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Sociale netwerksites zijn het afgelopen 
decennium enorm populair geworden. 
Facebook is met meer dan een miljard 
dagelijkse gebruikers het meest treffende 
voorbeeld. Ook in Nederland is Facebook 
ongekend populair: ongeveer 7,5 miljoen 
Nederlanders gebruiken Facebook 
dagelijks. Welke demografische inzichten 
biedt sociaal gedrag op Facebook?

De populariteit van sociale media biedt vooral kansen om nieuw inzicht te krijgen in 
het sociale netwerkgedrag van de gebruikers. Met wie gaat men op Facebook om en 
waarom? En vindt er net als in de ‘gewone’ (offline) wereld ook segregatie plaats langs 
verschillende lijnen? Samen met collega’s heb ik Facebooknetwerken bestudeerd met 
de vraag: in hoeverre lijken online sociale contacten op elkaar wat betreft etniciteit 
en sekse? 

Eerder onderzoek naar sociale netwerken richtte zich vooral op zogenoemde sterke 
sociale relaties, bijvoorbeeld met wie we trouwen, met wie we belangrijke zaken be-
spreken, of wie onze beste vrienden zijn. Deze contacten zijn vaak homogeen: echtge-
noten hebben vaak hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde etnische achtergrond, dis-
cussiepartners hebben vaak dezelfde sekse, en goede vrienden delen vaak een etnische 
achtergrond. Sociale netwerken bestaan echter uit veel meer contacten dan alleen 
deze zogenoemde ‘sterke’ sociale relaties. Omdat Facebooknetwerken een redelijke 
online afspiegeling zijn van grote offline sociale netwerken, bieden deze netwerken de 
mogelijkheid om de homogeniteit of heterogeniteit onder honderden sociale contac-
ten te bestuderen. Wij vermoeden daarbij dat als ook deze grotere onlinenetwerken 
homogeen zijn wat betreft etniciteit en sekse, het risico groter wordt van zogenoemde 
“echokamers” waarin men in toenemende mate omringd is met gelijkgestemden. Hier-
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DATABRONNEN

Voor ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van het Nederlandse deel van de tweede 
ronde van vragenlijstgegevens van een steekproef onder Europese jongeren, genaamd 
“Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries” (CILS4EU). Dit is 
een representatieve steekproef onder Europese jongeren uit Nederland, Zweden, Engeland 
en Duitsland, met een oververtegenwoordiging van jongeren met een immigrantenach-
tergrond. In deze vragenlijst worden jongeren gevraagd naar hun demografische kenmer-
ken, leefstijlen, opvattingen, familiebanden en contacten met goede vrienden. Vervolgens 
hebben we deze gegevens gekoppeld aan de Dutch Facebook Survey (DFS), waarin de 
Facebookgegevens van deze zelfde respondenten zijn gemeten. Deze Facebookgegevens 
bestaan, onder andere, uit de Facebooknetwerken van deze jongeren. Op deze manier heb-
ben we gedetailleerd inzicht in het dagelijks leven en attitudes van jongeren via de vragen-
lijstgegevens, terwijl we ook hun honderden sociale contacten op Facebook observeren. 
Dit stelt ons in staat om sociaalnetwerkgedrag op een innovatieve manier te onderzoeken. 
Voor de etniciteit van onze respondenten gebruiken we de definitie van het CBS. Wan-
neer twee ouders in Nederland zijn geboren: Nederlandse etniciteit. Wanneer mini-
maal één ouder geboren is in het buitenland: etniciteit van de in het buitenland gebo-
ren ouder(s). Wanneer ouders in een verschillend land buiten Nederland zijn gebo-
ren: etniciteit van de moeder. We bepalen de etniciteit van de Facebookvrienden op 
basis van hun namen met behulp van een “machine learning” algoritme. Met behulp 
van secundaire gegevens over namen (bijvoorbeeld welk percentage van de perso-
nen met de naam Kevin is in Nederland geboren?) kunnen we de etniciteit inschatten.
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bij kunnen meningen, bijvoorbeeld over mensen 
met een andere etniciteit, polariseren. Het is dus 
belangrijk om inzicht te verkrijgen in de samen-
stelling van deze grotere onlinenetwerken.

