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Samenvatting  
 

Het creëren en delen van kennis binnen organisaties wordt steeds belangrijker. Het effectief 

omgaan met deze kennis wordt daarbij ook belangrijker. Daarom verbinden organisaties 

steeds vaker deze kennis door middel van Virtual Communities of Practice (VCoP), waar 

professionals kennis kunnen uitwisselen. Een VCoP is een online platform waarbij kennis 

gecreëerd en gedeeld wordt. Veel onderzoeken zijn gericht op de succesfactoren van een 

VCoP en het stimuleren van kennisdeling. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar wat VCoP 

gebruik doet met gebruikers die deelnemen aan een dergelijk kennisdelingsplatform. Dit 

onderzoek richt zich op een VCoP waarbinnen professionals online samenkomen en geeft 

inzicht in hoeverre er een relatie tussen de mate van kennisdelen binnen de VCoP Deelmee, 

de ervaren autonomie, verbondenheid, competentie en de werktevredenheid van professionals 

is. Om de relatie tussen kennisdelen binnen een VCoP en werktevredenheid te verklaren, 

baseert het huidige onderzoek zich op de Self-Determination Theory (SDT). De theorie 

verwijst naar drie universele psychologische behoeftes die vervuld moeten worden, namelijk 

autonomie, verbondenheid en competentie. De vervulling hiervan zijn belangrijke elementen 

die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en het optimaal functioneren van een persoon.  

 Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er een online survey uitgevoerd 

onder 105 professionals van de VCoP Deelmee. Deelmee is een online kenniscommunity voor 

zorgprofessionals, bestaat op dit moment twee jaar en heeft 1300 leden. Het online 

kennisdelen bleek geen significante relatie te hebben met de drie psychologische 

basisbehoeften uit de SDT. Daarnaast bleken de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en 

competentie een significant positieve relatie te hebben met de werktevredenheid van 

professionals. Tot slot bleek het kennisdelen op een VCoP geen significant verband te hebben 

met werktevredenheid. 
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1. Theoretisch kader 
 

Inleiding 

 

Een van de belangrijkste voordelen van internet is de hoeveelheid kennis die online 

opgeslagen is om zo de nieuwsgierigheid van mensen te bevredigen en om problemen op te 

lossen (Yoon & Rolland, 2012). Internet wordt dan ook gezien als een toegankelijke bron van 

informatie, kennis, talent en ervaring (Raymond, 1998). Een manier om informatie, kennis, 

talent en ervaring bij elkaar te brengen is een virtuele community. Een virtuele community 

heeft namelijk door internet een zelforganiserend en verbindend karakter en biedt daarnaast 

de mogelijkheid tot interactie en communiceren (Bekkers, 2001).  

Het creëren en delen van kennis binnen organisaties wordt steeds belangrijker. Uit 

onderzoek blijkt dat kennisdelen een positieve invloed kan hebben op vermindering van 

productiekosten, op innovatie en snellere implementatie hiervan, alsmede op teamprestaties 

en bedrijfsresultaten (Wang & Noe, 2010). Effectief omgaan met kennis wordt daarbij ook 

belangrijker. Daarom verbinden organisaties steeds vaker deze kennis door middel van 

Virtual Communities of Practice (VCoP), waar professionals kennis kunnen uitwisselen 

(Chiu, Hsu & Wang, 2006).  

Een VCoP is een online platform waarbij kennis gecreëerd en gedeeld wordt. Wenger, 

McDermott en Snyder (2002, p.4) definiëren een dergelijke community als volgt: ‘a group of 

people informally bound together by shared expertise and passion for joint enterprise’, which 

can ‘drive strategy, generate new lines of business, solve problems, promote the spread of best 

practices, develop professional skills, and help companies to recruit and retain talent’.  

In verschillende literatuurstudies wordt gesteld dat een VCoP een effectief middel is 

om kennis te delen binnen organisaties (Wenger & Snyder, 2002; Filius, 2007). Volgens 

Wenger en Snyder (2000) verwerken een groot aantal werknemers in organisaties informatie 

online en is de productiviteit vaak afhankelijk van het online uitwisselen van kennis. 

Verschillende onderzoekers benadrukken de mogelijke succesfactoren van een VCoP 

(Beijering, 2002; Hanraets, Potter & Jansen, 2006; Filius, 2007). Daarnaast is er veel 

onderzoek gedaan naar factoren die het online kennisdelingsgedrag beïnvloeden met als doel 

het kennisdelingsgedrag te bevorderen (Chiu, Hsu & Wang, 2006; Fang & Chiu, 2010; Lin, 

Hung & Chen, 2009; Hung, Durcikova, Lai & lin, 2011).  

Al wordt er verondersteld dat het implementeren van een VCoP kan leiden tot 

voordelen voor de organisatie, bijvoorbeeld in termen van ondersteuning van de 

bedrijfsresultaten, het bereiken van tijdwinst en scheppen van innovatie (Wang & Noe, 2010; 
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Kooistra, 2003), is er nog weinig onderzoek gedaan naar wat VCoP gebruik doet met 

werknemers die deelnemen aan een dergelijk kennisdelingsplatform. Werknemers zijn echter 

de motor van een organisatie. Zij zijn belangrijk voor een organisatie om een competitieve 

speler op de markt te zijn (Luthans & Youssef, 2004). Organisaties hebben baat bij 

gemotiveerde werknemers, die het beste uit zichzelf halen. (Luthans & Youssef, 2004). 

