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Samenvatting 

Met het ontstaan van sociale mediasites zoals Facebook kunnen mensen makkelijk ook 

buiten het werk om communiceren met collega’s. Hierdoor is de scheiding tussen de publieke 

zelf en de professionele zelf vervaagd, waardoor verschillende doelgroepen vaak tegelijk 

bereikt worden met online berichten. Dit kan zowel een negatieve als een positieve uitwerking 

hebben op de relaties die werknemers hebben met hun collega’s. Voordat kan worden gekeken 

wat het effect is van dit gedrag, moet eerst worden gekeken welke drijfveren bepalen in 

hoeverre werknemers doen aan online boundary management. Aan de hand van een theoretisch 

model, opgesteld door Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013), is in het huidige onderzoek 

gekeken naar het online boundary managementgedrag van werknemers op Facebook. Hierbij is 

gekeken of dit gedrag te verklaren is aan de hand van de persoonlijke drijfveren en 

zelfevaluatiemotieven, voorgesteld door Ollier-Malaterre et al. (2013). Op basis van het model 

werd voor het huidige onderzoek verwacht dat er een positieve relatie is tussen de voorkeur 

voor het integreren of segmenteren van het privé en het zakelijke leven en het integreren of 

segmenteren van privé en zakelijke contacten online (hypothese 1). Daarnaast werd verwacht 

dat er een positieve relatie is tussen de zelfevaluatiemotieven van medewerkers en de mate van 

self-verification of self-enhancement in Facebookberichten (hypothese 2).  

Uit de resultaten van het surveyonderzoek onder 177 respondenten en de content analyse 

van de Facebookberichten die zij hadden geplaatst, is gebleken dat de meerderheid van de 

respondenten contacten online integreert en doet aan self-enhancement en daarmee doet aan 

Content boundary management. Het lijkt er dus op dat mensen online weinig grenzen 

aanbrengen, zeker als het gaat om het soort contacten waarmee ze online bevriend zijn. 

Daarnaast is met behulp van multiple regressieanalyses aangetoond dat hypothese 1 kan worden 

bevestigd maar hypothese 2 moest worden verworpen.  
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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie ‘Online Boundary Managementgedrag’. Het onderzoek voor deze scriptie 

naar boundary managementgedrag is uitgevoerd door een vragenlijst te verspreiden onder 

werknemers die gebruik maken van de sociale mediasite Facebook. Deze scriptie is geschreven 

in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen 

van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van november 2015 tot en met juli 2016 ben ik bezig 

geweest met het onderzoek en het schrijven van de scriptie. 

 

Samen met mijn scriptiebegeleider, Anika Batenburg, heb ik de onderzoeksvraag voor deze 

scriptie bedacht. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd was complex en eerdere pogingen van 

onderzoekers waren dan ook niet succesvol. Dit maakte het voor mij tot een extra grote 

uitdaging om het onderzoek succesvol af te ronden. Na het uitvoeren van een surveyonderzoek 

en content analyse heb ik de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Tijdens dit onderzoek heb 

ik nauw samengewerkt met mijn scriptiebegeleider en dankzij haar feedback en hulp en dankzij 

de feedback van mijn tweede lezer, Jos Hornikx, heb ik mijn onderzoek kunnen afronden en is 

mijn scriptie geworden zoals deze nu is. 

  

Graag wil ik mijn begeleiders bedanken voor de inspirerende begeleiding en hun ondersteuning 

tijdens het onderzoekstraject. Ook wil ik alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt 

aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Zonder hun medewerking had ik dit 

onderzoek niet kunnen voltooien. Tevens wil ik mijn medestudenten bedanken voor hun 

adviezen en goede raad. Ik heb vaak met hen op effectieve wijze kunnen sparren over mijn 

onderzoek. Tot slot wil ik mijn vrienden en familie bedanken. Ik heb van hen veel wijze raad 

en hulp mogen ontvangen bij het verspreiden van mijn vragenlijsten. Bovendien hebben zij mij 

moreel ondersteund tijdens het schrijfproces.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Tessel Stoppelenburg  

Nijmegen, juli 2016 
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Theoretisch kader 

Mensen laten regelmatig verschillende versies van zichzelf zien. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan onze privé zelf en onze publieke zelf (Schlenker, 1986). De 

privé zelf bestaat volgens Schlenker (1986) uit de kern van iemands innerlijk en is daarmee de 

meest oprechte en solide basis van waaruit iemands acties, gevoelens en gedachtes ontstaan. De 

publieke zelf definieert Schlenker daarentegen als de zelf zoals deze wordt gepresenteerd in het 

sociale leven, waardoor deze kan veranderen afhankelijk van de sociale groep waarin iemand 

zich bevindt. Deze versies van onszelf beïnvloeden dus hoe wij ons gedragen, wat wij belangrijk 

vinden en welke rol anderen hierbij spelen (Wicklund & Gollwitzer, 1987). Met de komst van 

sociale media is echter naast de privé en publieke zelf nog een versie van de zelf ontstaan, 

namelijk de online zelf (Ellison, Heino & Gibbs, 2006). Volgens Ellison et al. (2006) is de 

online zelf een ideaalbeeld dat mensen van zichzelf schetsen op bijvoorbeeld een sociale 

mediasite als Facebook. Naast het ideaal beeld dat mensen online van zichzelf schetsen, wordt 

de online persoonlijkheid opgebouwd uit de verschillende rollen die mensen in hun dagelijks 

leven hebben, zoals het zijn van een familielid, vriend, kennis en werknemer (Fieseler, Meckel 

& Ranzini, 2015).  

Met het ontstaan van sociale mediasites kunnen mensen nu makkelijk ook buiten het 

werk om communiceren met hun baas of collega’s (Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg, 2013). 

Zo blijkt uit onderzoek van Peluchette, Karl en Fertig (2013) dat online bevriend zijn met een 

leidinggevende of collega’s ervoor zorgt onderlinge zakelijke relaties verder gaan dan de 

grenzen van de organisatie. Hierdoor wordt vaak onderling meer persoonlijke informatie 

gedeeld dan anders het geval zou zijn (Peluchette et al., 2013). Dit heeft tot gevolg dat de 

scheiding tussen de publieke zelf en de professionele zelf vervaagd, waardoor verschillende 

doelgroepen vaak tegelijk worden bereikt met berichten die online geplaatst worden (Fieseler 

et al., 2015).  

De vervaging van de grenzen tussen de publieke zelf en de professionele zelf lijkt voor- 

en nadelen te hebben. Een voordeel van het gebruiken van deze sociale mediasites voor 

werkgerelateerde contacten is dat het contact tussen collega’s kan verbeteren en het de 

onderlinge relaties kan versterken. Dit heeft een positieve uitwerking op de rol die iemand 

vervult binnen een organisatie (DiMicco & Millen, 2007). Daarnaast kunnen deze versterkte 

contacten gunstig zijn als een werknemer carrière wil maken of op zoek is naar een nieuwe baan 

(Karl & Peluchette, 2011). Een tweede voordeel van het vervagen van de grenzen is dat 

professionele contacten het waarderen als ze meer te weten komen over de persoonlijkheid van 

hun collega, waardoor zij hem of haar aardiger en leuker gaan vinden (Forest & Wood, 2012).  
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Hoewel de overlap tussen de publieke zelf en de professionele zelf volgens 

onderzoekers (Skeels & Grudin, 2009; DiMicco & Millen, 2007; Ollier-Malaterre et al., 2013; 

Karl & Peluchette, 2011) dus zinvol kan zijn om bijvoorbeeld relaties met collega’s te 

versterken, kan het vervagen van de sociale grenzen daarentegen volgens Karl en Peluchette 

(2011) ook zorgen voor ongemak en spanning. Zo vinden mensen het volgens DiMicco en 

Millen (2007) vaak lastig om op Facebook een professionele identiteit te creëren en behouden. 

In het dagelijks leven hebben mensen duidelijke grenzen tussen persoonlijke en professionele 

domeinen, namelijk de grens tussen privé en werk (Ramarajan & Reid, 2013). Volgens 

Ramarajan en Reid (2003) helpt dit werknemers om hun professionele identiteit te behouden 

bij hun collega’s. Het aanbrengen van grenzen is online echter veel lastiger (Swann, Johnson & 

Bosson, 2009), omdat er online een overlap is tussen privé en zakelijke contacten die fungeren 

als één online publiek (Fieseler et al., 2015). Daarnaast hebben mensen, als gevolg van deze 

overlap, de neiging te vergeten uit wie hun online publiek bestaat. Hierdoor houden 

medewerkers vaak (onbewust) geen rekening met de professionele normen die gelden voor 

zakelijke contacten, waardoor zij informatie plaatsen die professioneel gezien wellicht ongepast 

is (Fieseler et al., 2015). Dit kan schadelijk zijn voor het imago van een werknemer bij 

bijvoorbeeld collega’s (Boyd, 2007).  

Uit de bovenstaande onderzoeken blijkt dat het vervagen van de grenzen tussen de 

publieke zelf en de professionele zelf niet alleen voordelen, maar ook nadelen heeft. Het is 

daarom belangrijk om meer zicht te krijgen op de mate waarin werknemers online grenzen 

aanbrengen en welke drijfveren hierop van invloed zijn.  