Facebooknetwerken
Wat zijn Facebooknetwerken? Er zijn meerdere 
typen netwerken die onderzocht kunnen worden 
op Facebook. Zo kunnen bijvoorbeeld sociale in-
teracties worden onderzocht op de zogenoemde 
‘timelines’, waarin gebruikers tekstuele of visuele 
uitingen delen. Ook zijn er de ‘vriendenlijsten’ op 
Facebook waar gebruikers wederkerige, ongerich-
te vriendschapsrelaties aangaan met andere ge-
bruikers. Gebruikers kunnen zo’n vriendschaps- 
uitnodiging versturen naar andere gebruikers, en 
die andere gebruikers kunnen deze accepteren of 
weigeren. Als vriendschapsuitnodigingen geac-
cepteerd worden, zijn deze vriendschapsrelaties 

zichtbaar in de vriendenlijsten op Facebook. 
Vriendenlijsten laten dus Facebookvriendschap-
pen zien waarin gebruikers elkaar over en weer 
accepteren als ‘vriend’. Deze vriendenlijsten zijn 
de focus van ons onderzoek. Gemiddeld hebben 
onze respondenten 336 Facebookvrienden (zie 
kader).

Etnische versus sekse-homogeniteit
Hoe etnisch- en sekse-homogeen zijn de Face-
booknetwerken? We meten homogeniteit als 
het percentage contacten op Facebook dat hun 
etniciteit of sekse met de respondent deelt. We 
richten ons op Nederlanders, Nederlanders met 
Turkse ouders en Nederlanders met Marokkaan-
se ouders. We zien dat de Facebooknetwerken 
van Nederlanders verreweg het meest homogeen 
zijn: gemiddeld zijn ongeveer 92 procent van 
hun relaties op Facebook ook Nederlands. Ne-
derlanders met een Turkse achtergrond hebben 
hierna de meest homogene Facebooknetwerken 
met 41 procent van hun vrienden op Facebook 
die ook een Turkse achtergrond hebben. De 
Facebooknetwerken van Nederlanders met een 
Marokkaanse achtergrond zijn het minst homo-
geen en bestaan gemiddeld uit ongeveer 29 pro-
cent relaties met ook een Marokkaanse achter-
grond. 

De diversiteit van Facebooknetwerken, te weten 
de mate waarin naast eigen etnische groepen er 
ook andere etnische groepen onder de Faceboo-
kvrienden aanwezig zijn, wordt in figuur 1 ge-
toond. We zien dat respondenten van alle etni-
sche achtergronden redelijk veel Nederlanders in 
hun Facebooknetwerken hebben. Nederlanders 
hebben het grootste aantal Nederlanders onder 
hun Facebookcontacten en weinig mensen (on-
geveer 8 procent) met andere etnische achter-
gronden onder hun Facebookcontacten. Neder-
landers met een Turkse achtergrond hebben de 
minste Nederlanders onder hun Facebookcon-
tacten en daarnaast ook vrij weinig contacten 
met andere etniciteiten. De Facebooknetwerken 
van Marokkanen lijken weer wat meer divers te 
zijn.

De sekse-homogeniteit in Facebooknetwerken is 
een stuk lager, gemiddeld ongeveer 56 procent. 
Dit percentage is vergelijkbaar voor mannen en 
vrouwen. De Facebooknetwerken van mannen 
bestaan uit ongeveer 57 procent mannen, en die 
van vrouwen bestaan uit ongeveer 56 procent 
vrouwen. Figuur 2 laat een vergelijking zien voor 
de respondenten tussen de verdeling van het 
percentage Facebookvrienden met dezelfde et-
niciteit of sekse. Hierin zien we dat veel respon-
denten tussen de circa 80 en 100 procent Face-
bookvrienden hebben die de etniciteit van de 
respondent delen (de rechter piek in het figuur). 
Ook zien we dat de meeste respondenten tussen 
de 40 en 70 procent Facebookvrienden hebben 
die dezelfde sekse als de respondent hebben. Uit 
figuur 2 wordt ook duidelijk dat de etnische ho-
mogeniteit veel hoger is dan de sekse-homogeni-
teit: de piek van Facebookvrienden met dezelfde 
etniciteit ligt meer richting de 90 procent en de 
piek van Facebookvrienden met dezelfde sekse 
ligt meer richting de 60 procent.

Figuur 1. De etnische samenstelling van Facebooknetwerken van Nederlandse Facebookgebruikers naar 

etnische achtergrond, 2014
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* De categorie Nederlands Caribisch omvat zowel Surinaams als Antilliaans.