Werktevredenheid speelt hierbij een belangrijke rol omdat dit onder andere tot een toename 

van productiviteit leidt (De Vries & Zeid, 2002). In het huidige onderzoek wordt daarom 

onderzocht of er een relatie is tussen het kennisdelen binnen VCoP en de ervaren 

werktevredenheid onder de professionals die deelnemen aan het online kennisdelingsplatform 

Deelmee. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

In hoeverre is er een relatie tussen kennisdelen binnen een VCoP, ervaren autonomie, 

verbondenheid, competentie en de werktevredenheid van professionals? 

2. VCoP’s: huidige staat van onderzoek 

 
Een VCoP is een online platform waar kennisvorming en kennisdeling centraal staan 

(Wenger, McDermott & Snyder, 2002). In de literatuur komt dan ook veelvuldig naar voren 

dat een VCoP een effectieve manier is om kennis te delen (Filius 2007; Mazat, 2005; Wenger, 

et al., 2002). Daarnaast zijn VCoP’s binnen organisaties steeds belangrijker geworden doordat 

zij een bijdragen kunnen leveren aan het leren binnen organisaties (Filius, 2002). Naast dat 

een VCoP een belangrijke bijdrage levert aan kennisdeling en –vorming wordt er ook veel 

aandacht besteed aan de mogelijke succesfactoren hiervan. Zo stellen Beijering (2002) en 

Filius (2007) dat een VCoP een inhoudelijk gemeenschappelijk domein moet bevatten waarbij 

individuele belangen worden behartigd. Daarnaast zijn heldere doelstellingen, relevante 

inhoud in het beroepsveld en een duidelijke werkwijze mogelijke succesfactoren voor een 

VCoP (Hanraets, Potter & Jansen, 2006).  

 Een andere succesfactor die veel onderzocht is op het gebied van VCoP is het online 

kennisdelingsgedrag. Het online kennisdelingsgedrag van deelnemers is van essentieel belang 

voor het behouden en onderhouden van een VCoP (Chiu et al., 2006; Fang & Chiu, 2010; Lin 

et al., 2009). De mate van het kennisdelingsgedrag hangt nauw samen met motivatie. In de 

wetenschap wordt er onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie (Hung, 

Durcikova, Lai & Lin, 2011; Wang & Noe, 2010). Een intrinsiek gemotiveerd persoon raakt 

gemotiveerd door plezier en interesse (Lai & Chen, 2014). Intrinsieke werkdoelen zijn gericht 
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op zelfontwikkeling, bijdragen aan de samenleving en het bouwen aan sociale relaties (Van 

den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009). Bij extrinsieke motivatie 

komt de motivatie echter van buitenaf (Lai & Chen, 2014). Dit kan het nastreven van een 

hoge status zijn maar ook financieel succes of macht (Van de Broeck et al., 2009). Uit 

onderzoek blijkt dat zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie kan leiden tot gedrags- en 

prestatieverandering (Ryan & Deci, 2000).  

  Concluderend is uit onderzoek gebleken dat een VCoP een effectieve manier is om 

kennis te delen waarbij het belang voor organisaties van deze platforms en de mogelijke 

succesfactoren veelvuldig zijn onderzocht. Daarnaast is er veel onderzoek gedaan naar het 

online kennisdelingsgedrag van gebruikers en het stimuleren van dit gedrag. Er is nog weinig 

onderzoek gedaan naar een relatie tussen een VCoP en het werkgerelateerde welzijn van haar 

gebruikers. Het huidige onderzoek zal zich daarom richten op de relatie tussen VCoP, ervaren 

autonomie, verbondenheid, competentie en de mate van werktevredenheid van professionals 

die deelnemen aan een online kennisdelingsplatform.   

 

VCoP en Self-Determination Theory 

Om de relatie tussen kennisdelen binnen een VCoP en werktevredenheid te onderzoeken, 

baseert het huidige onderzoek zich op de Self-Determination Theory (SDT). De SDT is 

volgens Yoon en Rolland (2012) de meest invloedrijke en uitgebreide theorie op het gebied 

van menselijke motivatie. De bruikbaarheid van deze theorie is in meerdere onderzoeken 

empirisch aangetoond (Gagné & Deci, 2005; Van den Broek et al., 2009; Yoon & Rolland, 

2012). Het uitgangspunt van de SDT is dat menselijke motivatie samenhangt met het gevoel 

van eigenwaarde dat verhoogd wordt door zelfontwikkeling (Deci & Ryan, 2002). Daarnaast 

is het optimaal kunnen functioneren die op basis van aangeboren psychologische behoeften 

worden aangestuurd een belangrijk uitgangspunt (Deci & Ryan, 2002; Van den Broeck et al., 

2009; Yoon & Rolland, 2012). De theorie verwijst naar drie universele psychologische 

behoeftes die vervuld moeten worden. De vervulling hiervan zijn belangrijke elementen die 

bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en het optimaal functioneren van een persoon. Deze 

basisbehoeftes zijn autonomie (‘autonomy’), verbondenheid (‘belongingness’) en competentie 

(‘competence’). Intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat er gedrag wordt vertoond om deze 

behoeftes te kunnen vervullen (Deci & Ryan, 2001; Yoon & Rolland, 2012). De SDT stelt dat 

iedereen deze drie basisbehoeften heeft en ervan profiteert als deze vervuld worden (Van den 

Broeck et al., 2009). 
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 De behoefte aan autonomie verwijst naar de wens om controle te hebben over het 

eigen handelen (Yoon & Rolland, 2012; Van den Broeck et al., 2009). Cabrera, Collins en 

Salgado (2006) suggereren dat het kennisdelen een indirecte rol kan spelen bij autonomie in 

het werkdomein. Zij legden in hun onderzoek een link tussen kennisdelen en de mate van 

verantwoordelijkheid van de werknemer. Werknemers met een hoge mate van 

verantwoordelijkheid zouden sneller een efficiënte manier zoeken om hun werk te verrichten. 