 

Huidige onderzoek  

Verschillende onderzoeken laten zien dat sommige mensen hun online sociale contacten 

wel gescheiden houden en anderen niet (Fieseler, Meckel & Ranzini, 2015; DiMicco & Millen, 

2007; Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg, 2013). We weten echter nog niet hoe en waarom ze 

dit precies doen. Ollier-Malaterre et al. (2013) hebben geprobeerd een eerste aanzet te geven 

voor het beantwoorden van deze vraag door een theoretisch model op te stellen over dit online 

boundary managementgedrag van werknemers. Met online boundary management bedoelen de 

auteurs in welke mate mensen een scheiding aanbrengen tussen het privé en het zakelijke leven 

op sociale netwerksites zoals Facebook. Deze scheiding zorgt er volgens Ollier-Malaterre et al. 

voor dat werknemers verschillende entiteiten (bijvoorbeeld vrienden en collega’s) los van 

elkaar kunnen blijven zien, waardoor hun omgeving makkelijker en meer geordend wordt en 

blijft.  
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Omdat het theoretisch model van Ollier-Malaterre et al. nog niet is getest, zal in het 

huidige onderzoek een deel van het model getest worden. In het literatuuroverzicht zal allereerst 

worden ingegaan op hoe mensen zich online presenteren volgens voorgaande onderzoeken en 

wat de mogelijke effecten daarvan zijn. Vervolgens zal worden gekeken naar de drijfveren en 

zelfevaluatiemotieven voor online boundary managementgedrag zoals voorgesteld door Ollier-

Malaterre et al. en de verschillende type boundary managementgedrag die hierbij horen. Tot 

slot zullen de onderzoeksvraag en hypotheses besproken worden.  

 

Literatuuroverzicht online zelfpresentatie 

Voordat gekeken kan worden naar de persoonlijke drijfveren uit het model van Ollier-

Malaterre, Rothbard en Berg (2013) zal eerst een overzicht worden gegeven van hoe mensen 

zich volgens eerdere onderzoeken op sociale mediasites presenteren. Ook zal worden besproken 

wat de mogelijke effecten daarvan zijn op hun reputatie. Tot slot wordt een overzicht gegeven 

van verschillende theorieën rondom impressiemanagement en zelfpresentatie.  

Als mensen kiezen hoe ze zichzelf online willen presenteren aan anderen, maken ze 

bepaalde keuzes die beïnvloeden hoeveel respect ze krijgen van anderen en hoe leuk ze 

gevonden worden door anderen (Bareket-Bojmel, Moran & Shahar, 2016). Dit wordt door 

Amichai-Hamburger en Vinitzky (2010) ook wel ‘impressiemanagement (IM)’ genoemd: “de 

poging om controle te hebben op informatie om zo de mening van anderen over ons te 

beïnvloeden”. Sommige mensen doen aan impressiemanagement op Facebook door 

bijvoorbeeld te kiezen wie ze wel of niet accepteren als ‘vriend’, maar ook door de foto’s en 

berichten die ze plaatsen (Ollier-Malaterre et al., 2013). Daarnaast zegt de hoeveelheid 

informatie die iemand online over zichzelf bloot geeft iets over zijn persoonlijkheid en zijn 

strategieën voor zelfpresentatie (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Ross et al., 2009; 

Nadkarni & Hofmann, 2012).  

Hoewel medewerkers volgens Karl en Peluchette (2011) zelf denken dat de informatie 

die zij online plaatsen niet wordt bekeken door collega’s of leidinggevenden of dat dit, als deze 

wordt bekeken, niet van belang is voor hoe collega’s en leidinggevenden over hen denken, is 

deze informatie wel degelijk van belang. Deze informatie beïnvloedt namelijk hoe anderen over 

ons denken en hoe anderen ons behandelen (Leary & Kowalski, 1990). Zo hebben Kluemper 

en Rosen (2009) aangetoond dat door middel van de foto’s en het soort berichten die 

sollicitanten online plaatsen, een werkgever een goed beeld kan vormen van de persoonlijkheid 

van de sollicitant. Op basis daarvan beslist een werkgever of de sollicitant wel of niet 

uitgenodigd of aangenomen wordt (Kluemper & Rosen, 2009). Daarnaast liet ook het 
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onderzoek van Bohnert en Ross (2010) zien dat de informatie die te vinden was op sociale 

mediasites over sollicitanten van invloed was op het wel of niet uitnodigen van de sollicitant en 

het startsalaris dat werd aangeboden. Uit het onderzoek bleek namelijk dat iemand die familie 

georiënteerd was tot duizend dollar meer startsalaris geboden werd dan iemand die alcohol 

georiënteerd was, als deze al werd uitgenodigd voor een gesprek.  

Toch is niet alleen de inhoud van de informatie die gevonden kan worden op sociale 

mediasites van invloed op de reputatie van de werknemer. Ook de hoeveelheid informatie die 

online geplaatst wordt speelt een rol. Forest en Wood (2012) beweren namelijk dat werknemers 

ook te weinig informatie over zichzelf kunnen loslaten online, of te veel controle kunnen 

uitoefenen op de informatie die te vinden is door bijvoorbeeld informatie te wijzigen of 

verwijderen. Hierdoor worden werknemers door professionele contacten gezien als gespannen 

of koud, wat een negatief effect heeft op hun reputatie bij collega’s (Forest & Wood, 2012). 

Om te voorkomen dat de informatie die online staat leidt tot reputatieschade, is het voor 

werknemers naast de keuzes die zij maken over het soort informatie dat zij online plaatsen en 

over de hoeveelheid informatie die zij online plaatsen, ook belangrijk bewuste keuzes te maken 

over het wel of niet online bevriend willen zijn met hun baas en collega’s (Fieseler, Meckel & 

Ranzini, 2015).  

Onder andere uit de onderzoeken van Amichai-Hamburger en Vinitzky, Forest en Wood 

en Fieseler et al. (2015) is gebleken dat online gedrag consequenties heeft voor de professionele 

reputatie. Het is echter nog niet duidelijk hoe vaak werknemers eigenlijk hun privé en zakelijke 

contacten online samenvoegen tot één netwerk, wat voor soort berichten zij online plaatsen, 

hoe vaak zij verschillende soorten berichten plaatsen en waarom werknemers kiezen voor deze 

online boundary management strategieën. Ollier-Malaterre et al. hebben hiertoe een eerste 

aanzet geven. Zij hebben namelijk een theoretisch model opgesteld waarin zij verschillende 

drijfveren, zelfevaluatiemotieven, online boundary managementgedragingen en de 

consequenties van deze gedragingen bespreken. In het huidige onderzoek worden de relaties 

tussen deze drijfveren, zelfevaluatiemotieven en verschillende typen online boundary 

managementgedrag van werknemers onderzocht. Om onderlinge relaties te kunnen leggen zal 

eerst het model van Ollier-Malaterre et al. worden besproken.  

 

Model online boundary managementgedrag 

Op basis van persoonlijke drijfveren en zelfevaluatiemotieven hebben Ollier-Malaterre, 

Rothbard en Berg (2013) een theoretisch model opgesteld voor het online boundary 

managementgedrag van werknemers. In dit model hebben de onderzoekers vier soorten 
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boundary managementgedrag beschreven, die van elkaar onderscheiden worden door de mate 

van integratie of segmentatie van het privé en zakelijke leven en zelfevaluatiemotieven. 

Achtereenvolgens zullen de drijfveren en zelfevaluatiemotieven besproken worden en zal 

gekeken worden naar het model.  

 

Drijfveer: Integreren of segmenteren privé en zakelijke leven 

Een belangrijke drijfveer voor het boundary managementgedrag van werknemers is de 

voorkeur die werknemers hebben om hun privé en zakelijke leven te integreren of segmenteren 

(Ollier-Malattere, Rothbard & Berg, 2013). Volgens Clark (2000) maken mensen die doen aan 

integreren geen onderscheid tussen thuis en werk, zowel als het gaat om contacten als om 

gedachten en emoties. Dit in tegenstelling tot mensen die thuis en werk segmenteren en hierin 

wel een onderscheid maken. Bij de keuze voor het integreren of segmenteren gebruiken mensen 

elementen uit hun omgeving en organiseren zij die op zo’n manier dat het voor henzelf logisch 

is, zoals met wie je wanneer contact hebt (Clark, 2000). Omdat mensen verschillende 

voorkeuren hebben als het gaat om het ordenen van hun omgeving, hebben mensen ook 

verschillende voorkeuren als het gaat om het segmenteren of integreren van hun privé en 

zakelijke leven (Fieseler, Meckel & Ranzini, 2015).  

Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook op sociale netwerksites zoals Facebook 

moeten mensen keuzes maken met betrekking tot de ordening van hun omgeving en contacten. 

Zo moeten zij de keuze maken met wie zij online een connectie maken en of ze professionele 

contacten wel of niet gescheiden willen houden van privécontacten (Ollier-Malattere et al., 

2013). Dit wordt ook wel het managen van de structural social capital genoemd (Nahapiet & 

Ghosal, 1998). Mensen die contacten in één netwerk integreren, zijn volgens Ollier-Malaterre 

et al. niet actief bezig met het onderscheiden van hun online publiek. Zij hebben daarentegen 

één groot publiek, bestaande uit zowel professionele als privécontacten. Mensen die hun 

contacten daarentegen liever gescheiden houden zullen volgens Ollier-Malaterre et al. actiever 

bezig zijn met het classificeren van hun contacten. 

Mensen moeten dus zowel in het dagelijks leven als online keuzes moeten maken over 

het integreren of segmenteren van contacten. In eerdere onderzoeken is nog niet gekeken naar 

de relatie tussen het integreren en het segmenteren van het privé en zakelijke leven en het 

integreren of segmenteren van het privé en zakelijke leven online. Dit zal in het huidige 

onderzoek wel gedaan worden. Aangezien Ollier-Malattere et al. beargumenteren dat de 

voorkeur voor het integreren of het scheiden van het privé en zakelijke leven een belangrijke 

drijfveer is voor de mate van online boundary management, is de verwachting voor het huidige 
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onderzoek dat mensen die hun privé en zakelijke leven doorgaans liever integreren, dit ook op 

Facebook zullen doen. Daarnaast wordt verwacht dat mensen die een voorkeur hebben om hun 

privé en zakelijke leven te segmenteren, ook op Facebook een scheiding zullen maken tussen 

privé en zakelijke contacten. 

