in vervolgonderzoek eerst een aparte analyse voor 

uitgevoerd moeten worden. 

 

H5: Het feit dan men in IM en Profielsites weinig sociale aanwijzingen kan achterhalen zal 

bijdragen aan een positief effect van IM en Profielsites op het versterken en uitbreiden van 

het offline sociale netwerk.  

Doordat het gebruik van IM duidelijk een groter effect heeft op het versterken en uitbreiden 

van het offline sociale netwerk, kan gehypothetiseerd worden dat de weinige sociale 

aanwijzingen ook in IM een grotere invloed hebben op het sociale netwerk dan in profielsites. 

Verder onderzoek is echter nodig om dit te bevestigen. 

 

4.4. Sociale vaardigheden 

Uit het eerdere hypothese-hoofdstuk zijn de volgende hypotheses over de invloed van sociale 

vaardigheden op het effect van  het gebruik van CMC op het offline sociale netwerk gebleken:   

H6: Rich-get-richer-hypothese: Het effect van het gebruik van CMC op het versterken en 

uitbreiden van het offline sociale netwerk zal positiever zijn, wanneer de gebruiker veel 

sociale vaardigheden bezit. 

 

H7: Sociale compensatie-hypothese: Het effect van het gebruik van CMC op het versterken en 

uitbreiden van het offline sociale netwerk zal positiever zijn, wanneer de gebruiker weinig 

sociale vaardigheden bezit.  
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Om deze hypotheses te testen, heb ik een multivariate regressie-analyse uitgevoerd. De 

resulaten van de analyse naar de invloed van sociale vaardigheden op het effect van het 

gebruik van CMC op het versterken van het bestaande sociale netwerk zijn te zien in tabel 

4.5. De resultaten voor de uitbreiding van het sociale netwerk, zijn weergegeven in tabel 4.6. 

 

 

 

 



Tabel 4.5 Multivariate regressie-analyse van Actief IM en profielsite- gebruik op het versterken van het bestaande sociale netwerk, 

gecontroleerd voor sociale vaardigheden  N=231 
                       Contact vriend                  Contact Fam                Band Vriend                   Band Fam 

 B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

Constante 2.569*** .208  2.257*** .184  2.371*** .200  2.218*** .182  
Actief IM .001 .173 .002 -.022 .153 -.037 .165 .166 .236 .027 .151 .044 
Soc. V. -.034 .078 -.035 .014 .069 .017 -.035 .075 -.038 -.004 .069 -.005 
Actief IM* 
Soc. V.  

.070 .061 .291 .023 .054 .114 .019 .058 .082 .014 .053 .067 

 R^2= .080   R^2=.008   R^2=.095   R^2=.012   
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 
 

 

                       Contact vriend                 Contact Fam                Band Vriend                   Band Fam 

 B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

Constante 2.227*** .182  2.020*** .163  2.266*** .177  2.192*** .156  
Profielsites .036 .234 .034 .231 .210 .242 .018 .227 .018 .113 .200 .125 
Soc. V. .091 .068 .100 .083 .061 .101 .017 .066 .019 .025 .059 .032 
Profielsite*
Soc. V. 

.029 .083 .079 -.042 .075 -.128 .009 .081 .026 -.056 .071 -.181 

 R^2=.028   R^2=.027   R^2=.003   R^2=.004   
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 
 

 

 

 

 

 

 



 30 

Tabel 4.6 Multivariate regressie-analyse van Actief IM en profielsite- gebruik op het uitbreiden van het sociale netwerk, gecontroleerd voor 

sociale vaardigheden    N=231  

    Onl. Vriend                           Offl.Vriend                          Aant. offl.ontm.                          Cijfer 

 B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

Constante 2.462 2.548  4.135* 1.532  5.358 3.259  7.020*** .671  
Actief IM 1.443 2.117 .165 -.152 1.27 -.029 .622 2.707 .057 .082 .495 .059 
Soc. V. .090 .958 .008 .934 .576 -.132 -1.164 1.225 -.079 -.210 .249 -.106 
Actief IM* 
Soc. V.  