Een manier om dat te doen is om kennis te delen met andere werknemers. Volgens Deci en 

Ryan (2000) is autonomie een bron van ontwikkeling waar de mens zelfsturend handelt. Door 

het delen van kennis wordt eigen potentieel ingezet. Door het zelfsturende en ontwikkelende 

karakter dat samen gaat met autonomie zou er een relatie kunnen liggen tussen kennisdelen en 

autonomie. Een logisch gevolg van kennisdelen binnen een VCoP zou dus een verhoogde 

autonomie kunnen zijn. Hierbij is de volgende hypothese opgesteld: 

 

Hypothese 1:  Er is een positieve relatie tussen het deelnemen aan online kennisdelen binnen 

een VCoP en ervaren autonomie in het uitvoeren van werk. 

 

De relationele verbondenheid staat voor het gevoel van verbondenheid tussen mensen. 

Positieve relaties en daarnaast voor jezelf en voor anderen kunnen zorgen staan hierbij 

centraal (Deci & Ryan, 2000; Van den Broeck et al., 2009).  Op het gebied van VCoP’s is het 

belangrijk om op te merken dat sociale activiteiten binnen offline communities als belangrijk 

worden beschouwd (Blau, Ferber & Winkler, 1998; Veiga, 1984). Virtual communities 

bestaan namelijk uit sociale interacties waarbij doorgaans dezelfde activiteiten worden 

verricht als in het echte leven (Rheingold, 1993). Deze sociale interacties zijn bijvoorbeeld 

discussies voeren, kennis delen en kennis vergaren. De SDT stelt dat het sociaal contact 

diepgang moet hebben en daarnaast betekenisvol moet zijn voordat er aan deze 

psychologische behoefte wordt voldaan (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & Ryan, 2000). Uit 

onderzoek blijkt dat er een positieve samenhang kan zijn tussen het gevoel van identificatie en 

kennisdelingsgedrag (Kankanhalli Tan & Wei, 2005; Chiu et al., 2006; Yu, Lu & Liu, 2010). 

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Kooistra (2003) dat collegiale samenwerking en toegang 

tot expertise belangrijke voordelen zijn voor leden van een VCoP. Eerder is dus al aan 

getoond dat offline de relationele verbondenheid als belangrijk wordt beschouwd. Het zou 

kunnen dat in de virtuele omgeving dit ook het geval is Vervolgens blijkt er een positieve 

relatie te zijn tussen kennisdelen en identificatie met anderen. Daarnaast draagt een VCoP bij 

aan collegiale samenwerking. Een logisch gevolg van kennisdelen binnen een VCoP zou dus 
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een verhoogd gevoel van verbondenheid kunnen zijn. Hierbij is de volgende hypothese 

geformuleerd:  

 

Hypothese 2: Er is een positieve relatie tussen het deelnemen met online kennisdelen binnen 

een VCoP en ervaren verbondenheid met andere professionals. 

 

Tot slot impliceert de behoefte aan competentie het gevoel van effectiviteit van 

interactie in de sociale omgeving en de mogelijkheid om de eigen capaciteit te benutten (Deci 

& Ryan, 2000). Er ontstaat een verlangen naar effectief communiceren met de omgeving en 

de bekwaamheid om gewenste resultaten te produceren en ongewenste gebeurtenissen te 

voorkomen. Competentie kan werknemers helpen met zelfontwikkeling en verhoogt de 

capaciteit om flexibel te reageren in veranderende omgevingen (Van den Broeck et al., 2009). 

Mogelijke gevolgen van een VCoP voor werknemers zijn vertrouwen in zichzelf, persoonlijke 

ontwikkeling en reputatieversterking (Kooistra, 2003). Dus wanneer werknemers kennisdelen 

binnen een VCoP, zouden zij zich meer kunnen ontwikkelen op het gebied van werk maar 

ook op persoonlijk vlak. Een logisch gevolg van kennisdelen binnen een VCoP zou dus een 

verhoogde competentie kunnen zijn. Hierbij is de volgende hypothese geformuleerd: 

 

Hypothese 3: Er is een positieve relatie tussen het deelnemen aan online kennisdelen binnen 

een VCoP en ervaren competentie in het uitvoeren van werk. 

 

SDT en werktevredenheid 

Indien er inderdaad een relatie is tussen kennisdelen binnen Deelmee en een verhoogde 

ervaring van autonomie, verbondenheid en competentie zal er ook een relatie kunnen zijn met 

werktevredenheid. Een veel gebruikte definitie in de literatuur van werktevredenheid is 

afkomstig van Locke (1969). Locke (1969, p. 316) beschrijft werktevredenheid als volgt: ‘the 

pleasurable or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job as achieving 

or facilitating one’s job value’. Met andere woorden: werktevredenheid staat voor de 

plezierige emotionele staat als resultaat van de werkbeleving.   

Het is van groot belang dat organisaties aandacht besteden aan werktevredenheid. 

