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Voorwoord 

Het rapport dat u nu leest is een onderzoeksrapport dat zal gaan bijdragen aan een wiki over 

politieke revoluties en sociale media. Het rapport is geschreven om meer te leren over hoe 

informatie ontsloten wordt, in opdracht van de Academie voor informatica & business aan de Avans 

Hogeschool te Breda. De uiteindelijke hoofdvraag van onze wiki wordt “Hoe komt een politieke 

revolutie tot stand met sociale media”. De deelvragen die hieruit voort komen en voor mijn rekening 

zijn worden uiteen gezet in de inleiding. Ik vond het in ieder geval een machtig interessant 

onderwerp om te onderzoeken, ook al was het wel pittig. Ik had niet gedacht dat er nog zo veel 

informatie was die nog onder mijn ogen moesten komen, beiden over politiek en sociale media.  
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Samenvatting 

In de verantwoording voor de aanpak wordt een lijst met gebruikte zoektermen gegeven, deze zijn 

onder anderen natuurlijk: “Social media”; Politiek; Revolutie; Organisaties; Samenleving; 

Commercieel; Democratie; Vrijheid en Volksjournalisme. Hierbij een overzicht van de gebruikte 

zoekmachines: “Vindex.nl; Qrobe.it; Ssrn.com; Dmoz.org; Ebscohost; Google; Yahoo; LexisNexis; 

Google scholar en Youtube”.  

In de loop van het onderzoek zijn er 43 relevante bronnen gevonden allemaal relevant aan een 

combinatie van de onder anderen de volgende termen: “sociale media, organisaties, 

volksjournalisme, politiek, overheid, democratie, informatie, vrijheid, communicatie of economie. 

Het type documenten die geschikt is bevonden als eventuele bron  zijn onder anderen, 

krantenartikels, onderzoeksrapporten, opinies, magazines, lezingen en debatten. 

Eén van de belangrijkste bronnen in het onderzoek is “De revolutie van Al-Jazeera” door M. Nevejan 
[11]. Het artikel geeft niet alleen inzicht in het feit dat de revoluties in grote mate georganiseerd zijn, 

maar met een beetje verder zoeken ook in grote lijnen door wie ze georganiseerd zijn. Dit is 

bovendien ook één van de drie artikelen die is voorzien van een informatief referaat. Dit artikel is 

bovendien gekeurd met de technieken van Internet Detective. Vrij Nederland waar het artikel 

gepubliceerd is, is niet een volledig onpartijdige bron. Het artikel is toch geschikt bevonden omdat 

bepaalde steekproefsgewijs geteste feiten goed verifieerbaar blijken te zijn.  

Relatie van organisaties met sociale media: 

Bedrijven kunnen erg veel baat hebben met gebruik van sociale media. Het dient echter zorgvuldig 

overwogen en gepland te worden anders is er het risico dat het een averechts effect oplevert. 

Greenpeace heeft de levenswarengigant Netslé ruim een maand lang in zijn grip gehouden door de 

aggressieve campagne voor redding van de oerwouden[5]. Het GreenXchange initiatief van Nike is 

meer positief, het maakt duurzame innovatie aanzienlijk makkelijker en voordeliger voor Nike en 

branchegenoten[13].  

Invloed organisaties op de samenleving door sociale media: 

Sociale media heeft op zich geen invloed en zet op zich mensen niet aan tot opstand. Ze zijn 

overduidelijk wel instrumenten die opstanden ondersteunen. Sociale media is zoals het nu is en 

gebruikt wordt nog geen effectief middel om een echte revolutie te veroorzaken. Het mist het 

vermogen tot planning van complexe zaken. 

Gevolg van invloed van organisaties door sociale media 

Er is nog een duistere zijde aan sociale media. De vruchten van dit innovatieve middel kunnen 

immers ook door minder vredelievende lieden of organisaties geplukt worden. Bovendien kunnen 

mensen of organisaties zich (te veel) macht vergaren die niet de opinie van de meerderheid 

vertegenwoordigen. Verder is sociale media potentieel ook een zeer bruikbaar propaganda kanaal 

voor in ieder geval de Chinese en Russische overheden, het zal nog moeten blijken. 
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1  Inleiding 

Het speelde al langer maar het jaar 2011 staat tot nu toe in het teken van de ‘Arabische lente’, 

waarmee gedoeld wordt op een reeks van volksopstanden in Arabische landen. Hier speelt in veel 

landen al jaren onrust en onvrede onder het volk. Inmiddels is de regering van Tunesië afgetreden en 

bovendien die van Egypte door toedoen van de massale protesten. Media spreken wel eens van de 

sociale media revolutie.  