.255 .741 .087 .484 .44 .277 .415 .94 .113 .085 .173 .187 

 R^2= .063   R^2=.056   R^2=.027   R^2=.054   
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 
 

 

    Onl. Vriend                             Offl.Vriend                         Aant. offl.ontm.                         Cijfer 

 B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

 

B S.Er. β 

Constante .482 3.083  .574 1.512  2.921 3.189  6.677*** .839  
Profielsites 2.567 3.96 .143 -.243 1.94 -.028 -1.862 4.101 -.101 .073 .318 .030 
Soc. V. 1.142 1.158 .074 .384 .568 .051 -.026 1.198 -.002 .025 .306 -.012 
Profielsite*
Soc. V. 

-.299 1.41 -.048 .356 .693 .118 .523 1.46 .083 .079 .451 .099 

 R^2=.016   R^2=.014   R^2=.001   R^2=.016   
†  = p < 0.10, *  = p < 0.05, ** = p < 0.01, *** = p < 0.001 
 

 
 

 

 



Om te kijken welke van deze hypotheses bevestigd wordt, heb ik dezelfde analyse uitgevoerd 

als in paragraaf 4.2, maar dit keer in combinatie met de variabele sociale vaardigheden. Zoals 

in paragraaf 4.2 al duidelijk is geworden, heeft het gebruik van IM een significant positief 

effect op het versterken van het vriendennetwerk (dit geldt niet voor familie) en het uitbreiden 

van het offline sociale netwerk. Deze effecten worden hier bevestigd. In alle tabellen (niet 

toegevoegd in deze rapportage), behalve de tabellen over contact en band met familie, 

wanneer het effect op het offline sociale netwerk van het aantal uur per dag IM-gebruik en 

sociale vaardigheden afzonderlijk, maar in één model, worden gemeten bestaat er een 

significant positief effect van IM gebruik op het offline sociale netwerk. Echter, uit tabel 4.5 

en 4.6 blijkt dat bij al deze zes variabelen, het contact en de band met vrienden en de vier 

variabelen over uitbreiding van het offline sociale netwerk, deze significantie verdwijnt 

wanneer we IM en sociale vaardigheden samenvoegen, en deze variabele toevoegen in de 

analyse. Ook bij de enige variabele voor profielsites die afzonderlijk een significant effect 

heeft, de hoeveelheid contact met familie, verdwijnt de significantie nadat we een variabele in 

de analyse toevoegen waarin profielsite-gebruik en de sociale vaardigheden zijn 

samengevoegd. Deze resultaten kunnen te maken hebben met het feit dat sociale vaardigheden 

afzonderlijk ook nergens een significante invloed hebben op het offline sociale netwerk. 

Doordat de invloed van sociale vaardigheden op het effect van CMC-gebruik op het offline 

sociale netwerk niet, positief of negatief, significant is, worden dus de rich-get-richer 

hypothese, die zegt dat voor sociaal vaardigen de invloed van CMC op het offline sociale 

netwerk groter is, en de sociale compensatie-hypothese, die zegt dat voor minder sociaal 

vaardigen de invloed van CMC op het offline sociale netwerk groter is, beide verworpen. 

 

5. Conclusie  

Veel valt er niet te zeggen over wie er gebruikmaakt van CMC. Van de zes gemeten 

achtergrondkenmerken waren er maar drie variabelen die significant invloed hebben op het 

gebruik van CMC. Het blijkt dat jonge studenten meer gebruikmaken van IM dan oudere 

studenten, en vrouwen vaker gebruikmaken van profielsites dan mannen.  Voor beide 

programma’s geldt dat hoe meer tijd men besteedt aan internet, hoe meer men gebruikmaakt 

van IM en/of profielsites, maar dit effect groter is voor IM. 