Werktevredenheid is volgens Currivan (1999) een belangrijke voorspeller van het verloop 

binnen een organisatie. Dit wordt daarnaast in verband gebracht met het functioneren van 

organisaties, met de productiviteit van werknemers en de manier waarop werknemers hun 

werk ervaren. Carr en Mellizo (2013) stellen dat werktevredenheid een van de belangrijkste 
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elementen is voor het algemeen welzijn van een werknemer. Volgens Schaufeli (2004) is er in 

de arbeid- en gezondheidspsychologie veel aandacht voor werkgerelateerd welbevinden, 

krachtige eigenschappen van werknemers en stimulerende werkaspecten. De toegenomen 

aandacht voor het welzijn is goed voor zowel de werknemer als voor de organisatie (Van den 

Broeck et al., 2009).  

Mogelijk is er een relatie tussen werktevredenheid en de SDT. De SDT kan in de 

arbeidscontext de drie basisbehoeften sterk beïnvloeden (Gagné & Deci, 2005). Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat werknemers beter functioneren naarmate zij meer autonoom zijn (Van den 

Broeck et al., 2009). Van den Broeck et al. (2009) stellen tevens dat werknemers zich 

verbonden kunnen voelen op het werk wanneer zij onderdeel zijn van een hecht team. 

Bovendien kan competent zijn zorgen voor zelfvertrouwen op het werk en zal de werknemer 

ook lekkerder in zijn vel zitten (Deci & Ryan, 2000). Vervolgens suggereren Gagné en Deci 

(2005) in hun onderzoek dat de vervulling van de psychologische basisbehoeften tot een 

hogere werktevredenheid kan leiden. Daarnaast stellen Gagné en Deci (2005) dat 

werktevredenheid kan groeien in een omgeving waar de bevrediging van de drie 

psychologische basisbehoeften worden gestimuleerd. Kortom, de bevrediging van behoefte 

aan autonomie, verbondenheid en competentie zou een belangrijke voorwaarde voor 

werktevredenheid kunnen zijn. Op basis van bovenstaande conclusies zijn de volgende 

hypotheses opgesteld: 

 

Hypothese 4: Er is een positieve relatie tussen het autonoom voelen en werktevredenheid. 

Hypothese 5: Er is een positieve relatie tussen het verbonden voelen en werktevredenheid. 

Hypothese 6: Er is een positieve relatie tussen het competent voelen en werktevredenheid.  

 

Zoals vermeld bij hypothese 1 t/m 3 wordt er een positieve relatie verwacht tussen 

kennisdelen binnen een VCoP en autonomie, verbondenheid en competentie. In eerder 

onderzoek bleek al dat SDT al positieve effecten heeft laten zien voor menselijke motivatie 

(Yoon & Rolland, 2012) en werkmotivatie (Gagne & Deci, 2002; Van den Broek et al., 2009; 

Yoon & Rolland, 2012). Daarom wordt er een positieve relatie verwacht tussen autonomie, 

verbondenheid, competentie en de werktevredenheid zoals vermeld bij hypothese 4 t/m 6. 

Daarom verwachten we ook een positieve relatie tussen kennisdelen binnen een VCoP en 

werktevredenheid. Koh en Kim (2004) suggereerden al in hun onderzoek dat het kennisdelen 

binnen een VCoP kan zorgen voor een beter werk-gerelateerd welzijn onder werknemers, 

maar dit is nog niet getoetst. Hierbij is de laatste hypothese als volgt geformuleerd: 
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Hypothese 7: Er is een positieve relatie tussen kennisdelen binnen de VCoP Deelmee en 

werktevredenheid.  
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3. Methode 
 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag ‘In hoeverre is er een relatie tussen 

kennisdelen binnen een VCoP, de ervaren autonomie, verbondenheid, competentie en de 

werktevredenheid onder professionals?’ is er een online survey uitgevoerd onder 105 

professionals (zzp’ers, ambtenaren, werknemers in loondienst, werknemers op oproepbasis, 

managers en eigenaren van bedrijven met personeel) van de online community Deelmee. De 

survey bestaat uit verschillende, reeds gevalideerde schalen uit andere onderzoeken.  

 

2.1 Instrumentatie 

In dit onderzoek is gekeken naar de verbanden tussen het online kennisdelen binnen VCoP, de 

drie psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie alsmede de 

mate van werktevredenheid.  

De eerste variabele in dit onderzoek is ‘online kennisdelen binnen de VCoP Deelmee’. 

Kennisdelen is het gedrag van een individu waarin de verkregen kennis en informatie aan 

andere collega’s binnen een organisatie wordt verspreid (Ryu, Ho & Han, 2003). Een VCoP is 

een online platform waarin een groep mensen kennis met betrekking tot een bepaald 

onderwerp onderling met elkaar delen (Wenger, McDermott & Snyder, 2002). Het 

kennisdelingsgedrag binnen de VCoP Deelmee wordt gemeten met behulp van de 7-punts 

Likertschaal (‘helemaal mee oneens’ - ‘helemaal mee eens’) van Lin, Hung en Chen (2009). 

Deze schaal bevat vier items waaronder “Ik neem regelmatig deel aan kennisdelende 

activiteiten binnen deze VCoP deel”. De betrouwbaarheid van het online kennisdelingsgedrag 

bestaande uit vier items was goed: α = .89. 

 De drie psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie, 

onderdeel van de SDT, zijn de volgende variabelen in dit onderzoek. De SDT staat voor 

menselijke motivatie die samenhangt met de drie psychologische basisbehoeften (Deci & 

Ryan, 2002). Autonomie staat voor het gevoel van eigen keuze en vrijwilligheid, 

verbondenheid staat voor het sociaal verbonden zijn met werknemers en competentie staat 

voor de mate van competent voelen in het werk en om de omgeving te beïnvloeden (Deci & 

Ryan, 2002). Om deze variabelen te meten wordt de 7-punts Likertschaal (‘helemaal mee 

oneens’ - ‘helemaal mee eens’) van Deci en Ryan (2001).  

