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SAMENVATTING 

 

DYNAMIEK VAN INTRA-ORGANISATIONELE NETWERKEN: VIER CASE STUDIES NAAR SOCIALE 

SELECTIE EN BEÏNVLOEDING  

 

Dit proefschrift is gepositioneerd in het wetenschappelijk veld van intra-organisationeel 

sociaal netwerkonderzoek. Dit veld heeft tot doel om het gedrag en de houding van 

individuen of groepen van individuen binnen organisaties te verklaren op basis van sociale 

netwerken. Elk hoofdstuk in dit proefschrift is doorspekt met de centrale gedachte dat 

individuen verbonden zijn door middel van relaties, en dat deze constellatie van relaties een 

netwerk creëert waarin individuen zijn ingebed. Deze inbedding geeft mensen allerlei kansen 

en beperkingen die van invloed zijn op hun gedrag en houding. 

   Binnen het veld van intra-organisationeel onderzoek is er een toenemende behoefte 

om dynamische processen in sociale netwerken te begrijpen. De belangrijkste bijdrage van dit 

proefschrift ligt in de behandeling van dit centrale thema van netwerkdynamiek, dat met 

behulp van panel data – verzameld binnen organisaties – wordt onderzocht. Elk hoofdstuk 

behandelt een aparte vraag over hoe het bestuderen van netwerken bijdraagt aan een beter 

begrip van dynamische processen in organisaties. Hieronder volgen de samenvattingen per 

hoofdstuk. 

 

Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat over de algemene theoretische kwestie van netwerkselectie die 

zich bezighoudt met de vraag: hoe maken, breken of onderhouden individuen banden met 

anderen? In dit proefschrift is dat toegepast op intercollegiale adviesnetwerken op een 

revalidatieafdeling van een regionaal Nederlands ziekenhuis. Deze adviesnetwerken zijn van 

cruciaal belang voor het optimaal functioneren van deze afdeling. Onze centrale vragen zijn: 

naar wie gaan individuen voor advies binnen een professionele werkomgeving, en welke 

soorten informatie verkrijgen zij van deze personen? De belangrijkste bijdrage bij het 

beantwoorden van deze vragen is dat wij betogen dat mensen op verschillende manieren 

gemotiveerd zijn als ze op zoek zijn naar advies, en dat dit verschil in zoekgedrag wordt 

bepaald door de aard van de adviezen die personen proberen te verwerven. We laten zien dat 

technisch advies instrumenteel gemotiveerd is – in de zin dat individuen adviseurs kiezen die 

hen kunnen helpen 'om dingen gedaan te krijgen'. In de praktijk betekent dit dat individuen 

technisch advies zoeken bij leidinggevenden, taakafhankelijke collega's en collega's met 
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dezelfde taken. Ook tonen we aan dat sociaal advies wordt gedreven door egogebaseerde 

motieven; dan zoeken mensen liever adviseurs met wie zij een persoonlijke relatie hebben, in 

ons geval vriendschappen. Tot slot vonden we dat politiek advies imagogemotiveerd is. 

Mensen hebben de neiging om adviseurs te kiezen die een hoge status of machtpositie 

hebben. Kortom, dit hoofdstuk laat zien dat individuen verschillende beslisregels gebruiken 

voor verschillende typen sociale relaties. 

 

Hoofdstuk 3. Het is een bekend feit dat sociale netwerken zowel oorzaak als gevolg zijn van 

gedragingen en attituden van individuen. Dit hoofdstuk gaat in op dit vraagstuk van 

wederkerige causaliteit. In het specifieke geval hebben we onderzocht hoe in een eerstejaars 

klas van het Koninklijk Instituut voor de Marine een informele hiërarchische sociale orde 

tussen individuen ontstaat, terwijl tegelijkertijd een netwerk van interpersoonlijke monitoring 

en sanctioneringsgedrag (d.w.z. sociale controle netwerken) in ontwikkeling is. We stellen dat 

de positie van individuen in de informele statushiërarchie (zowel sociale als 

competentiegerichte status) van invloed is op de mate waarin individuen controle uitoefenen 

op anderen, of juist gecontroleerd worden door anderen. Andersom stellen we ook dat de mate 

waarin individuen controle uitoefenen op anderen, of gecontroleerd worden, van invloed is op 

de individuele status van personen binnen de groep. Met andere woorden, we stellen dat het 

sociale controle netwerk en de sociale hiërarchie elkaar wederzijds beïnvloeden door de tijd. 