 Wat blijkt is dat CMC vooral gebruikt kan worden voor het intensiveren van het 

bestaande vriendennetwerk, en minder voor het bestaande familienetwerk. Voor IM geldt dat 

meer gebruik van het programma leidt tot meer contact met bestaande (offline)-

vriendschappen, en ook de band met deze vriendschappen er significant beter op wordt. Meer 
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gebruik van IM leidt echter niet tot meer contact en een betere band met familieleden. Voor 

de profielsites geldt wel dat hoe vaker men hiervan gebruikmaakt, hoe meer contact men heeft 

met familieleden. Opvallend is dat het gebruiken van profielsites echter geen significant effect 

heeft op de band met familieleden. Het contact met familie wordt dus meer, maar de kwaliteit 

van de familieband wordt niet beter met profielsites. Wat verder opvalt is dat men met het 

gebruiken van een profielsite ook niet significant meer contact krijgt met bestaande 

vriendschappen, en de band met deze vrienden er ook niet significant beter op wordt.  

 CMC kan zeker gebruikt worden voor het uitbreiden van het offline sociale netwerk. 

Wat opvalt is dat, in tegenstelling tot volgens de hypotheses verwacht werd, IM een betere 

manier is om nieuwe vriendschappen te maken via het internet dan profielsites. Wanneer men 

actief gebruikmaakt van IM, maakt men ten eerste significant meer vrienden online, dan 

wanneer men weinig actief gebruikmaakt van IM. Actieve gebruikers van IM ontmoetten 

tevens significant meer vrienden ook buiten het internet in de ‘real-life’ dan minder actieve 

IM-ers. Deze vrienden die online gemaakt zijn via IM, ontmoeten actieve IM-ers tevens 

significant vaker per jaar offline dan de minder actieve IM-ers. Niet alleen de kwantiteit van 

het maken van nieuwe vrienden verbetert naarmate men meer actief gebruikmaakt van IM, 

maar ook de kwaliteit. Men geeft namelijk een significant hoger cijfer voor de kwaliteit van 

online-relaties, naarmate men meer gebruikmaakt van IM. Voor profielsites geldt dat er geen 

significante relatie is met het uitbreiden van het vriendennetwerk. Meer gebruik van 

profielsites leidt dus niet tot een beter vriendennetwerk. Dit geldt zowel voor online als 

offline, en zowel als kwantitatieve en kwalitatieve contacten. 

Sociale vaardigheden hebben geen significante, positieve of negatieve, invloed op het  

effect van het gebruik van CMC op het intensiveren en uitbreiden van het bestaande offline 

sociale netwerk. Waar er in eerste instantie een significante relatie bestaat tussen het gebruik 

van IM en/of profielsites en het versterken en uitbreiden van het bestaande netwerk, verdwijnt 

deze relatie, wanneer het gebruik van IM en/of profielsites wordt samengevoegd met de 

variabele sociale vaardigheden en in de analyse wordt meegenomen Er is dus geen 

onderbouwing voor de rich-get-richer hypothese, maar de sociale compensatie-hypothese mag 

ook niet bevestigd worden. 

 

6. Discussie 

6.1 Reflectie 

Wanneer we de resultaten vergelijken met het literatuurverslag blijken er wel degelijk 

hypotheses verworpen kunnen worden. In tegenstelling tot wat verwacht werd in het 
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literatuurverslag, is het ten eerste zo dat men met IM wel degelijk goed het vriendennetwerk 

kunnen uitbreiden, online en offline, kwalitatief en kwantitatief. Wat verder opvalt is dat 

profielsites nauwelijks effect hebben op het versterken en uitbreiden van het offline sociale 

netwerk, terwijl in het literatuurverslag verwacht werd dat profielsites een positievere 

significante relatie op het offline sociale netwerk zou hebben dan IM. Het gebruik van 

profielsites heeft slechts een effect op het aantal contactmomenten met familie, en heeft 

helemaal geen effect op het uitbreiden van het offline sociale netwerk. In  verder onderzoek 

kan uitgewezen waardoor profielsites zo weinig effect hebben op het uitbreiden van het 