De variabele autonomie bevat zeven items waaronder ‘Ik heb wat betreft de 

beslissingen over hoe mijn werk wordt uitgevoerd, het gevoel dat ik veel input heb’. De 

betrouwbaarheid was eerst α = .70. Om de betrouwbaarheid te verhogen zijn de items ‘ik voel 
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dat er op het werk druk op mij gelegd wordt’ en ‘als ik aan het werk ben, moet ik doen wat 

mij gevraagd wordt’ verwijderd. Hiermee steeg de betrouwbaarheid van autonomie bestaande 

uit vijf items naar adequaat: α = .75.  

De variabele verbondenheid bevat acht items waaronder ‘Ik vind de mensen met wie 

ik werk erg leuk’. De betrouwbaarheid was eerst α = .69. Om de betrouwbaarheid te verhogen 

zijn de items ‘ik ben erg op mezelf als ik aan het werk ben’, ‘ik beschouw de mensen met wie 

ik werk als mijn vrienden’ en ‘er zijn niet veel mensen op het werk waar ik ‘close’ mee ben’ 

verwijderd. De betrouwbaarheid van verbonden bestaande uit vijf items was daarna adequaat: 

α = .79. 

De variabele competentie bevat zes items waaronder ‘mensen op het werk vertellen 

mij dat ik goed ben in wat ik doe’. De betrouwbaarheid van competentie bestaande uit vijf 

items was laag: α = .54. Omdat de betrouwbaarheid niet verbeterd kon worden door items te 

verwijderen is besloten om alle zes items samen te voegen tot een variabele.  

De laatste variabele dat in dit onderzoek is gemeten is werktevredenheid. 

Werktevredenheid staat voor de mate van plezierige emotionele staat als resultaat van de 

werkbeleving (Locke, 1969). Deze variabele is gemeten aan de hand van de 7-punts 

Likertschaal (‘helemaal mee oneens’ - ‘helemaal mee eens’) van Curry, Wakefield, Price en 

Mueller (1986). Deze schaal bevat zes items waaronder ‘Ik vind mijn werk leuker dan de 

gemiddelde professionals’. De betrouwbaarheid van werktevredenheid bestaande uit zes items 

was goed: α = .86. Alle items van de hiervoor genoemde variabelen zijn terug te vinden in 

bijlage 1.  

 

2.2 Procedure en respondenten  

Aan de hand van het theoretische kader werd de survey opgesteld. Deze enquête is verspreid 

onder gebruikers van Deelmee. Deelmee is een online kenniscommunity voor 

zorgprofessionals, bestaat op dit moment twee jaar en heeft 1300 leden. Deelmee is actief in 

het sociale domein en werkt organisatie-overschrijdend. De survey is digitaal via het 

onderzoeksprogramma Qualtrics verspreid onder de gebruikers van Deelmee. De 

respondenten kregen via een e-mail een link van de survey toegezonden en konden de survey 

op elke gewenst moment invullen. De surveys zijn volledig anoniem ingevuld en zullen dus 

niet herleid kunnen worden naar de betreffende persoon. Daarmee kon de respondent naar alle 

eerlijkheid de survey invullen. 

In totaal werd de survey door 105 respondenten ingevuld. Dit was 8,08% van de 1300 

leden van de VCoP Deelmee. Van de respondenten was 23% man en 77% vrouw. De leeftijd 
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varieerde tussen de 23 en 65 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar (N=102). 

Hierbij zijn de leeftijden van respondent die een onjuiste leeftijd opgaven buiten beschouwing 

gelaten. De hoogst genoten opleiding was groten deels boven de HBO, HTS, HEAO (N=105). 

3% had een MBO, MTS, MEAO opleiding afgerond, 1% HAVO, VWO of Gymnasium, 81% 

HBO, HTS, HEAO en 15% had een WO opleiding afgerond. De meeste respondenten waren 

werknemers in loondienst (N=105). 3% van de respondenten was zzp’er, 4% van de 

respondenten ambtenaar, 87% waren werknemer in loondienst, 2% respondenten waren 

werknemer op oproepbasis, 4% van de respondenten was manager. 

De meeste respondenten bezochten Deelmee meerdere keren per week (N=105). 15% 

van de respondenten heeft Deelmee nooit bezocht, 16% van de respondenten bezocht 

Deelmee ongeveer één keer in de afgelopen maand, 14% meerdere keren per maand, 25% 

ongeveer één keer per week, 11% ongeveer één keer per dag en 8% meerdere keren per dag. 

De meeste respondenten hebben nooit met deelnemers van Deelmee gecommuniceerd 

43% (N=105). 43% communiceerde nooit met andere professionals van Deelmee, 27% 

ongeveer één keer in de afgelopen maand, 14% meerdere keren in de afgelopen maand, 6% 

meerdere keren per week, 8% ongeveer één keer per week. 2% ongeveer één keer per dag en 

1% meerdere keren per dag.  

 

2.3 Statistische toetsing 

De surveys zijn verwerkt met behulp van het statistische programma SPSS.  De relaties tussen 

de variabelen zijn getoetst aan de hand van een Pearson correlatieanalyse.   
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3. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk zijn de SPSS-analyses weergeven en beschreven. Om te kijken of er spraken 

was van een samenhang tussen de variabelen is er gekeken naar de Pearson correlatie. 

 

3.1 Descriptieve statistieken 

In tabel 1 worden de gemiddelden (M) en de standaarddeviatie (SD) van alle variabelen 

weergeven.  