 

Zelfevaluatiemotieven 

Naast de voorkeur voor het integreren of segmenteren van het privé en zakelijke leven 

moet ook worden gekeken naar hoe mensen zichzelf presenteren. Zelfpresentatie is namelijk 

belangrijk voor het contact tussen mensen en de impressies die daarbij achtergelaten worden 

(Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg, 2013). Volgens Ollier-Malaterre et al. (2013) zijn er twee 

mogelijkheden voor zelfpresentatie, gebaseerd op iemands persoonlijke zelfevaluatiemotief, 

namelijk self-enhancement of self-verification. Dit wordt volgens Nahapiet en Ghosal (1998) 

ook wel het managen van het relational social capital genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat 

mensen bewuste keuzes maken als het gaat om de inhoud en hoeveelheid informatie die zij 

delen met hun netwerk (Nahapiet & Ghosal, 1998). Mensen die doen aan self-enhancement 

willen hun positieve zelfconcept versterken en het beeld dat zij van zichzelf en anderen van hen 

hebben beschermen tegen negatieve invloeden (Ollier-Malaterre et al., 2013; Bareket-Bojmel, 

Moran & Shahar, 2016). Daarentegen hebben mensen die aan self-verification doen een sterk 

verlangen om het beeld dat zij van zichzelf hebben te versterken en bevestigen bij anderen 

(Wiesenfeld, Swann, Brockner & Bartel, 2007). Hierbij horen, in tegenstelling tot bij self-

enhancement, niet alleen positieve aspecten, maar ook negatieve aspecten van de zelf. 

Volgens Amichai-Hamburger en Vinitzky (2010) is er een relatie tussen iemands 

persoonlijkheid en de manier waarop hij of zij zich gedraagt op een sociale mediasites zoals 

Facebook. Door bezig te zijn met de inhoud en de hoeveelheid informatie die online geplaatst 

wordt, doen mensen ook online aan zelfpresentatie (Rahmat, Ghazali & Ahamefula, 2014). 

Volgens Rahmat et al. (2014) proberen mensen zich online op zo’n manier te presenteren dat 

hun persoonlijkheid op een goede manier wordt gereflecteerd. Hierbij kan weer een onderscheid 

gemaakt worden tussen mensen met een voorkeur voor self-verification en een voorkeur voor 

self-enhancement. Volgens Bareket-Bojmel et al. (2016) is self-enhancement een logisch 

gevolg van het spenderen van tijd op Facebook, aangezien mensen online erg hun best doen om 

een positief beeld van zichzelf neer te zetten. Toch zijn er ook mensen met een voorkeur voor 

self-verification, waarbij zij bevestiging zoeken in hun zelfbeeld (Ollier-Malaterre et al., 2013). 

Aangezien mensen zichzelf niet alleen in het dagelijks leven maar ook online zichzelf 

op een bepaalde manier presenteren, is het relevant te kijken of er een relatie is tussen de 
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zelfevaluatiemotieven van mensen en de manier waarop zij zich online presenteren. Dit zal in 

het huidige onderzoek worden onderzocht. Eerdere onderzoeken hebben al beargumenteerd dat 

zelfevaluatiemotieven van invloed zijn op de mate van online boundary management (Ollier-

Malaterre et al., 2013; Baraket-Bojmel et al., 2016; Fieseler, Meckel & Ranzini, 2015). Op basis 

van deze onderzoeken is de verwachting voor het huidige onderzoek dat mensen die in het 

dagelijks leven een voorkeur hebben voor self-verification ook online aan self-verification 

zullen doen en mensen die in het dagelijks leven een voorkeur hebben voor self-enhancement 

ook in Facebookberichten aan self-enhancement zullen doen.  

 

Typen online boundary managementgedrag  

Zoals te zien is in Figuur 1 zijn er vier type gedragingen, die samen een model vormen 

voor online boundary managementgedrag. Deze vier gedragingen worden op basis van twee 

aspecten van elkaar onderscheiden. Het eerste onderscheid dat in het model wordt gemaakt is 

tussen mensen die hun privé en zakelijke leven integreren en mensen die hun privé en zakelijke 

leven segmenteren. Het tweede onderscheid is tussen mensen met een voorkeur voor self-

verification en mensen met een voorkeur voor self-enhancement.  

 

 

Figuur 1. Het model voor de vier typen online boundary managementgedrag. 

Overgenomen van Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg (2013), p. 652.  
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Het eerste type gedrag dat in het model wordt genoemd is het Open boundary 

managementgedrag. Mensen die dit gedrag laten zien hebben een voorkeur voor self-

verification en integreren daarbij alle contacten in één netwerk. Dit houdt in dat deze mensen 

aan een breed publiek laten zien hoe zij zichzelf zien waarbij dus zowel positieve als negatieve 

informatie over de zelf wordt gedeeld. Mensen die tot deze groep behoren zijn volgens Ollier-

Malaterre, Rothbard en Berg (2013) niet actief bezig met online boundary management. Het 

tweede type gedrag is het Audience boundary managementgedrag. Mensen die doen aan 

audience boundary management hebben ook een voorkeur voor self-verification maar 

segmenteren hun privé en zakelijke leven, bijvoorbeeld door vriendschapsverzoeken van 

collega’s niet te accepteren (Ollier-Malaterre et al., 2013). Het derde type gedrag dat wordt 

genoemd is Content Boundary management. Mensen die dit gedrag laten zien hebben een 

voorkeur voor self-enhancement en een drijfveer om contacten te integreren in één netwerk. 

Daarmee hebben zij een grote controle op de informatie die zij verspreiden, maar niet op het 

publiek dat deze informatie te zien krijgt. Dit kan betekenen dat zij bijvoorbeeld zowel 

belangrijke werkgerelateerde prestaties online zetten als familiefoto’s (Ollier-Malaterre et al., 

2013). Tot slot is er nog het type Hybrid boundary managementgedrag. Mensen die dit type 

gedrag laten zien hebben van de vier type gedragingen de grootste controle op zowel de 

informatie die zij verspreiden als het publiek dat deze informatie te zien krijgt, aangezien zij 

een voorkeur hebben voor self-enhancement en het segmenteren van contacten. Volgens Ollier-

Malaterre et al. zullen deze mensen de informatie die zij online plaatsen afstemmen op de 

doelgroep, zodat zij hiermee voorkomen dat er ongepaste informatie geplaatst wordt. 

Op basis van dit theoretische model van Ollier-Malaterre et al. zal in het huidige 

onderzoek allereerst worden gekeken naar het online boundary managementgedrag van 

werknemers op Facebook. Op basis hiervan is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

 

Onderzoeksvraag: “In hoeverre komen de vier typen van online boundary  

      managementgedrag voor op Facebook, zoals voorgesteld door  

    Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013)?”.  

 

Vervolgens zal worden gekeken of de drijfveren en zelfevaluatiemotieven die mensen 

in het dagelijks leven hebben, hun online boundary managementgedrag kunnen voorspellen. 

Specifiek wordt verwacht dat een voorkeur voor het scheiden of integreren van privé en 

zakelijke leven zorgt voor het scheiden of integreren van privé en zakelijke contacten online. 

Daarnaast wordt verwacht dat de zelfevaluatiemotieven leiden tot het alleen positief of zowel 
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positief als negatief online presenteren van de zelf. Om dit te testen zijn voor het huidige 

onderzoek twee hypotheses opgesteld.  

 

H1:  Er is een positieve relatie tussen de voorkeur van werknemers voor het integreren 

of segmenteren van het privé en het zakelijke leven en de mate waarin zij hun 

privé en zakelijke contacten online integreren of segmenteren. 

 

H2:  Er is een positieve relatie tussen de zelfevaluatiemotieven van werknemers  

   en de mate waarin werknemers online doen aan self-enhancement of self- 

   verification. 

 

Het beantwoorden van de onderzoeksvraag en het testen van de hypotheses zal gedaan 

worden aan de hand van een survey die zal worden afgenomen onder werknemers met een 

Facebookaccount. Aan de hand van de survey zal worden gekeken naar de drijfveren voor het 

integreren of segmenteren van het privé en zakelijke leven en naar de zelfevaluatiemotieven 

van de werknemers. Daarnaast zal met behulp van content analyse worden gekeken naar de 

mate van self-verification en self-enhancement van werknemers in Facebookberichten.  
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Methode 

In het huidige onderzoek is onderzocht in hoeverre de vier typen van boundary 

managementgedrag voorkwamen. Daarnaast is gekeken of de voorkeur om het privé en 

zakelijke leven te integreren of segmenteren en de zelfevaluatiemotieven het online boundary 

managementgedrag van werknemers voorspellen. Om een antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvraag en om de hypotheses te toetsen, is in het huidige onderzoek gebruik gemaakt 

van een survey en content analyse. Met behulp van de survey is gekeken naar de vier type 

boundary managementgedrag, de voorkeur om het privé en zakelijke leven te integreren of 

segmenteren en de zelfevaluatiemotieven. Aan de hand van de content analyse is gekeken in 

welke mate werknemers doen aan self-verification of self-enhancement bij het plaatsen van 

berichten op Facebook.   

 

Instrumentatie  

 In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van twee onafhankelijke variabelen. De 

eerste onafhankelijke variabele bestond uit de voorkeur om het privé en zakelijke leven te 

integreren of segmenteren en had een interval meetniveau. Deze variabele werd gemeten aan 

de hand van een zes stellingen op basis van de onderzoeken van Clark (2000), Kossek, Lautsch 

en Eaton (2006) en Kreiner, Hollensbe en Sheep (2006). Deze stellingen werden beantwoord 

aan de hand van een zevenpunts Likertschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’). 