offline sociale netwerk, en of dit misschien iets te maken heeft met het aantal offline 

ontmoetingen, en of deze ontmoetingen in de offline wereld essentieel zijn om een kwalitatief 

goede relatie met een op internet ontmoette persoon te krijgen. De beide hypotheses over 

sociale vaardigheden uit het literatuurverslag kunnen opvallend genoeg ook allebei verworpen 

worden. Sociale vaardigheden hebben namelijk geen, positief en negatief, significante invloed 

op het effect van CMC op het versterken en uitbreiden van het offline sociale netwerk. Verder 

onderzoek kan uitwijzen waarom sociale vaardigheden zo’n kleine rol spelen in de invloed 

van CMC op het versterken en uitbreiden van het offline sociale netwerk. De resultaten uit dit 

onderzoek komen dus op verschillende punten niet overeen met eerdergedaan onderzoek.  

 In de daadwerkelijke analyse is de invloed van de eigenschappen van CMC als 

asynchroniteit, weinige sociale aanwijzingen en anonimiteit op het versterken en uitbreiden 

van het offline sociale netwerk niet behandeld. Hierdoor valt niet te zeggen welke invloed 

deze eigenschappen precies hebben op het effect van IM en profielsites op het offline sociale 

netwerk. We kunnen hypothetiseren dat anonimiteit een significant positievere invloed dan 

asynchroniteit op het offline sociale netwerk heeft, doordat men makkelijker anoniem kan zijn 

in IM, en IM een duidelijk betere invloed heeft op het versterken en uitbreiden van het offline 

sociale netwerk dan profielsites, waar asynchroniteit weer een meer belangrijke factor is. 

Deze hypothese kan echter met dit onderzoek niet bevestigd worden. Hier is meer onderzoek 

voor nodig.  

 In dit onderzoek is tevens, doordat dit niet essentieel zou zijn voor het beantwoorden 

van de vraagstelling, geen aparte analyse uitgevoerd voor de drie theorieën, namelijk de 

solidariteitstheorie, balanstheorie en de uncertainty reduction theory. Hierdoor weten we ook 

niet welke invloed deze theorieën hebben op het effect van IM en profielsites op het 

versterken en uitbreiden van het offline sociale netwerk. Verondersteld kan worden dat de 

solidariteitstheorie van de drie theorieën de belangrijkste rol speelt in de invloed van CMC op 

het offline sociale netwerk, doordat deze theorie vooral van toepassing is op IM, welke een 
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duidelijk betere significante positieve invloed heeft op het versterken en uitbreiden van het 

offline sociale netwerk dan profielsites. Deze hypothese kan echter met dit onderzoek niet 

bevestigd worden,  verder onderzoek kan dit uitwijzen. 

Een minpunt van dit onderzoek is dat de resultaten niet zonder meer generaliseerd 

kunnen worden naar de rest van Nederland. Dit onderzoek is slechts uitgevoerd onder 261 

respondenten, die allemaal op dezelfde Hogeschool zitten, veel dezelfde opleidingen doen, en 

voor het grootste deel in het oosten van Nederland wonen. Het kan zijn dat in de Randstad 

CMC een minder grote rol speelt in het onderhouden en uitbreiden van het offline sociale 

netwerk, doordat hier de mensen dichterbij elkaar wonen, en mensen zo dus makkelijker met 

elkaar ‘offline’ kunnen afspreken. Verder onderzoek zal dan ook uitgevoerd moeten worden 

onder meer respondenten die tot verschillende groepen behoren. Een ander minpunt van dit 

onderzoek is dat er maar twee CMC-programma’s onderzocht zijn, waardoor hypotheses over 

CMC in het algemeen moeilijk bevestigt of verworpen kunnen worden. In verder onderzoek is 

het daarom goed om ook andere CMC-programma’s als e-mail en internetfora mee te nemen. 