 
Tabel 1. Descriptieve statistieken: online kennisdelen, autonomie, verbondenheid, competentie en 

werktevredenheid (N=105) 

  M SD 

1. Online kennisdelen  2.40 1.48 

2. Autonomie   5.66 0.79 

3. Verbondenheid  5.99 0.59 

4. Competentie   5.74 0.69 

5. Werktevredenheid  5.61 0.86 

 

 

3.2 Correlatieanalyse    

Om de verschillende hypotheses te testen is er een correlatieanalyse uitgevoerd. In tabel 2 

staan alle resultaten van de correlaties weergeven. Ten eerste wordt de relatie tussen het 

kennisdelen binnen de VCoP Deelmee en de drie psychologische basisbehoeften getoetst. Uit 

een correlatie tussen het online kennisdelen binnen de VCoP Deelmee en ervaren autonomie 

van professionals, het online kennisdelen binnen de VCoP Deelmee en ervaren verbondenheid 

en het online kennisdelen binnen de VCoP Deelmee en competentie bleken er een geen 

significante verbanden te bestaan. Hypothese 1 t/m 3 worden daarom verworpen (tabel 2). 

Ten tweede is de relatie tussen de drie psychologische basisbehoeften en 

werktevredenheid onderzocht. Uit een correlatie tussen ervaren autonomie van professionals 

en werktevredenheid bleek er een positief significant verband te bestaan (r (105) = .47, p < 

.001). Naarmate respondenten meer autonomie ervaren op het werk waren zij meer tevreden 

met hun werk. Hypothese 4 wordt daarom aangenomen.  

Uit de correlatieanalyse tussen ervaren verbondenheid en werktevredenheid bleek een 

significant, positief verband te bestaan (r (105) = .53, p < .001). Naarmate respondenten meer 

verbondenheid ervaren voelden zij zich meer tevreden met hun werk. Hypothese 5 wordt 

daarom aangenomen.  
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Er bleek een positief significant verband te bestaan (r (105) = .51, p < .001) tussen 

ervaren competentie en de werktevredenheid van professionals. Naarmate de respondenten 

zich meer competent voelde voelden zij zich meer tevreden met hun werk. Hypothese 6 wordt 

daarom aangenomen. 

Uit een correlatie tussen online kennisdelen binnen de VCoP Deelmee en 

werktevredenheid van de professionals bleek er geen significant verband te bestaan. Zie ook 

tabel 2. Hypothese 7 wordt daarom verworpen.  

 

Tabel 2. Correlaties (r) tussen online kennisdelen binnen de VCoP Deelmee, ervaren autonomie, 
verbondenheid en competentie en werktevredenheid. 

Construct  1. 2. 3. 4. 5. 

1. Online 

kennisdelen 

     

2. Autonomie  .07     

3. Verbondenheid -.00 .58***    

4. Competentie  .17 .64*** .63***   

5. Werktevredenheid .19 .47*** .53*** .51***  

*** p < .001 
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4. Conclusie  

 

Op basis van dit onderzoek kan er antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag: ‘In 

hoeverre is er een relatie tussen kennisdelen binnen een VCoP, de ervaren autonomie, 

verbondenheid, competentie en de werktevredenheid van professionals?’. Voorgaand 

onderzoek heeft zich vooral gericht op factoren die het kennisdelingsgedrag op VCoP’s 

bevorderen (Hung, Durcikova, Lai & Lin, 2011; Wang & Noe, 2010). De huidige studie richt 

zich op de relatie tussen het kennisdelen, de SDT en werktevredenheid.   

Uit de resultaten is gebleken dat er geen relatie tussen het online kennisdelen en de 

drie psychologische basis uit de Self-Determination Theory is gevonden (hypothese 1 t/m 3). 

Er kunnen daarom geen uitspraken over gedaan worden. Daarnaast is uit de resultaten 

gebleken dat de basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie een relatie hadden 

met de werktevredenheid van professionals (hypothese 4 t/m 6). Naarmate de professionals 

zich meer autonoom voelden, verbondenheid ervoeren en zich competent voelden, waren zij 

meer tevreden met hun werk. Tot slot bleek uit de resultaten dat er geen relatie was gevonden 

tussen het kennisdelen binnen een VCoP en werktevredenheid (hypothese 7). Hier kan dan 

ook geen uitspraak over worden gedaan.  

5. Discussie  
 

De verwachting van deze studie was dat kennisdeling binnen VCoP’s een positief verband 

zou hebben op de drie psychologische basisbehoeften. Uit deze studie bleek er geen 

significant verband te zijn tussen kennisdelen en autonomie. Deze bevinding sluit niet aan bij 

de resultaten van Cabrera, Collins en Salgado (2006). In het onderzoek van Cabrera, Collins 

en Salgado (2006) bleek dat er een link was tussen kennisdelen en autonomie in het werkveld. 

Uit de resultaten en de descriptieve statistieken is gebleken dat leden van Deelmee niet vaak 

deelnemen aan deze community waardoor de variabele kennisdeling een lage gemiddelde 

score heeft behaald (M = 2,4). Een mogelijke verklaring voor deze onverwachte uitkomst kan 

zijn dat de leden zich al relatief autonoom voelden en dat een VCoP daar niet echt meer aan 

kan bijdragen.  