Een voorbeeld van stelling over de voorkeur om het privé en zakelijke leven te integreren of 

segmenteren was: “Ik probeer thuis niet aan mijn werk te denken”. Voor het analyseren van de 

resultaten zijn alle stellingen omgecodeerd, waardoor een hogere score betekende dat mensen 

meer deden aan integreren. De betrouwbaarheid van de voorkeur om het privé en zakelijke 

leven te integreren of segmenteren bestaande uit zes items was onvoldoende: α = .60. Om de 

betrouwbaarheid van de schaal te verhogen zijn in totaal vier items niet meegenomen voor de 

analyses van de resultaten, namelijk: ‘Het liefst houd ik mijn werk en privéleven zo veel 

mogelijk gescheiden’, ‘Ik houd er niet van om over persoonlijke dingen te praten met de meeste 

van mijn collega’s’, ‘Ik probeer niet aan familie en vrienden te denken wanneer ik aan het werk 

ben, zodat ik me kan focussen’ en ‘Ik handel alleen persoonlijke dingen af op het werk wanneer 

ik pauze heb’. De betrouwbaarheid van de voorkeur om het privé en zakelijke leven te 

integreren of segmenteren bestaande uit twee items was goed: α = .82. Om er zeker van te zijn 

dat slechts twee items meegenomen moesten worden voor het maken van de variabele, is naast 

de Cronbach’s Alpha ook een factoranalyse uitgevoerd. Een principale componentanalyse met 
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oblimin-rotatie liet een oplossing in één factor zien die 34.59% van de variantie verklaarde. De 

factor was Thuiswerk en de schaal bleek betrouwbaar (Thuiswerk: α= .82).  

De tweede onafhankelijke variabele bestond uit de zelfevaluatiemotieven van 

Facebookgebruikers en had ook een interval meetniveau. De variabele zelfevaluatiemotieven 

bestond uit twee aspecten: de mate van self-verification en de mate van self-enhancement. 

Beide aspecten werden gemeten aan de hand van de schalen van Wiesenfeld, Swann, Brockner 

en Bartel (2007). De mate van self-verification is gemeten aan de hand van twee stellingen die 

beantwoord moesten worden aan de hand van een zevenpunts Likertschaal (‘helemaal mee 

oneens’ – ‘helemaal mee eens’). Een voorbeeld van een stelling over de motivatie voor self-

verification is: “Ik wil dat anderen me zien zoals ik ben”. De betrouwbaarheid van de mate van 

self-verification bestaande uit twee items was goed: α = .86. De mate van self-enhancement is 

gemeten aan de hand van vier stellingen die beantwoord moesten worden aan de hand van een 

zevenpunts Likertschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’). Een voorbeeld van 

een stelling over de motivatie voor self-enhancement was: “Ik wil dat anderen een positief beeld 

van me hebben”. De betrouwbaarheid van de mate van self-enhancement bestaande uit vier 

items was adequaat: α = .75.  

Naast de twee onafhankelijke variabelen was in het huidige onderzoek sprake van twee 

afhankelijke variabelen. De eerste afhankelijke variabele was de voorkeur om privé en 

zakelijke contacten online te integreren of segmenteren. Deze variabele is gemeten aan de 

hand van het onderzoek van Fieseler, Meckel en Ranzini (2015) en bestond uit één vraag, 

waarbij respondenten een schatting moesten geven van het aandeel zakelijke contacten 

waarmee zij bevriend waren op Facebook. De tweede afhankelijke variabele, de online 

zelfevaluatiemotieven, is gemeten aan de hand van het onderzoek van Baraket-Bojmel, Moran 

en Shahar (2016). Door respondenten te vragen de teksten van hun zeven meest recente 

Facebookberichten te kopiëren en te plakken en daarbij aan te geven hoeveel likes ieder bericht 

had gekregen, is gekeken in welke mate respondenten deden aan online self-verification en self-

enhancement. De mate van self-verification en self-enhancement werd gemeten door de 

Facebookberichten te coderen op enhancement, derogation of neutraal. Hierbij werd de mate 

van enhancement gekoppeld aan de voorkeur voor self-enhancement en de mate van derogation 

aan de voorkeur voor self-verification. Volgens Baraket-Bojmel et al. (2016) is dit een goede 

manier om de zelfevaluatie motieven te meten omdat self-derogation wordt gezien als gedrag 

met negatieve sociale consequenties en kan leiden tot meer sociale feedback, in tegenstelling 

tot enhancement, wat vooral positieve feedback als gevolg heeft. Het is dus waarschijnlijk dat 

mensen die een voorkeur hebben voor self-enhancement geen berichten plaatsen met self-
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derogation, maar mensen die een voorkeur hebben voor self-verification wel. Een bericht werd 

gecodeerd als enhancement als er sprake was van een positieve presentatie van de zelf (namelijk 

positieve gedragingen, eigenschappen, meningen of gevoelens), de zelf gepresenteerd werd in 

een sociaal wenselijke manier of als er sprake was van zelfpromotie om anderen te imponeren 

met competenties of talenten. Een bericht werd daarentegen gecodeerd als derogation als er 

sprake was van een negatieve presentatie van de zelf (namelijk negatieve gedragingen, 

eigenschappen, meningen of gevoelens), uitingen van een gebrek aan trots en zelfrespect, of als 

er sprake was van uitingen over persoonlijk falen of mislukkingen. Als er geen sprake was van 

zelfevaluatie in een Facebookbericht (bijvoorbeeld als het bericht ging over anderen) of deze 

zelfevaluatie was niet positief (enhancement) of negatief (derogation), dan werd deze gecodeerd 

als neutraal. Om er zeker van te zijn dat de coderingen betrouwbaar waren zijn alle berichten 

gecodeerd door twee codeurs. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele ‘self-

enhancement’ was na de eerste ronde coderen niet adequaat (κ = .52, p <.001), net als de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid voor ‘self-verification’ (κ = .09, p <.001) en ‘neutraal’ (κ = 

.48, p <.001). Om de betrouwbaarheid van het coderen te verbeteren is het codeboek na de 

eerste ronde coderen aangepast. Afgesproken werd dat alle twijfelachtige berichten en berichten 

waar alleen een locatie genoemd werd (omdat niet helemaal zeker was wat de 

Facebookgebruiker hiermee probeerde aan te geven) werden gecodeerd als neutraal en alle 

berichten waarbij gebruik werd gemaakt van emoticons die te maken hadden met positieve 

gebeurtenissen of emoties en gerelateerd waren aan de persoon zelf, werden gecodeerd als 

enhancement. Na de tweede ronde coderen bleek de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van 

zowel ‘self-enhancement’ (κ = .77, p <.001) als ‘neutraal’ (κ = .76, p <.001) adequaat. De 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van ‘self-verification’ was na de twee ronde coderen goed: 

κ = .95, p <.001.  

Tot slot zijn er nog drie controle variabelen gemeten in het huidige onderzoek, namelijk 

Facebookbetrokkenheid, organisatie identificatie en afdelingsidentificatie. 

Facebookbetrokkenheid werd gemeten aan de hand van vier stellingen uit het onderzoek van 

Ellison, Heino en Gibbs (2006). Deze stellingen werden beantwoord aan de hand van een 

zevenpunts Likertschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’). Een voorbeeld van 

een stelling over Facebookbetrokkenheid is: “Ik gebruik Facebook dagelijks”. De 

betrouwbaarheid van Facebookbetrokkenheid bestaande uit vier items was adequaat: α = .76. 

Organisatie identificatie werd gemeten aan de hand van drie stellingen afkomstig uit het 

onderzoek van Leach et al. (2008). Deze stellingen werden beantwoord aan de hand van een 

zevenpunts Likertschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’). Een voorbeeld van 
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een stelling over organisatie identificatie is: “Ik voel me verbonden met de organisatie”. De 

betrouwbaarheid van organisatie identificatie bestaande uit drie items was goed: α = .94. Tot 

slot werd ook afdelingsidentificatie gemeten aan de hand van drie stellingen afkomstig uit het 

onderzoek van Leach et al. Ook deze stellingen moesten beantwoord worden aan de hand van 

een zevenpunts Likertschaal (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’). Een voorbeeld 

van een stelling over afdelingsidentificatie is: “Ik voel me solidair met de afdeling waar ik 

werk”. De betrouwbaarheid van de betrokkenheid met de afdeling bestaande uit drie items was 

goed: α = .96. 

 

Procedure en Respondenten  

Voor het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een online survey. De respondenten 

die hebben meegewerkt aan het onderzoek waren allemaal werkzaam (deeltijd, voltijd of 

vrijwilligerswerk) en waren in het bezit van een Facebookaccount. De respondenten kregen 

toegang tot de vragenlijst via een online link die werd verspreid via Facebook en via e-mail. 

Alle respondenten hebben dezelfde vragenlijst ingevuld. Voor de content analyse werd aan de 

respondenten gevraagd de tekst van hun zeven meest recente Facebookberichten te kopiëren en 

plakken in de vragenlijst.  

In totaal hebben 278 respondenten meegewerkt in het onderzoek, waarvan de gegevens 

van 101 respondenten niet zijn meegenomen voor de analyses van de resultaten omdat zij 

vroegtijdig zijn gestopt met het invullen van de vragenlijst. Daarnaast zijn 41 respondenten niet 

meegenomen voor de analyse van de resultaten van de content analyse omdat zij niet alle zeven 

Facebookberichten hebben ingevuld. Onder de 177 respondenten die mee zijn genomen voor 

de analyse van de resultaten van de survey waren 58 mannen en 119 vrouwen. De gemiddelde 

leeftijd van de respondenten was 31.55 jaar (SD = 12.35) en varieerden tussen de 19 en 69 jaar. 

De leeftijd verschilde tussen de sekse (man: 35.60, vrouw: 29.58; t (175) = 3.12, p = .002).  

Van de mannen was 3.4% laagopgeleid (basisonderwijs, middelbare school of MBO) 

en 77.6% hoogopgeleid (HBO of Universitair). Bij de vrouwen was 4.2% laagopgeleid en 

87.4% hoogopgeleid. Er was geen verschil in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen (t 

(175) = -1.19, p = .249).  

Van de respondenten was 49.2% voltijd student en had daarnaast een baan, 9.0% had 

een vaste baan en deed daarnaast een deeltijdstudie, bijscholingscursus of avondstudie en 41.8% 

studeerden momenteel niet. In totaal werkten 72.3% van de respondenten deeltijd en 27.7% van 

de respondenten voltijd. Daarnaast had 18.1% van de 177 respondenten een leidinggevende 
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functie. Tot slot waren de respondenten gemiddeld 5.10 jaar (SD = 7.39) werkzaam bij hun 

huidige organisatie en gemiddeld 2.94 jaar (SD = 3.95) bij hun huidige afdeling.  