Een pluspunt van dit onderzoek is dat de dataverzameling is uitgevoerd op twee manieren, 

namelijk via internet en via ‘real-life’, oftewel door de enquêtes uit te delen op de 

Windesheim zelf. Wanneer de enquête alleen online ingevuld kon worden, zouden 

respondenten die weinig van internet gebruikmaken hem minder snel invullen, en zou de 

onderzoekspopulatie dus alleen bestaan uit respondenten die veel van internet gebruikmaken. 

Doordat de enquête tevens op de Windesheim zelf is uitgedeeld, krijgen respondenten die 

weinig achter internet zitten ook de kans de enquête in te vullen, waardoor de 

onderzoekspopulatie representatiever wordt. Een ander pluspunt is dat er verschillende 

opleidingen zijn onderzocht, waardoor effecten op het offline sociale netwerk eerder zijn 

veroorzaakt door CMC-gebruik, dan de opleiding die men volgt.  

 

6.2 Aanbevelingen 

Uit dit onderzoek is gebleken dat CMC, en dan met name IM, wel degelijk een positief effect 

kan hebben op iemands sociale netwerk. Met IM stijgt het bestaande contact met vrienden 

waardoor de band met deze vrienden verstevigd. Tevens wordt door het gebruik van IM het 

online vriendennetwerk uitgebreid en wordt dit online vriendennetwerk uitgebreid tot de echte 

‘offline’ wereld. Ouders hoeven zich dus geen zorgen te maken dat hun kind hun sociale 

netwerk verliest, wanneer zij gebruikmaken van IM. Natuurlijk kan men niet alleen leven van 

online contacten, en blijft het dus wel essentieel om ook in het echte leven je vrienden te 

ontmoeten. Maar wanneer men een paar uur per dag gebruikmaakt van IM zal het niet snel 
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gebeuren dat dit het offline sociale netwerk schaadt. Aangezien we, afgezien van contact met 

familie, geen significante relaties hebben gevonden tussen profielsites en het versterken en 

uitbreiden van het offline sociale netwerk, weten we van profielsites niet of het gebruik 

hiervan het offline sociale netwerk schaadt. Toch zullen politieke beslissingen als het 

verbieden van IM en/of profielsite-gebruik zeker niet nodig zijn. Wel zal er voorlichting 

gegeven kunnen worden over het juiste gebruik van CMC. Dit houdt bijvoorbeeld in dat 

jongeren duidelijk wordt gemaakt dat CMC op zichzelf geen sociaal netwerk is, en dat het 

daarom voor een goed sociaal netwerk ook belangrijk is buiten het internet met je vrienden 

om te gaan. 
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Bijlage Enquête 

                                                      

Instant Messaging en Profielsites: betere vriendschappen of niet? 

Bijna iedereen stuurt wel eens een mail, chat met elkaar via MSN of checkt een potentiële 

date op een profielsite als Hyves. Ik ben voor mijn scriptie benieuwd welk effect deze 

communicatie via het internet heeft op iemands vriendschappen. Om hier achter te komen 

vraag ik om jouw medewerking. Het invullen van de enquête zal ongeveer 5-10 minuten 

duren. Resultaten zullen anoniem behandeld worden. Bij alle meerkeuze-vragen is één 

antwoordmogelijkheid mogelijk. Bij meerkeuze-vragen kun je je antwoord invullen door het 

cijfer voor het antwoord te omcirkelen.  

 

Allereerst wil ik graag enkele achtergrondkenmerken van je weten: 

1.  Wat is je geslacht?     

 1. Man  

 2. Vrouw 

 

2.  Wat is je leeftijd? …….…..jaar 

 

3. Wat is je opleidingsrichting? 

 School of …………………………. 

