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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

 

Geen gesneden koek: wat maakt dat online communities functioneren? 

 

In dit proefschrift bespreek ik, vanuit het streven om sociale structuren in online communities te 

verkennen, de vraag ‘Hoe worden organiserende structuren in online communities uitgevoerd door 

leden’. Online communities worden steeds belangrijker voor bedrijven en individuen, vooral als het 

gaat over het uitwisselen van kennis en informatie. Ik heb de overkoepelende onderzoeksvraag 

vanuit verschillende perspectiven benaderd. 

 

Vandaag de dag zijn online communities belangrijk voor mensen, zowel op persoonlijk als op 

professioneel vlak. De toenemende interesse in deze groepen vindt zijn weerslag in een groeiend 

aantal wetenschappelijke artikelen die deze virtuele sociale netwerken bespreken vanuit 

uiteenlopende perspectieven zoals organisatiewetenschappen, management, communicatie of 

strategie. Online communities ontstaan vaak vanuit een gedeeld doel of gemeenschappelijk 

interesse. In dit proefschrift richt ik mij dan ook op zogenoemde ‘online occupational communities’, 

groepen die vooral geïnteresseerd zijn in het delen van informatie en kennis over een specifiek 

onderwerp. De communities worden vaak gekenmerkt door onderliggende regels en normen. Deze 

virtuele netwerken bestaan bij de gratie van haar leden, hun motivaties om deel te nemen en hun 

bereidheid om met elkaar kennis en informatie uit te wisselen. In tegenstelling tot traditionele, 

offline organisaties, worden deze communities gedreven door informele communicatie en normen, 

dat wil zeggen sociale structuren die sterke invloed kunnen hebben op de organisatie van de 

communities.  

 

Het doel van dit onderzoek is om deze sociale structuren in kaart te brengen. Sociale structuren zijn 

herkenbare en complexe gedragspatronen die op verschillende niveaus plaatsvinden. Ik heb dit 

onderzoek uitgevoerd met data uit één community met als onderwerp het bakken en decoreren van 

taarten. Door middel van verschillende methoden, zowel kwalitatief (zoals het voeren van interviews, 

inhoudsanalyse en observatie) als kwantitatief (zoals statistische analyse en netwerkanalyse) heb ik 

antwoord kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag.   

  

In de drie empirische hoofdstukken komen een aantal belangrijke resultaten naar voren. Ten eerste 

vervullen bepaalde communicatiepatronen (‘communicative genres’) de rol van organiserende 

structuren, en maken verschillende leden van de groep op verschillende manieren gebruik van de 

aanwezige structuren. Dit betekent dat organiserende structuren ongrijpbaar en informeel zijn, in 

tegenstelling tot structuren in traditionele organisaties. Verder blijkt dat online communities uit 

verschillende nationale contexten, ondanks dat ze ook veel overeenkomsten vertonen, verschillen te 

vertonen in de manier waarop de community georganiseerd is. Zo blijken leden van de Nederlandse 

online community bijvoorbeeld vooral gehecht te zijn aan de sociale en gezellige aspecten van de 

groep,  waar de leden van de Duitse online community vooral bezig zijn met het verkrijgen van 

informatie. Dit is verrassend, omdat er tot op heden in de literatuur vaak werd aangenomen dat 

online communities functioneren volgens overkoepelende en algemeen geldige mechanismes. 

Tenslotte laat ik zien hoe ondernemerschap zich ontplooit in de context van de online community. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat deelname aan een online community belangrijk is voor verschillende 

processen van ondernemerschap. De technische aspecten (bijvoorbeeld de archieffunctie) van een 



online community dragen bij aan het beter verkrijgen van informatie voor ondernemers.  Ook de 

sociale aspecten van de community zijn belangrijk, bijvoorbeeld omdat ondernemers een groot 

sociaal netwerk kunnen opbouwen. Door dit laatste onderzoek trek ik het project breder en verbind 

ik een structureel perspectief – kijkend naar de groep als geheel – met een individueel perspectief – 

kijkend naar individuen binnen de groep. 

 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk voor zowel academici als voor managers en andere 

betrokkenen uit de praktijk. Omdat we tot nu toe nog maar beperkte kennis hebben van het 

functioneren van online communities, draagt dit onderzoek bij aan het beter begrijpen van de sociale 

en structuren binnen online communities. Als gevolg van een verbeterd begrip van deze virtuele 

groepen zullen organisaties en bedrijven beter in staat zijn om kennis en sociaal capitaal in online 

communities aan te boren. Verder helpt dit onderzoek bedrijven en organisaties om doelgerichter en 

efficienter gebruik te maken van de aangetapte kennis en sociaal kapitaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