 Daarnaast werd er een positieve relatie verwacht tussen kennisdelen en vervulling van 

de basisbehoefte verbondenheid. Uit de correlatieanalyse bleek echter dat deze twee variabele 

geen significant verband hadden. Dit komt niet overeen met verschillende voorgaande 

onderzoeken (Kankanhalli, Tan & Wei, 2005; Chiu et al., 2006; Yu, Lu & Liu, 2010). Hieruit 
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bleek dat er een positieve samenhang was tussen het kennisdelingsgedrag en het gevoel van 

identificatie met anderen. Een VCoP biedt professionals diepgaande sociale interacties, 

waardoor er aan deze psychologische basisbehoefte wordt voldaan (Reis, Sheldon, Gable, 

Roscoe & Ryan, 2000). Een mogelijke verklaring voor het resultaat kan zijn dat de 

community Deelmee nog niet zo lang bestaat. De community bestaat nu twee jaar en de 

meeste leden maken nog niet heel actief gebruik van de community. 42% van de gebruikers 

bezoekt Deelmee een paar keer per maand, een keer maand of zelfs nooit. Daarnaast 

communiceerde maar liefst 43% nooit met andere deelnemers en 26% slechts één keer per 

maand. Bovendien bestaat er een kans dat, door de organisatie-overschrijdende aard van de 

community, de deelnemers elkaar niet offline kennen. Hierdoor kan het zijn dat zij zich (nog) 

niet verbonden voelden met andere gebruikers van Deelmee.  

 In deze studie werd er ook een positief verband verwacht tussen het online kennisdelen 

en competentie. Uit de correlatieanalyse bleek dit eveneens niet het geval te zijn. Dit komt 

daarom ook niet in overeen met het onderzoek van Kooistra (2003), waaruit bleek dat er een 

positieve relatie is tussen het kennisdelen binnen een VCoP en het vertrouwen in zichzelf, 

persoonlijke ontwikkeling en reputatieversterking. Dit zijn elementen van het competent 

voelen. Het kennisdelen draagt dus bij aan het gevoel van competent zijn op het werk. Ook 

hiervoor is een mogelijke verklaring dat er nog niet veel gebruik wordt gemaakt van de 

community Deelmee.  

 Vervolgens is er gekeken of er een positief verband is tussen de drie basisbehoeften en 

werktevredenheid. Deze verbanden werden net als eerder aangegeven in het theoretisch kader 

in deze studie bevestigd. De bevrediging van de basisbehoeften bleek een positieve 

samenhang te hebben op de werktevredenheid van de professionals van Deelmee. In eerder 

onderzoek van Gagné en Deci (2005) bleek er al een mogelijke relatie te zijn tussen 

werktevredenheid in de arbeidscontext en de SDT. Daarnaast stelden Van den Broeck et al. 

(2009) dat werknemers beter functioneren naarmate zij meer autonoom zijn, zich meer 

verbonden voelen wanneer zij onderdeel zijn van een hecht team en competent zijn zorgt voor 

zelfvertrouwen.  

 Tot slot is er gekeken naar een positief verband tussen kennisdelen binnen een VCoP 

en werktevredenheid. Uit de resultaten bleek er geen significant verband te zijn tussen het 

kennisdelen en werktevredenheid. In eerder onderzoek (Koh & Kim, 2004) werd 

gesuggereerd dat het kennisdelen binnen een VCoP kan zorgen voor een beter werk-

gerelateerd welzijn onder werknemers. Een mogelijke verklaring kan, zoals eerder vermeld, 

zijn dat kennisdeling gemiddeld laag scoorde en werktevredenheid gemiddeld hoog scoorde. 
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Het zou dus kunnen dat het online kennisdelen niets bijdraagt aan de werktevredenheid van de 

gebruikers van Deelmee. Daarnaast kan het de zorgsector een mogelijke verklaring zijn. De 

meeste respondenten zijn werknemers in loondienst en werken voornamelijk met mensen. Het 

zou kunnen dat door het vaak dankbare en zorgzame karakter van hun werk zij hier hun werk-

gerelateerde voldoening uit halen.    

In vervolgonderzoek wordt er aangeraden om een langere onderzoeksperiode aan te 

houden. Een langere onderzoeksperiode biedt ruimte om een hoger respondentenpercentage te 

bereiken, waardoor er een meer betrouwbare en representatieve steekproef uitgevoerd kan 

worden.   

Daarnaast is dit onderzoek in het zorgdomein uitgevoerd. Om een meer 

generaliseerbaar resultaat te verkrijgen wordt er aangeraden om dit onderzoek in verschillende 

werkdomeinen uit te voeren. Naast verschillende werkdomeinen wordt er tevens aangeraden 

om VCoP’s te onderzoeken die langer bestaan dan Deelmee. Deze community bestaat relatief 

kort waardoor het mogelijk is dat niet alle gebruikers alle mogelijkheden kennen en niet 

optimaal gebruik maken van de community Deelmee. 

Aangezien dit een cross-sectioneel onderzoek is, is er alleen onderzocht of er een 

verband is tussen de variabelen en kunnen er geen causale conclusies getrokken worden. In dit 

onderzoek is er gekeken naar een relatie tussen kennisdelen op een VCoP, de drie 

psychologische basisbehoeften en werktevredenheid. Uit de correlatieanalyse zijn er 

verbanden tussen de SDT en werktevredenheid vastgesteld. Daarom wordt er aangeraden om 

longitudinaal onderzoek uit te voeren om causale relaties tussen deze variabelen vast te 

stellen.  