Bron: CILS4EU en DFS.
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Kansen op contacten
De verklaring voor de verschillen in de mate van 
etnische en sekse-homogeniteit is voornamelijk 
te vinden in het verschil in ontmoetingskansen 
voor potentiële sociale contacten. Twee zaken 
zijn hier van belang. Ten eerste is er de relatieve 
verdeling van groepen in de bevolking, bijvoor-
beeld het aantal mensen met een bepaalde et-
niciteit. Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) heeft ongeveer 79 procent van 
de bevolking een Nederlandse achtergrond en 
bijvoorbeeld maar 3 procent een Marokkaanse 
achtergrond. Gegeven deze ongelijke verdeling 
naar etnische afkomst, is er dan ook een grotere 
kans om Nederlanders onder je sociale contacten 
te hebben dan Marokkanen (als we ervan uitgaan 
dat sociale relaties willekeurig ontstaan, en dat is 
natuurlijk de vraag). Dit kan een reden zijn voor 
veel meer Nederlanders onder de sociale contac-
ten op Facebook dan contacten met een andere 
etnische achtergrond. Deze aantalsverhoudingen 
kunnen ook de reden zijn waarom sekse-homo-
geniteit zoveel lager is dan etnische homogeni-
teit op Facebook omdat de verdeling over beide 
seksen grofweg 50/50 is. Al met al is er dus een 
grotere kans om iemand van een andere sekse 
tegen te komen, dan iemand met een andere et-
nische achtergrond. Daarnaast is er de verdeling 
van deze groepen over sociale contexten, denk 
bijvoorbeeld aan sportclubs of scholen. Deze so-
ciale contexten verschillen ook in de mate van et-
nische homogeniteit; op de ene sportclub vinden 
we meer Nederlanders met Marokkaanse ach-
tergrond, en in de andere sportclub participeren 
meer Nederlanders met een Turkse achtergrond. 
We vinden in ons onderzoek dat deze homogeni-
teit van sociale contexten ook een sterke invloed 
heeft op de homogeniteit van Facebooknetwer-
ken.

Sociale integratie en ontmoetingskansen
Ons onderzoek laat zien dat het bestuderen van 
Facebooknetwerken kan leiden tot nieuwe in-

zichten in het sociale netwerkgedrag van indivi-
duen. We vinden bijvoorbeeld dat de mate van 
etnische homogeniteit op Facebook vrij hoog 
is. Gemiddeld heeft ongeveer 76 procent van de 
Facebookvrienden van iemand dezelfde etnici-
teit als diegene. Een vrij groot deel van deze et-
nische homogeniteit kunnen we verklaren door 
eenvoudigweg te kijken naar de relatieve grootte 
van etnische groepen en de verdeling van de sek-
sen in de bevolking. Maar gesegregeerde ontmoe-
tingskansen lijken ook een rol spelen in de ho-
mogeniteit van sociale netwerken en interetnisch 
contact. 

Hebben verschillen in homogeniteit ook gevol-
gen voor de zogenoemde sterke, betekenisvolle 
sociale relaties en homogeniteit op Facebook? 
Het antwoord is genuanceerd. Het lijkt vooral te 
gaan om een samenspel van ontmoetingskansen 
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Figuur 2. Een visuele vergelijking van de verdeling van Nederlandse Facebookgebruikers naar etnische en 

sekse-homogeniteit* in 2014
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* Gemiddelde percentage zelfde etniciteit = 76,6%; gemiddelde percentage zelfde sekse = 56,1%.

Bron: CILS4EU en DFS.
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en de rol van individuele voorkeuren wat betreft 
het aangaan van sociale contacten. Onze resulta-
ten lijken te bevestigen dat er voorkeuren bestaan 
om sterke sociale relaties te vormen met mensen 
die op jezelf lijken, bijvoorbeeld wat betreft etni-
citeit, maar dat dit minder belangrijk wordt ge-
vonden voor de sociale relaties die minder sterk 
zijn. Met andere woorden, grote sociale netwer-
ken zijn meer een afspiegeling van de ontmoe-
tingskansen, terwijl sterke sociale relaties vooral 
gedreven worden door individuele voorkeuren 
voor vrienden met dezelfde kenmerken. Dit werd 
al in de jaren zeventig verondersteld door de 
Amerikaanse socioloog Granovetter, maar was 
voorheen nauwelijks empirisch onderzocht.

Digitale voetsporen
Ons onderzoek laat zien dat door het analyseren 
van ‘digitale voetsporen’ op populaire sociale 
netwerksites belangrijke wetenschappelijke en 
maatschappelijke vraagstukken kunnen worden 
onderzocht. Een vervolgstap van ons onderzoek 
zou kunnen zijn om na te gaan in welke mate de 
etnische homogeniteit van grote Facebooknet-

werken inderdaad tot gepolariseerde meningen 
leidt ten opzichte van mensen met een andere et-
nische achtergrond.

Bas Hofstra, Stanford University, School of 

Education, e-mail: bhofstra@stanford.edu
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