 

Statistische toetsing 

Om de hypotheses van het huidige onderzoek te kunnen toetsen zijn drie multiple 

regressieanalyses uitgevoerd. Allereerst is met behulp van een multiple regressie gekeken naar 

de relatie tussen de voorkeur voor het integreren of segmenteren van het privé en het zakelijke 

leven en het integreren of segmenteren van privé en zakelijke contacten online (hypothese 1), 

en welke controle variabelen hierbij een rol spelen. Vervolgens is gekeken naar de relatie tussen 

de zelfevaluatiemotieven en de mate van self-verification en self-enhancement in online 

berichten (hypothese 2), en welke controle variabelen hierbij een rol spelen.  
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Resultaten 

Online boundary managementgedrag  

Als we kijken naar de aantallen en het soort contacten van de respondenten op Facebook 

zien we dat 93.2% van de respondenten aangaf aan op Facebook bevriend te zijn met 

(ex)collega’s en leidinggevenden. Daarnaast gaf 74.0% van de 131 respondenten, die zowel een 

Facebookaccount als een LinkedInprofiel hadden, aan dat zij privécontacten hadden op een 

zakelijke sociaal mediaplatform.  

In Tabel 1 zijn de scores te zien op de vragen over de Facebookcontacten van de 

respondenten. Zoals te zien is in de tabel hadden de respondenten gemiddeld 387.40 contacten 

op Facebook (SD = 248.22), waarvan 40.57 zakelijke contacten (SD = 80.20). Van de zakelijke 

contacten waren gemiddeld 18.20 contacten collega’s van de organisatie waar de respondenten 

momenteel werkzaam waren (SD = 29.68) en 8.74 collega’s die werkzaam zijn op dezelfde 

afdeling (SD = 12.68).  

 

Tabel 1.  De gemiddelde scores van het aantal en het soort 

Facebookcontacten. 

 M  SD  N 

Aantal contacten 387.40  248.22  175 

Aantal zakelijke contacten 40.57  80.20  177 

Aantal collega’s organisatie 18.20  29.68  177 

Aantal collega’s afdeling 8.74  12.68  177 

 

Naast het aantal en het soort contacten dat respondenten hadden op Facebook, is ook 

gekeken naar de privacy instellingen. Zoals te zien is in Tabel 2 gaf 10.2% van de respondenten 

aan dat hun Facebookprofiel openbaar is en daarmee voor iedereen zichtbaar is, bij 27.1% van 

de respondenten kunnen alleen vrienden en vrienden van vrienden hun Facebookprofiel 

bekijken en bij de meerderheid (59.9%) is het profiel alleen zichtbaar voor directe vrienden. 

Daarnaast deelden 53.7% van de respondenten de informatie die zij plaatsen op Facebook met 

al hun contacten, zonder aan te passen met wie het bericht gedeeld wordt. Tot slot is gekeken 

naar hoeveel mensen wel eens berichten plaatsen die over werk gaan. Zoals te zien is in Tabel 

2 plaatsten 2.8% van de respondenten (bijna) alleen maar berichten die over werk gaan op 

Facebook maar doet 72.9% van de respondenten dit nooit.  
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Tabel 2.  De aantallen en percentages van de vragen over de privacy 

instellingen van de respondenten. 

   n  % 

Openbaar      

 Ja  18  10 

 Nee, alleen vrienden en  

vrienden van vrienden 

 48  27 

 Nee, alleen vrienden  106  60 

 Weet ik niet  5  3 

Informatie delen      

 Alle contacten  95  54 

 Aangepast  82  46 

Berichten over werk      

 Ja, (bijna) alleen maar  5  3 

 Ja, wel eens  43  24 

 Nee  129  73 

 

Vervolgens is gekeken naar de inhoud van de Facebookberichten die respondenten 

plaatsten en het aantal likes dat deze berichten kregen. In Tabel 3 zijn de aantallen per soort 

bericht te zien. Van de 952 Facebookberichten is 37.3% gecodeerd als enhancement, 4.7% 

gecodeerd als derogation en 58.0% gecodeerd als neutraal. Om te testen of er een significant 

verschil was tussen het aantal berichten met enhancement, derogation of neutraal is een t-toets 

(afhankelijke waarneming) uitgevoerd. Uit een t-toets voor Soort bericht bleek een significant 

verschil te zijn tussen berichten met enhancement en berichten met derogation (t (135) = 13.31, 

p <.001). Berichten met enhancement (M = 2.60, SD = 1.73) kwamen vaker voor dan berichten 

met derogation (M = 0.33, SD = 0.63). Daarnaast bleek uit een t-toets voor Soort bericht een 

significant verschil te zijn tussen berichten met enhancement en neutrale berichten (t (135) = 

5.07, p <.001). Neutrale berichten (M = 4.05, SD = 1.67) kwamen vaker voor dan berichten met 

enhancement (M = 2.60, SD = 1.73). Tot slot bleek uit een t-toets voor Soort bericht een 

significant verschil te zijn tussen berichten met derogation en neutrale berichten (t (135) = 

23.52, p <.001). Neutrale berichten (M = 4.05, SD = 1.67) kwamen vaker voor dan berichten 

met derogation (M = 0.33, SD = 0.63).  
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Gemiddeld kregen de Facebookberichten 32.86 likes (SD = 36.79). Uit een eenweg 

variantie-analyse voor Likes met als factor Soort bericht bleek een significant hoofdeffect van 

Soort bericht (F (2, 949) = 6.88, p = .001). Het aantal likes voor berichten met enhancement (M 

= 41.57, SD = 33.48) was hoger dan voor zowel berichten met derogation (M = 15.40, SD = 

19.98) als neutrale berichten (M = 28.73, SD = 74.35).  

 

Tabel 3.  

 

De totale aantallen, gemiddelde aantallen en standaarddeviaties 

van het soort berichten (schaal is van 0 - 7).   

 

  M  SD  n 

Enhancement  2.60  1.73  355 

Derogation  0.33  0.63  45 

Neutraal  4.05  1.67  552 

 

Tot slot is gekeken in hoeverre de vier typen van online boundary managementgedrag, 

zoals voorgesteld door Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013), daadwerkelijk voorkwamen. 

Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de respondenten die hun privé en zakelijke 

contacten online integreerden of segmenteerden en daarbij of zij online deden aan self-

verification of self-enhancement. De respondenten die in de survey hebben aangegeven 

zakelijke contacten te hebben op Facebook vielen in de categorie integration en de 

respondenten die hebben aangegeven geen zakelijke contacten te hebben op Facebook vielen 

in de categorie segmentation. Daarnaast behoorden de respondenten waarvan één of meer 

Facebookberichten zijn gecodeerd als derogation tot de groep self-verification en de 

respondenten waarvan geen van de Facebookberichten was gecodeerd als derogation maar wel 

berichten hadden geplaatst met enhancement, behoorden tot de groep self-enhancement. In 

totaal hadden negen respondenten alleen berichten geplaatst die zijn gecodeerd als neutraal. Zij 

zijn niet meegenomen voor het invullen van het model. De verdeling van de respondenten in de 

vier typen van online boundary managementgedrag is te zien in Figuur 2. Zoals te zien is in de 

figuur doet de meerderheid van de respondenten aan Content boundary managementgedrag 

(70.4%), gevolgd door Open boundary managementgedrag (25.0%). Audience boundary 

managementgedrag en Hybrid boundary managementgedrag kwamen beiden even vaak voor 

(2.3%).  
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Samenhang drijfveren en gedrag  

Naast het beantwoorden van de onderzoeksvraag is ook gekeken naar de twee 

hypotheses. Om te kunnen toetsen of de hypotheses konden worden bevestigd of moesten 

worden verworpen zijn drie multiple regressieanalyses uitgevoerd. Daarnaast zijn drie controle 

variabelen meegenomen, namelijk Facebookbetrokkenheid, organisatie identificatie en 

afdelingsidentificatie. Zoals te zien is in Tabel 4 is voor deze variabelen een schaal gebruikt 

van 1-7 (‘helemaal mee oneens’ - ‘helemaal mee eens’).  

Als we kijken naar de controle variabelen zien we dat respondenten over het algemeen 

neutraal zijn over hun betrokkenheid bij Facebook (M = 3.92, SD =  1.34), maar wel aangeven 

Facebook (bijna) dagelijks te gebruiken (M = 5.64, SD =  1.89). Daarnaast, als we kijken naar 

de organisatie identificatie, zien we dat mensen zich over het algemeen zowel identificeren met 

de organisatie (M = 5.44, SD = 1.34) als met de afdeling (M = 5.54, SD = 1.40). Uit een t-toets 

voor Identificatie blijkt geen significant verschil te zijn tussen de Identificatie met de 

organisatie en de Identificatie met de afdeling (t (176) = 1.69, p = .094).  

 

 

 

 

Figuur 2. De resultaten van het model van de vier typen online boundary 

managementgedragingen, zoals voorgesteld door Ollier-Malaterre, Rothbard & Berg 

(2013) en ingevuld aan de hand van de resultaten van het huidige onderzoek. 
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Tabel 4.  De gemiddelden, standaarddeviaties, aantallen en schalen voor alle variabelen. 