  

4. Tot welke etnische bevolkingsgroep vind je jezelf behoren?  

1.   Nederlands 

2.   Marokkaans 

3.   Turks 

4.   Surinaams 

5.   Antilliaans 

6.   Bij een andere bevolkingsgroep uit Europa  

7.   Bij een andere bevolkingsgroep buiten Europa  
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Computergebruik 

5. Bezit je een eigen computer? Zo ja, moet je deze delen met andere gezinsleden?  1. 

Nee    

2. Ja, en ik moet deze delen met andere gezinsleden 

3. Ja, en ik hoef deze niet te delen met andere gezinsleden 

 

6. Hoeveel uur per dag maak je gemiddeld gebruik van een computer?    …… ..… uur 

 

7.  Heb je thuis een internetverbinding? 

1.  Ja 

2. Nee 

 

8. Hoeveel uur per dag maak je gemiddeld actief gebruik van het internet? 

 ……  uur 

 

9. Hoeveel uur per dag maak je gemiddeld gebruik van internet voor de volgende activiteiten? 

Werk/opleiding            …… uur 

Ontspanning        …… uur 

Winkelen        …… uur 

Communicatie met anderen         …… uur 

Anders, nl. …………………………………..   …… uur 

 

Het gebruik van internet voor communicatie 

10. Van welke profielsite en/of Instant Messaging programma maak je het meest gebruik? 

 Profielsites    Instant Messaging 

1. Hyves    1.   MSN (Windows Live Messenger) 

2. MySpace    2.   AIM 

3. Facebook    3.   Googlechat 

4. Anders, nl………………….. 4.   Anders, nl. …………………..  

5. Hier maak ik geen gebruik van  5.   Hier maak ik geen gebruik van  

 

Wanneer je zowel van Instant-Messaging, als van profielsites geen gebruik maakt, ga 

dan naar vraag 28.  Wanneer je alleen van Instant-Messaging, of alleen van Profielsites 
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gebruikmaakt, hoef je van vraag 11-27 alleen de vragen en antwoordcategorieën in te 

vullen, die over het programma gaan waar je gebruik van maakt. 

 

11. Hoe lang maak je gemiddeld per dag gebruik van:  

Instant Messaging (actief):    …uur  0 NVT 

Instant Messaging (passief):    …uur  0 NVT 

Profielsites:      …uur  0 NVT 

 

12. Geef voor Instant Messaging aan waar je het vooral voor gebruikt. 

1. Contact met goede vriendschappen/familierelaties 

2. Contact met minder goede vriendschappen/familierelaties  

3. Contact met onbekenden, die je in het echte leven nog niet ontmoet hebt.  

 

13. Geef voor Profielsites  aan waar je het vooral voor gebruikt. 

1. Contact met goede vriendschappen/familierelaties 

2. Contact met minder goede vriendschappen/familierelaties  

3. Contact met onbekenden, die je in het echte leven nog niet ontmoet hebt.  

 

14. Hoeveel binnenlandse en buitenlandse vrienden/familieleden heb je in de 

contactpersonenlijst van de volgende programma’s?  

 Instant Messaging Profielsites 

Vrienden Binnenland   

Vrienden Buitenland   

Familie Binnenland   

Familie Buitenland   

 

De volgende vragen gaan over bestaande relaties met vrienden en familieleden, die je 

dus niet via internet hebt leren kennen. 

 

15. In hoeverre is het contact met vrienden/familie, die je niet via internet hebt leren kennen, 

gestegen door gebruik van Instant Messaging? 

 

Vrienden: Gezakt  0 0 0 0 0  Gestegen      0 NVT 

Familie:  Gezakt  0 0 0 0 0  Gestegen      0 NVT 
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16. In hoeverre is het contact met vrienden/familie, die je niet via internet hebt leren kennen, 

gestegen door gebruik van Profielsites? 

 

Vrienden: Gezakt  0 0 0 0 0  Gestegen     0 NVT 

Familie:          Gezakt  0 0 0 0 0  Gestegen     0 NVT 

 

17. In hoeverre is de band met vrienden/familie, die je niet via internet hebt leren kennen, 

verbeterd door gebruik van Instant Messaging? 

 

Vrienden: Verslechterd      0 0 0 0 0 Verbeterd      0 NVT 

Familie:  Verslechterd      0       0 0 0 0 Verbeterd      0 NVT 

 

18. In hoeverre is de band met vrienden/familie, die je niet via internet hebt leren kennen, 

verbeterd door gebruik van Profielsites? 