We vonden enig bewijs dat het informele controle netwerk bepaald wordt door de bestaande 

informele hiërarchie binnen een groep, maar ook dat het informele controle netwerk wordt 

gebruikt om individuele posities binnen de informele hiërarchie te veranderen. Daarnaast 

bleek uit ons onderzoek dat het effect van de statushiërarchie op het informele controle 

netwerk sterker is dan andersom.   

 

Hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk richt zich wederom op het vraagstuk van wederkerige causaliteit, 

maar in dit geval toegepast op een ander sociaal fenomeen, namelijk sociale homogeniteit 

(gelijkenis) in vriendschapsnetwerken. Voor dit hoofdstuk hebben we onderzocht hoe sociale 

homogeniteit in (militaire) discipline ontstaat in een groep eerstejaars studenten bij het 

Koninklijk Instituut voor de Marine. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat 

gelijkenissen, zoals in discipline, tussen vrienden het resultaat zijn van twee verschillende 

causale mechanismen: sociale selectie en sociale beïnvloeding. Dat wil zeggen, individuen 

raken bevriend, omdat ze gelijk zijn en elkaar op basis van gelijkenis als vriend kiezen (d.w.z. 

sociale selectie), maar individuen worden ook gelijk doordat ze al vrienden zijn en naar elkaar 
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toe groeien of elkaar beïnvloeden om hetzelfde te worden (d.w.z. sociale invloed). In veel 

gevallen zijn beide causale mechanismen even waarschijnlijk, maar in dit hoofdstuk laten we 

zien hoe verschillende randvoorwaarden bepalen welke van de twee mechanismen van 

selectie en invloed meer waarschijnlijk is in een gegeven context. Wij laten zien dat in een 

context met een sterke organisationele druk sociale beïnvloeding een sterkere voorspeller is 

van homogeniteit in discipline dan sociale selectie. Een sterke organisationele omgeving geeft 

namelijk weinig ruimte voor sociale selectie. Het belangrijkste punt van dit hoofdstuk is dat 

we laten zien dat de wederkerige causaliteit van netwerken en individuele gedragen en 

attituden niet noodzakelijk vanzelfsprekend is, maar dat het afhangt van de context waarin dit 

wordt onderzocht. 

 

Hoofdstuk 5. Net als in hoofdstuk 4 zijn we hier geïnteresseerd in sociale homogeniteit tussen 

individuen. In dit geval onderzochten we de sociale homogeniteit in de hoeveelheid ervaren 

stress door medewerkers in vier organisaties. In dit hoofdstuk richtten we ons niet om de 

vraag van wederkerig causaliteit, maar verdiepten we ons in sociale beïnvloeding. Een 

centrale vraag bij netwerkstudies die sociale homogeniteit door beïnvloeding verklaren, is: 

zijn individuen gelijk, omdat zij directe relaties hebben met elkaar (d.w.z. door cohesie), of 

omdat ze soortgelijke structurele posities binnen het sociale netwerk hebben (d.w.z. door 

structurele equivalentie)? We stellen dat het geen kwestie van of-of is, maar een kwestie van 

begrijpen hoe deze mechanismen van cohesie en structurele equivalentie leiden tot sociale 

homogeniteit. Het doel van dit hoofdstuk is dus te onderzoeken hoe structurele equivalentie 

en cohesie beter kunnen worden onderscheiden, zowel theoretisch als empirisch. Om 

beïnvloeding door structurele equivalentie en cohesie te kunnen scheiden, stelden we dat 

structurele equivalentie interpersoonlijke concurrentie creëert, en dat die concurrentie de 

relatie tussen structurele equivalentie en sociale homogeniteit (in stress) medieert. Voor 

cohesie, daarentegen, stelden we dat empathie, of de mate van vriendschap, een noodzakelijke 

voorwaarde is om sociale homogeniteit te genereren. We hebben bewijs gevonden voor het 

feit dat cohesie een affectieve basis heeft, en dat het op die manier te onderscheiden is van 

structurele equivalentie. We hebben echter ook vastgesteld dat de gevoelens van 

interpersoonlijke concurrentie niet exclusief zijn voor structurele equivalentie. Dat betekent 

dat interpersoonlijke concurrentie theoretisch geen onderscheid maakt tussen cohesie en 

structurele equivalentie in de door ons onderzochte organisaties. Wij stellen dat er meer 

onderzoek nodig is naar de theoretische basis van sociale beïnvloeding via structurele 

equivalentie. 