  M  SD   N  Schaal 

Integreren of segmenteren privé en 

zakelijke leven  

 5.43  1.26   177  1-7 

Integreren of segmenteren privé en 

zakelijke contacten online  

 14.28  16.00   177  0-100 

Self-enhancement zelfevaluatie   5.78  0.76   177  1-7 

Self-verification zelfevaluatie   5.65  1.02   177  1-7 

Self-enhancement online  2.60  1.73   137  0-7 

Self-verification online   0.33  0.63   137  0-7 

Facebookbetrokkenheid  3.92  1.34   177  1-7 

Organisatie identificatie  5.44  1.34   177  1-7 

Afdelingsidentificatie   5.54  1.40   177  1-7 

 

Voor het toetsen van de eerste hypothese is gekeken naar de relatie tussen de voorkeur 

van medewerkers voor het integreren of segmenteren van het privé en het zakelijke leven en 

het integreren of segmenteren van privé en zakelijke contacten online en welke controle 

variabelen hierbij een rol spelen. Uit een multiple regressie bleek dat de Mate van online 

integreren of segmenteren voor 10.2% te verklaren was door de ingebrachte variabelen (F (4, 

172) = 5.98, p <.001). De voorkeur om het privé en zakelijke leven te integreren of segmenteren 

bleek een significante voorspeller voor de mate van het integreren of segmenteren van het privé 

en zakelijke contacten online (β = .21, p = .006), net als Afdelingsidentificatie (β = .26, p = 

.043). Organisatie identificatie (β = -.09, p = .483) en Facebookbetrokkenheid (β = -.14, p = 

.064) bleken geen significante voorspellers. De resultaten van de multiple regressie zijn te zien 

in Tabel 5.  
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Tabel 5.  Regressieanalyse voor de variabelen die de mate van het integreren of 

segmenteren van privé en zakelijk contacten online voorspellen (N = 177).  

Variabele B  SE B  β 

Intercept 2.56  6.63   

Integreren of segmenteren privé en 

zakelijke leven 

2.13  .76  .21** 

Organisatie identificatie -1.05  1.49  -.09 

Afdelingsidentificatie  2.92  1.43  .26* 

Facebookbetrokkenheid  -1.63  .87  -.14 

      

R2 .12     

F 5.98***     

*p<.050 **p<.010 ***p<.001 

 

Vervolgens is voor het toetsen van de tweede hypothese gekeken naar de relatie tussen 

de voorkeur voor self-verification in het dagelijks leven en de mate van self-verification in 

Facebookberichten en welke controle variabelen hierbij een rol spelen. Uit een multiple 

regressie bleek dat de Mate van self-verification online voor 8.8% te verklaren was door de 

ingebrachte variabelen (F (4, 132) = 4.28, p = .003). Zoals te zien is in Tabel 6 bleek de voorkeur 

voor self-verification in het dagelijks leven een significante voorspeller voor de mate van self-

verification in online Facebookberichten (β = -.27, p = .002), net als Facebookbetrokkenheid (β 

= -.17, p = .041). Organisatie identificatie (β = -.12, p = .367) en Afdelingsidentificatie (β = .17, 

p = .223) bleken geen significante voorspeller.  
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Tabel 6.  Regressieanalyse voor de variabelen die de mate van online self-

verification voorspellen (N = 136).  

Variabele B  SE B  β 

Intercept .22  .05   

Voorkeur self-verification  -.02  .01  -.27** 

Organisatie identificatie -.01  .01  -.12 

Afdelingsidentificatie  .01  .01  .17 

Facebookbetrokkenheid  -.01  .01  -.17* 

      

R2 .12     

F 4.28**     

*p<.050 ** p<.010  

 

Tot slot is gekeken naar de relatie tussen de voorkeur voor self-enhancement in het 

dagelijks leven en de mate van self-enhancement in Facebookberichten en welke controle 

variabelen hierbij een rol spelen. Deze resultaten zijn te zien in Tabel 7. Uit een multiple 

regressie bleek dat de Voorkeur voor self-enhancement niet verklaard kon worden door de 

ingebrachte variabelen (F (4, 132)= 1.77, p = .140). De voorkeur voor self-enhancement in het 

dagelijks leven bleek geen significante voorspeller voor de mate van self-enhancement in online 

Facebookberichten (β = .09, p = .291), net als Organisatie identificatie (β = .22, p = .116) en 

Facebookbetrokkenheid (β = .11, p = .187). Afdelingsidentificatie liet wel een significant 

resultaat zien (β = -.29, p = .045). 
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Tabel 7.  Regressieanalyse voor de variabelen die de mate van online 

self-enhancement voorspellen (N = 136).  

Variabele B  SE B  β 

Intercept .15  0.20   

Voorkeur self-enhancement .03  .03  .09 

Organisatie identificatie .04  .03  .22 

Afdelingsidentificatie  -.05  .03  -.29* 

Facebookbetrokkenheid  .02  .02  .11 

      

R2 .05     

F 1.77     

*p<.050  
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Conclusie  

In het huidige onderzoek is met behulp van een survey en content analyse gekeken in 

hoeverre de vier type gedragingen van online boundary management voorkwamen, of er een 

positieve relatie was tussen de voorkeur van medewerkers voor het integreren of segmenteren 

van het privé en het zakelijke leven en het integreren of segmenteren van privé en het zakelijke 

contacten online (hypothese 1) en tot slot of er een positieve relatie was tussen de 

zelfevaluatiemotieven in het dagelijks leven en de zelfevaluatiemotieven online (hypothese 2).  

Als we kijken naar de vier type gedragingen van online boundary management zien we 

dat de bijna alle respondenten zakelijke contacten hadden op Facebook (93.2%). Daarnaast gaf 

74.0% van de respondenten aan ook privécontacten te hebben op een zakelijk sociaal 

mediaplatform zoals LinkedIn. Tot slot bleek dat 53.7% van de respondenten nooit aanpaste 

voor wie de berichten die zij online plaatsten zichtbaar waren, waardoor zij geen rekening 

hielden met het soort contacten dat zij op Facebook hebben. Hieruit kan worden opgemaakt dat 

de meeste mensen online hun contacten integreren en niet segmenteren. Toch blijkt dat 

gemiddeld slechts 10.5% van het totaal aantal contacten dat respondenten hebben op Facebook 

zakelijke contacten zijn. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat mensen selectief kiezen met wie 

ze bevriend willen zijn op Facebook.  

Ook is gekeken naar het soort berichten dat geplaatst werd door respondenten op 

Facebook. Hieruit bleek dat de meerderheid van de berichten die geplaats werden niet over de 

persoon zelf gingen (58.0%). 42.0% van de berichten verwezen wel naar de persoon zelf, 

waarvan 83.7% self-enhancement bevatten en 11.3% self-verification. Daarnaast bleek dat de 

berichten waarin sprake was van enhancement, significant meer likes kregen dan berichten 

waarin sprake was van derogation of berichten die niet naar de persoon zelf verwijzen. Als we 

kijken naar de mate van self-enhancement of self-verification online, zien we dat 27.3% van de 

respondenten één of meerdere berichten met derogation plaatsten en dus deed aan self-

verification. De overige respondenten (72.7%) deden aan self-enhancement online. Hieruit 

blijkt dat de meeste Facebookgebruikers online aan self-enhancement doen en dus niet aan self-

verification.  

Als deze gegevens over het soort contacten en het soort berichten op Facebook worden 

ingevuld in het model van Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013), zien we dat de meeste 

respondenten deden aan Content boundary management, gevolgd door Open boundary 

management. Zowel Audience boundary management als Hybrid boundary management 

kwamen nauwelijks voor. 
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Vervolgens is met behulp van multiple regressies gekeken naar de twee hypotheses. 

Allereerst is gekeken naar de relatie tussen de voorkeur voor het integreren of segmenteren van 

het privé en het zakelijke leven en het integreren of segmenteren van online privé en zakelijke 

contacten. Uit deze multiple regressie is gebleken dat er een positieve relatie is tussen de twee 

variabelen. Hoe meer Facebookgebruikers in het dagelijks leven hun privé en zakelijke leven 

integreren, hoe meer zij hun privé en zakelijke contacten online integreren. Daarnaast liet ook 

afdelingsidentificatie een positieve relatie zien met de mate van integreren van het privé en 

zakelijke leven online. Hoe meer medewerkers zich identificeren met hun afdeling, hoe meer 

zij hun privé en zakelijke leven online integreren. Hiermee wordt de eerste hypothese bevestigd.  

Tot slot werd de tweede hypothese verworpen. Uit de resultaten is gebleken dat er een 

negatieve relatie is tussen de mate van self-verification in het dagelijks leven en de mate van 

self-verification in Facebookberichten. Hoe groter de voorkeur van Facebookgebruikers was 

voor self-verification als zelfevaluatiemotief, hoe minder ze online deden aan self-verification. 

Dit komt niet overeen met de vooraf opgestelde hypothese, die stelde dat er een positieve relatie 

zou zijn tussen de variabelen. Ook Facebookbetrokkenheid liet een significante negatieve 

relatie zien met de mate van self-verification in Facebookberichten. Hoe hoger de 

Facebookbetrokkenheid was, hoe minder mensen in Facebookberichten deden aan self-

verification. Daarnaast is er geen relatie gevonden tussen de mate van self-enhancement in het 

dagelijks leven en de mate van self-enhancement in Facebookberichten, hoewel van te voren 

werd verwacht dat ook deze variabelen een positieve relatie zouden laten zien.  
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Discussie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de meeste Facebookgebruikers hun privé en 

zakelijke leven online integreren en niet segmenteren. Dit komt overeen met het theoretisch 

artikel van Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013), waarin wordt aangegeven dat het 

segmenteren van het privé en zakelijke leven meer moeite kost dan het integreren van deze 

twee. Hierdoor is te verwachten dat meer mensen contacten integreren in één netwerk. 

Daarnaast vinden mensen het volgens Swann, Johnson en Bosson (2009) online lastiger om 

grenzen aan te brengen tussen het persoonlijke en professionele domein, waardoor het logisch 

is dat meer mensen online integreren dan segmenteren. Ook Fieseler, Meckel en Ranzini (2015) 

geven aan dat het integreren van contacten in één online netwerk een logisch gevolg is van het 

gebruiken van sociale mediasites, omdat deze sites onderdeel zijn geworden van onze 

dagelijkse routine en daardoor infiltreren in de manier waarop wij communiceren en 

socialiseren met de contacten uit ons netwerk. 