 

Vrienden: Verslechterd  0 0 0 0 0  Verbeterd 0 NVT 

Familie:  Verslechterd  0 0 0 0 0  Verbeterd 0 NVT 

 

De volgende vragen gaan over nieuwe relaties of vrienden welke je via internet hebt 

leren kennen. Wanneer je bij een programma geen nieuwe vrienden gemaakt hebt, vul 

dan 0 in. Vul alleen de antwoordcategorie in van het programma waar je gebruik van 

maakt. 

 

19. Hoeveel online vriendschappen heb je gemaakt met de volgende programma’s? 

Instant Messaging:  ………………… vriend(en) 

  Profielsites:   ………………… vriend(en) 

 

20. Hoeveel van deze vrienden die je via deze programma’s ontmoet hebt, heb je later 

ontmoet in real-life? 

Instant Messaging:  ………………… vriend(en) 

  Profielsites:   ………………… vriend(en) 
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21. Hoe vaak heb je deze vrienden gemiddeld per jaar ontmoet in real-life? 

  Instant Messaging:  ………………… keer 

  Profielsites:   ………………… keer 

 

22. Welk cijfer (lopend van 0 tot 10) zou je de relatie met deze nieuwe vrienden die je ontmoet 

hebt via de volgende programma’s geven?  

  Instant Messaging:  ………………… 

  Profielsites:   ………………… 

 

23. Wanneer je communiceert met anderen via Instant Messaging, zijn dit vooral personen 

met dezelfde interesses als jij, of juist personen met verschillende interesses?  

 

Verschillend 0 0 0 0 0  Overeenkomend 

  

24. Wanneer je communiceert met anderen via profielsites, zijn dit vooral personen met 

dezelfde interesses als jij, of juist personen met verschillende interesses? 

 

Verschillend 0 0 0 0 0  Overeenkomend 

 

25. Hoe  vaak is het voorgekomen dat op Instant Messaging een vriend een nieuw 

contactpersoon aan je heeft voorgesteld? 

………………     keer 

 

26. Hoeveel vrienden heb je leren kennen, door via een profielsite contact te leggen met een 

vriend van een vriend? 

      ………………… vriend(en) 

 

27. Als je iemand leert kennen, hoe vaak maak je dan gebruik van de mogelijkheid om via 

profielsites, informatie in te winnen over de achtergrondkenmerken van een persoon als 

leeftijd, relatie en woonplaats? 

 

Nooit 0 0 0 0 0 Altijd 
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Internetcommunicatie algemeen 

Nu wil ik je nog een aantal vragen stellen over communicatie via internet in het algemeen. 

 

28. Hoe belangrijk is het gebruik van internet voor communicatie-doeleinden voor jou? 

 

Onbelangrijk 0 0 0 0 0 Zeer belangrijk 

  

29. Hoe belangrijk is het gebruik van internet voor het communiceren met buitenlandse 

vrienden of familie voor jou? 

 

Onbelangrijk 0 0 0 0 0 Zeer belangrijk 

 

30. Hoe belangrijk is het maken van nieuwe contacten via internet voor jou? 

 

Onbelangrijk 0 0 0 0 0 Zeer belangrijk 

 

31. Als laatste wil ik je vragen op deze persoonlijke stellingen te reageren. 

 Helemaal 

mee eens 

Mee eens Mee 

eens/ 

Mee 

oneens 

Mee 

oneens  

Helemaal 

mee oneens 

Ik kan gemakkelijk een nogal 

vervelend feestje op gang krijgen. 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

Anderen vinden mij, denk ik, niet 

erg levendig 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

Ik ben een spraakzaam iemand. 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

Ik heb weinig moeite gesprekken te 

voeren met personen die ik niet goed 

ken. 

     

Ik wil je hartelijk bedanken voor het deelnemen aan deze enquête. 

 

Evt. vragen en/of opmerkingen over de enquête                                                                                                                       

 