Tot slot is het interessant om te kijken of er een verschil is in de behoeftes van 

verschillende professionals. Heeft bijvoorbeeld de ene professional meer behoefte aan 

vervulling van de basisbehoeften dan de ander? In het huidige onderzoek bestonden de meeste 

respondenten uit werknemers in loondienst. Het kan zijn dat zij bijvoorbeeld andere behoeftes 

hebben dan zzp’ers. Dit kan interessant zijn voor organisaties om inzicht te krijgen in wat 

voor type mensen er binnen de organisatie vallen en hoe zij op deze verschillende 

basisbehoeften. 
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Bijlage 1 

Fijn dat u deelneemt aan deze enquête over het onlineplatform Deelmee! 

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat voor effect Deelmee op haar 

gebruikers heeft. Deelmee bestaat inmiddels twee jaar en door het invullen van deze enquête 

helpt u Deelmee verder naar een volgende stap. Daarnaast draagt u bij aan onze 

bachelorscriptie voor de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen. 

De enquête bestaat uit een aantal vragen en stellingen. Geef telkens aan in hoeverre u het eens 

of oneens bent met de stelling. Het gaat hierbij om uw eigen mening, er bestaan geen goede of 

foute antwoorden. De enquête zal zonder vermelding van uw persoonsgegevens en dus 

anoniem worden verwerkt. Het invullen van de enquête zal ongeveer tien minuten duren.      

U doet vrijwillig mee aan dit onderzoek en kunt op elk moment tijdens het invullen van de 

vragenlijst uw deelname stopzetten. De gegevens die we in dit onderzoek verzamelen, zullen 

eventueel door wetenschappers gebruikt worden voor artikelen en presentaties. Door op de 

knop ‘ik ga akkoord’ te klikken gaat u ermee akkoord dat uw antwoorden anoniem worden 

verwerkt in de bachelorscriptie over het effect van Deelmee op haar gebruikers. 

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek? U krijgt aan het eind van deze 

enquête de mogelijkheid uw e-mailadres in te vullen. U wordt dan via deze weg hierover 

geïnformeerd.  

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met Anne Veldhuis, 

a1.veldhuis@student.ru.nl. 

Wij danken u van harte voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne Veldhuis, Bianca Meijering, Vincent van Heun en Adinda van Eijk 
 

Tabel 3. Enquête Deelmee.  

Hoe frequent bezoekt u Deelmee?   

1. Niet bezocht  

2. Ongeveer één keer in de afgelopen maand 

3. Meerdere keren in de afgelopen maand  

4. Ongeveer één keer per week 

5. Meerdere keren per week 

6. Ongeveer één keer per dag 
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7. Meerdere keren per dag 

Hoe vaak communiceert u met andere deelnemers van Deelmee?   

1. Nooit  

2. Ongeveer één keer in de afgelopen maand 

3. Meerdere keren in de afgelopen maand  

4. Ongeveer één keer per week 

5. Meerdere keren per week 

6. Ongeveer één keer per dag 

7. Meerdere keren per dag 
 

Kennisdelingsgedrag binnen een VCoP: Likertschaal van ‘helemaal mee oneens’ tot 

‘helemaal mee eens’    

1. Ik neem regelmatig deel aan kennisdelende activiteiten binnen deze VCoP deel.  

2. Als ik deze VCoP bezoek deel ik meestal actief mijn eigen kennis met anderen. 

3. Wanneer er ingewikkelde kwesties worden besproken, ben ik meestal betrokken in 

bij deze interacties.  

4. Binnen deze VCoP ben ik over het algemeen betrokken bij discussie over 

gevarieerde onderwerpen, dan enkel discussies over een specifiek onderwerp. 

SDT: Likertschaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ 

1. Ik heb wat betreft de beslissingen over hoe mijn werk wordt uitgevoerd, het gevoel 

dat ik veel input heb. 

2. Ik vind de mensen met wie ik werk erg leuk. 

3. Ik voel mij niet competent als ik aan het werk ben. 

4. Mensen op het werk vertellen mij dat ik goed ben in wat ik doe. 

5. Ik voel dat er op het werk druk op mij gelegd wordt. 

6. Ik kan goed overweg met de mensen op het werk. 

7. Ik ben erg op mezelf als ik aan het werk ben. 

8. Ik heb de vrijheid om mijn ideeën en meningen over het werk te uiten. 

9. Ik beschouw de mensen met wie ik werk als mijn vrienden. 

10. Ik heb interessante nieuwe vaardigheden tijdens mijn werk kunnen leren. 

11. Als ik aan het werk ben, moet ik doen wat mij gevraagd wordt. 

12. De meeste dagen heb ik een gevoel van voldoening door het werken. 

13. Er wordt op het werk rekening gehouden met mijn gevoelens. 

14. Tijdens mijn werk krijg ik niet veel kans om te laten zien hoe capabel ik ben. 
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15. Mensen op het werk geven om mij 

16. Er zijn niet veel mensen op het werk waar ik ‘close’ mee ben. 

17. Ik heb het gevoel dat ik gewoon mijzelf kan zijn op het werk. 

18. De mensen met wie ik werk lijken mij niet zo te mogen. 

19. Als ik aan het werk ben voel ik mij vaak niet capabel. 

20. Er zijn niet veel mogelijkheden voor mij om voor mijzelf te bepalen hoe ik te werk 

ga. 

21. Mensen op het werk zijn vriendelijk tegen mij. 

Werktevredenheid: Likertschaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ 

1. Ik heb plezier in mijn werk. 

2. Ik vind mijn werk leuker dan de gemiddelde professional. 

3. Ik ben zelden verveeld in mijn werk. 

4. Ik zou niet overwegen nieuw werk te nemen. 

5. Meestal ben ik enthousiast over mijn werk. 

6. Ik ben best tevreden met mijn werk. 

 

 