 Een andere mogelijke verklaring voor het feit dat meer Facebookgebruikers hun privé 

en zakelijke leven online integreren, komt uit het onderzoek van Karl en Peluchette (2011). Uit 

hun surveyonderzoek onder 1203 sociale netwerkgebruikers bleek dat bijna 80% van de 

respondenten vriendschapsverzoeken had ontvangen van mensen waarmee ze online niet 

bevriend wilden zijn. Zij hadden echter het gevoel deze verzoeken niet te kunnen weigeren 

omdat zij dit ongemakkelijk vonden of niet wisten wat het protocol was om 

vriendschapsverzoeken van zakelijke contacten te weigeren. Het zou dus zo kunnen zijn dat 

respondenten in het huidige onderzoek meer aan integreren deden omdat zij het gevoel hadden 

vriendschapsverzoeken van zakelijke contacten niet te kunnen weigeren. Als we echter kijken 

naar het percentage zakelijke contacten waarmee de respondenten in het huidige onderzoek 

online bevriend waren, was dit gemiddeld slechts 10.5%. Het is daarom ook mogelijk dat 

Facebookgebruikers selectief zijn met welke zakelijke contacten zij wel en niet online bevriend 

zijn en alleen vriendschapsverzoeken sturen of accepteren van collega’s waarmee ze ook buiten 

het werk contact hebben.  

Naast de voorkeur voor het integreren van het privé en zakelijke leven online, is ook 

gekeken naar de zelfevaluatiemotieven van werknemers. Uit het huidige onderzoek is gebleken 

dat meer mensen een voorkeur hebben voor self-enhancement als zelfevaluatiemotief dan voor 

self-verification. Dit komt overeen met het onderzoek van Baraket-Bojmel, Moran en Shahar 

(2016), die stellen dat mensen graag de best mogelijke impressie van zichzelf willen achterlaten 

bij anderen en daardoor eerder zullen doen aan self-enhancement dan aan self-verification. 

Daarnaast zorgt self-verification er volgens Ollier-Malaterre et al. (2013) voor dat mensen 
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kwetsbaarder zijn, wat met name slecht is voor hun reputatie bij zakelijke contacten. Hierdoor 

is het logisch dat zij eerder zullen doen aan self-enhancement 

Naast kijken welke drijfveren en zelfevaluatiemotieven het vaakst voorkwamen, is ook 

gekeken naar welke variabelen deze gedragingen voorspellen. De eerste hypothese van het 

huidige onderzoek stelde dat er een positieve relatie is tussen de voorkeur van werknemers voor 

het integreren of segmenteren van het privé en het zakelijke leven en de mate waarin zij hun 

privé en zakelijke contacten online integreren of segmenteren. Deze hypothese is bevestigd. 

Zoals verwacht werd in het onderzoek van Ollier-Malaterre et al. is de voorkeur voor het 

integreren van het privé en zakelijke leven een voorspeller voor het integreren van privé en 

zakelijke contacten online. Daarbij bleek ook afdelingsidentificatie een significante voorspeller. 

Afdelingsidentificatie liet namelijk een positieve relatie liet zien met het integreren van privé 

en het zakelijke contacten online. Hoewel eerdere onderzoeken niet hebben gekeken naar de 

relatie tussen afdelingsidentificatie en de mate van integreren van het privé en zakelijke leven 

online, komt een mogelijke verklaring voor dit resultaat uit het onderzoek van Fieseler et al. 

(2015). Uit dit onderzoek bleek namelijk dat organisatie identificatie een positief effect had op 

de mate waarin mensen zich online presenteren als één persoonlijkheid en daardoor dus hun 

contacten meer integreren in één sociaal netwerk. Aangezien afdelingsidentificatie veel 

overeenkomt met organisatie identificatie (Leach et al., 2008) is het te verwachten dat deze 

twee variabelen veel overeenkomsten laten zien.  

In tegenstelling tot de eerste hypothese is de tweede hypothese verworpen. Hoewel van 

te voren werd verwacht dat de voorkeur voor self-verification of self-enhancement een positieve 

relatie zou laten zien met de mate van self-verification of self-enhancement in 

Facebookberichten, bleek dit niet het geval te zijn. De voorkeur voor self-verification liet 

namelijk een negatieve relatie zien met de mate van self-verification in Facebookberichten en 

de voorkeur voor self-enhancement liet geen significantie relatie zien met de mate van self-

enhancement in Facebookberichten. Een mogelijk verklaring voor het niet kunnen bevestigen 

van de hypothese is dat het zou kunnen zijn dat sommige berichten onterecht wel of niet als 

zelfpresentatie of onterecht wel of niet als enhancement of derogation zijn gecodeerd. Net als 

in het onderzoek van Baraket-Bojmel et al. (2016), is voor het coderen van de 

Facebookberichten in het huidige onderzoek alleen gebruik gemaakt van tekst en niet van 

afbeeldingen. Mogelijk miste hierdoor context of informatie die voor het interpreteren van de 

berichten zinvol was geweest. Daarnaast heeft het huidige onderzoek alleen onderscheid 

gemaakt tussen self-verification en self-enhancement door te kijken naar de berichten waarin 

sprake was van derogation, zoals ook gedaan werd in het onderzoek van Baraket-Bojmel et al. 
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Self-verification bestaat echter niet alleen uit het negatief presenteren van de zelf, maar ook uit 

het positief presenteren van de zelf (Ollier-Malaterre et al., 2013), aangezien personen met self-

verification als zelfevaluatiemotief de behoefte hebben om zichzelf eerlijk te presenteren naar 

anderen (Baraket-Bojmel et al., 2016). Het is dus mogelijk dat bij het meten van de mate van 

self-verification, sommige berichten niet zijn meegenomen omdat deze gecodeerd waren als 

enhancement, hoewel dezen wel behoorden tot self-verification. Daardoor kan een verkeerde 

conclusie zijn getrokken over de mate van self-verification en de mate van self-enhancement in 

Facebookberichten.  

Wat wel overeenkwam met voorgaande onderzoeken is dat de meerderheid van de 

berichten geen zelfpresentatie liet zien (58.0%) en van de berichten met zelfpresentatie er 

significant meer berichten voorkwamen waarin sprake was van enhancement dan derogation 

(Baraket-Bojmel et al. 2016; Ellison, Heino & Gibbs, 2006). Daarnaast bleek uit het huidige 

onderzoek dat berichten waarin sprake was van enhancement, meer likes kregen dan berichten 

zonder zelfpresentatie of berichten waarin sprake was van derogation. Hoewel dit niet 

overeenkomt met het onderzoek van Baraket-Bojmel et al., waaruit bleek dat mensen die 

berichten plaatsten met derogation als het ware werden beloond met meer likes en reacties, is 

dit wel te verklaren aan de hand van het theoretische artikel van Ollier-Malaterre et al. Zij stellen 

namelijk dat self-enhancement-gedrag ervoor zorgt dat mensen meer respect krijgen en aardiger 

gevonden worden dan mensen die doen aan self-verification. Ook uit het onderzoek van Ellison 

et al. (2006) blijkt dat mensen die doen aan online self-enhancement een ideaal beeld van 

zichzelf neerzetten om zo een positieve impressie van zichzelf achter te laten. Het is dus te 

verwachten dat mensen die aan self-enhancement doen positiever worden beoordeeld en 

daardoor meer likes krijgen.  

Als we kijken naar de controle variabelen zien we dat wanneer respondenten meer 

betrokken waren bij Facebook, zij minder deden aan self-verification in Facebookberichten. 

Een mogelijke verklaring voor deze negatieve relatie komt uit het onderzoek van Fieseler et al. 

Zij geven in hun onderzoek aan dat de vaardigheden om sociale mediasites te gebruiken en het 

vertrouwen in sociale mediasites voor een deel bepalen hoe mensen zich online gedragen, met 

name als het gaat om de verspreiding van persoonlijke informatie. Namelijk op zo’n manier dat 

mensen die zelfverzekerd zijn als het gaat om het gebruiken van sociale mediasites, 

bijvoorbeeld doordat zij vaak gebruiken maken van zo’n site, eerder emotionele in plaats van 

strategische keuzes gaan maken over hun gedrag online. Hierdoor geven zij een minder 

gerationaliseerde representatie van zichzelf (Fieseler et al., 2015). Het zou dus kunnen zijn dat 

mensen die meer betrokken zijn bij Facebook, meer emotionele keuzes maken over hun 
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zelfpresentatie online en daardoor minder doen aan online self-verification (Baraket-Bohmel et 

al., 2016).  

 

Tekortkomingen en Vervolgonderzoek  

Een beperking van het huidige onderzoek was de schaal die is gebruikt om de voorkeur 

voor het integreren of segmenteren van het privé en zakelijke leven te meten. Hoewel deze 

schaal, bestaande uit zes items, in eerdere onderzoeken betrouwbaar bleek te zijn (Clark, 2000; 

Kossek, Lautsch & Eaton, 2006; Kreiner, Hollensbe & Sheep, 2006), bleek deze onvoldoende 

betrouwbaar te zijn voor het meten van de variabele in het huidige onderzoek. Om de 

betrouwbaarheid van de schaal te verhogen zijn uiteindelijk vier items niet meegenomen voor 

de analyse. Mogelijk is de variabele aan de hand van twee items onvoldoende gemeten om 

eenduidige conclusies te kunnen trekken.  

Daarnaast was het grote aantal studenten onder de respondenten een beperking van het 

huidige onderzoek. Zowel uit het onderzoek van Baraket-Bojmel, Moran en Shahar (2016), als 

uit het onderzoek van Christofides, Muise en Desmarais (2012) is namelijk gebleken dat leeftijd 

een rol kan spelen bij de zelfevaluatiemotieven. Zo stellen Baraket-Bojmel et al. (2016) dat 

jongeren vaker doen aan derogation dan oudere mensen en geven Christofides et al. (2012) aan 

dat adolescenten meer informatie op Facebook plaatsen en daarbij minder gebruik maken van 

privacy instellingen dan volwassenen. Het is dus mogelijk dat studenten een ander soort online 

boundary managementgedrag laten zien en dit van invloed is op de generaliseerbaarheid van de 

resultaten van het huidige onderzoek.  

Tot slot zijn voor het huidige onderzoek alleen de zeven meest recente 

Facebookberichten meegenomen die de respondenten hadden geplaatst. Het is mogelijk dat 

deze zeven berichten geen goede afspiegeling hebben gevormd van het soort berichten dat de 

respondenten doorgaans plaatsen, bijvoorbeeld omdat de periode van data verzamelen van 

invloed is op het soort berichten dat op Facebook worden geplaatst. Net voor de zomervakantie 

worden er bijvoorbeeld berichten geplaatst door studenten over het behalen van een diploma of 

het boeken van een vakantie, berichten die gezien worden als self-enhancement. Daarentegen 

worden op andere momenten in het jaar, bijvoorbeeld in de winter of tijdens een 

tentamenperiode, andere soorten berichten geplaatst. Dit kan van invloed zijn op de resultaten 

van het huidige onderzoek waardoor het mogelijk is dat de conclusie van het huidige onderzoek 

niet terecht is. Voor vervolgonderzoek is het daarom relevant om, naast het bekijken van 

Facebookberichten, respondenten te bevragen over het soort berichten dat zij doorgaans op 
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Facebook plaatsen en wat de intentie van deze berichten is. Op die manier kan een betere 

conclusie getrokken worden over de zelfevaluatiemotieven van de respondenten.  

Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is om de reacties die geplaatst worden 

onder Facebookberichten en de foto’s die geplaatst worden bij Facebookberichten, mee te 

nemen voor de analyses. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de intentie van het bericht zodat 

het coderen van de berichten betrouwbaarder wordt. Hierbij is wel een belangrijk aandachtspunt 

dat ethisch omgegaan moet worden met de data die wordt verzameld. In het huidige onderzoek 

is alleen gekeken naar de teksten die de respondenten zelf hadden geplaatst, waarvoor zij 

voorafgaand aan het onderzoek toestemming hebben gegeven. Als er echter ook gekeken wordt 

naar afbeeldingen die bij de berichten worden geplaatst, kan de anonimiteit niet meer worden 

gegarandeerd. Het is namelijk mogelijk dat de respondent te zien is op de afbeeldingen en 

daardoor gekoppeld wordt aan de teksten die hij of zij heeft geplaatst. Daarnaast wordt bij het 

meenemen van de reacties die geplaatst worden bij de Facebookberichten, ook gekeken naar 

teksten van andere mensen die hier geen toestemming voor hebben gegeven. Het is daarom 

voor vervolgonderzoek een uitdaging om de data op een ethisch verantwoorde manier te 

verzamelen en analyseren.  

Tot slot kan vervolgonderzoek kijken naar de effecten van de vier online boundary 

managementgedragingen. Ollier-Malaterre, Rothbard en Berg (2013) hebben in hun theoretisch 

artikel verwachtingen beschreven voor de effecten van deze gedragingen. De onderzoekers 

verwachtten bijvoorbeeld dat mensen aardiger gevonden zullen worden of meer respect zullen 

krijgen als zij doen aan content boundary management of hybrid boundary management, in 

tegenstelling tot open boundary management of audience boundary management (Ollier-

Malaterre et al., 2013). Dit is echter nog niet getest, ook niet in het huidige onderzoek. 

Vervolgonderzoek zou kunnen onderzoeken of werknemers inderdaad aardiger gevonden 

worden of meer respect krijgen bij bepaalde type gedragingen, in vergelijking met andere type 

gedragingen.  

 

Praktische implicaties en ethische aspecten  

Met het huidige onderzoek is geprobeerd inzicht te geven in het online boundary 

managementgedrag van werknemers op Facebook. De resultaten van het huidige onderzoek 

bieden dan ook praktisch implicaties voor werknemers en werkgevers. Zoals Ollier-Malaterre, 

Rothbard en Berg (2013) aangeven in hun theoretisch artikel zullen werknemers waarschijnlijk 

meer gerespecteerd en aardiger gevonden worden door zakelijke contacten als zij de grenzen 

tussen hun persoonlijke en professionele identiteit op een effectieve manier kunnen managen, 
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zonder dat zij professionele normen schenden. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de 

meeste Facebookgebruikers hun privé en zakelijke leven online integreren en hierin dus geen 

grenzen aanbrengen tussen contacten. Daarnaast heeft ruim een kwart van de 

Facebookgebruikers een voorkeur voor online self-verification waardoor zij ook negatieve 

content delen met zakelijke contacten. Uit het onderzoek van Karl en Peluchette (2011) is 

gebleken dat veel Facebookgebruikers soms online geen grenzen aanbrengen tussen contacten 

omdat zij dit ongemakkelijk vinden of niet weten wat het protocol hiervoor is. Aangezien uit 

meerdere onderzoeken blijkt dat het zinvol kan zijn om online grenzen aan te brengen (DiMicco 

& Millen, 2007; Skeels & Grudin, 2009) en uit het huidige onderzoek blijkt dat veel 

Facebookgebruikers dit nog niet doen, is het voor bedrijven aan te raden om een protocol op te 

stellen voor medewerkers als het gaat om Facebookgebruik voor zakelijke contacten. Hierin 

kunnen zij bijvoorbeeld opnemen wat het protocol is voor het versturen of weigeren van 

zakelijke vriendschapsverzoeken en op deze manier werknemers handvaten bieden voor het 

managen van hun professionele identiteit online. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat 

werknemers zich soms beschamend gedragen op sociale media, wat schadelijk kan zijn voor 

het bedrijf (DiStaso, McCorkindale & Wright, 2011), zeker als zij online geen grenzen 

aanbrengen tussen het privé en zakelijke leven. Ook het gedrag van werknemers op sociale 

media zou dus opgenomen kunnen worden in een protocol.  

Om er voor te zorgen dat het huidige onderzoek op een ethisch verantwoorde manier 

werd uitgevoerd, hebben alle respondenten voorafgaand aan het onderzoek toestemming 

moeten geven voor het gebruiken van hun data voor onderzoeksdoeleinden. Daarnaast moesten 

respondenten zelf hun Facebookberichten plaatsen in de survey, waardoor alleen gekeken kon 

worden naar wat respondenten zelf hadden opgeschreven. Hoewel alle respondenten hier 

toestemming voor hebben gegeven, hebben niet alle respondenten hun Facebookberichten in de 

survey gedeeld. Het is mogelijk dat mensen het toch niet prettig vonden om deze informatie te 

delen, ondanks dat alleen de onderzoekers deze informatie te zien kregen. Daarnaast werd 

voorafgaand aan het onderzoek aan de respondenten verteld dat het onderzoek volledig anoniem 

zou zijn. Bij het lezen en coderen van de Facebookberichten is soms echter duidelijk geworden 

welke respondenten mee hebben gewerkt aan het onderzoek omdat hun naam werd genoemd in 

de Facebookberichten. Aangezien verder niks is gedaan met deze informatie, deze informatie 

niet met anderen is gedeeld en ook niet relevant was voor het onderzoek, is de anonimiteit van 

de respondenten toch gewaarborgd. Toch is het voor vervolg onderzoek een belangrijk om deze 

ethische aspecten in het oog te houden bij het verzamelen van de data.  
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Appendix 1 – De items behorende bij de variabelen uit de survey 

Selectie criteria  

 

Organisatie identificatie 

 Helemaal 

mee oneens 

     Helemaal 

mee eens 

Ik voel me verbonden met deze 

organisatie. 

       

Ik voel me solidair met deze 

organisatie. 

       

Ik voel me betrokken bij deze 

organisatie. 

       

 

Afdelingsidentificatie  

 Helemaal 

mee oneens 

     Helemaal 

mee eens 

Ik voel me verbonden met de afdeling 

waar ik werk. 

       

Ik voel me solidair met de afdeling 

waar ik werk. 

       

Ik voel me betrokken bij de afdeling 

waar ik werk. 

       

 

Zelfevaluatiemotieven  

 Helemaal 

mee oneens 

     Helemaal 

mee eens 

Ik wil dat anderen begrijpen wie ik ben.        

Ik wil dat anderen me zien zoals ik ben.        

        

Ik wil dat anderen een positief beeld van 

me hebben. 

       

Ik wil dat anderen me zien als 

getalenteerd. 

       

Ik wil dat anderen me respecteren.        

Ik wil dat anderen zien dat ik in staat 

ben mijn doelen te behalen. 

       

 Ja Nee 

Heeft u een account op Facebook?    

Bent u momenteel werkzaam (voltijd werk, 

deeltijd werk, vrijwilligerswerk, etc.)?  
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Voorkeur segmenteren – integreren offline 

 Helemaal 

mee oneens 

     Helemaal 

mee eens 

Het liefst houd ik mijn werk en 

privéleven zo veel mogelijk 

gescheiden. 

       

Ik probeer thuis niet aan mijn werk te 

denken.  

       

Ik houd er niet van om mijn werk mee 

naar huis te nemen.  

       

        

Ik houd er niet van om over 

persoonlijke dingen te praten met de 

meeste van mijn collega’s.  

       

Ik probeer niet aan familie en vrienden 

te denken wanneer ik aan het werk 

ben, zodat ik me kan focussen.  

       

Ik handel alleen persoonlijke dingen af 

op het werk wanneer ik pauze heb.  

       

 

Facebookbetrokkenheid  

 Helemaal 

mee oneens 

     Helemaal 

mee eens 

Ik gebruik Facebook dagelijks.         

Ik vind het vervelend als Facebook het 

niet zou doen.  

       

Ik ben er trots op om tegen mensen te 

zeggen dat ik een Facebookprofiel heb.   

       

Ik heb het gevoel alsof ik dingen mis 

wanneer ik een tijdje niet ben ingelogd 

op Facebook.   

       

  

  

 

 

 

 