Dit onderzoeksrapport is onderdeel van een onderzoek door aspirant informatiespecialisten in de 

projectgroep VP4BI/A1 die de opdracht heeft gekregen een onderzoek te doen binnen het veld van 

Web 2.0. De opdrachtgevers trachten hun kennis over dit studiegebied verder uit te breiden. Om 

hieraan tegemoet te komen heeft de projectgroep de volgende hoofdvraag opgesteld: 

“Hoe komt een politieke revolutie tot stand door middel van sociale media?” 

Elk van de vier aspiranten heeft hier verantwoordelijkheid voor één deelvraag die verdeeld wordt in 

maximaal 4 deelvragen. De volgende vragen worden in dit rapport behandeld: 

1. Wat is de invloed van organisaties op revoluties waar sociale media bij betrokken is?  
a. Wat voor relatie hebben organisaties met sociale media? 
b. Welke invloed kunnen organisaties op de samenleving hebben door sociale media? 
c. Wat is het gevolg van organisaties die invloed uitoefenen door sociale media? 

 

Het doel van het onderzoek is om deze vragen op een objectieve manier te benaderen, dus ook 

uiteenlopende standpunten worden meegenomen. Het is belangrijk dat er voldoende diepgaand 

wordt gezocht en dat er ook informatiebronnen worden gebruikt met upto-date en rationele 

standpunten om te maken dat de conclusie van dit rapport kan bijdragen aan het dialoog. 

De structuur is als volgende, na de inleiding wordt de werkwijze van het onderzoeken uiteengezet. 

Gebruikte zoektermen komen hierbij aan bod en gekozen zoekmachines en  manier van vermelden 

van informatiebronnen. Hoofdstuk drie zal de resultaten van de internetzoektocht bevatten. Per 

paragraaf wordt één zoekmachine behandeld, en per sub-paragraaf één zoekactie. 

Informatiebronnen die hieruit voortkomen worden genummerd. Hoofdstuk vier is een overzicht van 

de tien meest essentiële bronnen voor het onderzoek waarbij de eerst vermelde informatiebron 

voorzien zal worden van een informatief referaat en geverifiëerd zal worden met behulp van de 

instructies van de Internet Detective. Hoofdstuk vijf is de uiteenzetting van de conclusies die 

voortkomen uit het onderzoek. In hoofdstuk zes wordt door de auteur gereflecteerd over de aanpak 

van het onderzoek en worden goede acties en verbeterpunten genoemd die meegenomen zullen 

worden voor het volgende project. Om erkenning te geven aan de auteurs van de documenten die 

hebben bijgedragen aan het trekken van de conclusies van het onderzoek is hoofdstuk zeven de 

literatuurlijst. De bronnen zijn gescheiden tussen de groepen internetbronnen en boeken en zijn per 

groep alfabetisch geordend. 
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2  Werkwijze 

In dit hoofdstuk kunt u lezen met welke methodes dit rapport tot stand is gekomen. Dit is niet gelijk 

aan de beschrijving die u vind in de inleiding die de structuur van het document weergeeft. Hier 

worden vragen beantwoord zoals, hoe de zoekacties zijn uitgevoerd, met wat voor structuur bronnen 

worden vermeld en waarom is gekozen voor deze werkwijze. 

2.1  Termenenlijst 

Voordat aan het onderzoek is begonnen zijn er een aantal zoektermen opgesteld in het Nederlands 

en in het Engels (zie tabel 1). 

Tabel 1 

Nederlandse zoektermen Engelse zoektermen 
Sociale media Social media 

Sociale netwerken Social networks 

Politieke Political 

Globalisering Globalization 

Revolutie Revolution 

Opstand Uprising 

Organisaties Organizations 

Bedrijven Companies 

Ondernemingen Association 

Corporaties Corporations 

Maatschappij Society 

Samenleving Community 

Invloed Influence 

Belangen Interests 

Commercieel Commercial 

Activisme Activism 

Democratie Democracy 

Mensenrechten “Human rights” 

Informatie Information 

Vrijheid Freedom 

Volksjournalisme “Citizen journalism” 
 

Om zo gericht mogelijk te zoeken zijn in de trefwoordenlijst niet alleen de meest gangbare termen 

opgenomen zoals bijvoorbeeld ‘organisaties’, maar ook termen die hiernaar verwijzen, ‘bedrijven’ en 

‘ondernemingen’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Nederlands en in het Engels, dus is er voor 

elke Nederlandse term een Engelse term naast gezet.  
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2.2  Gebruikte bronnen 

Om een zo breed en betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen van de onderzoeksvraag, wordt gebruik 

gemaakt van tien verschillende zoekmachines op het internet. Dit zijn uitlopende zoekmachines zoals 

Nederlandse en Engelse zoekmachines, indexen, onderpsgidsen en databases. U vind hieronder een 

overzicht van de gebruikte zoekmachines. 

Nederlandse zoekmachine 

URL:  Vindex.nl 

Vindex wekt op het eerste gezicht de indruk van een respectabele zoekmachine. Bij de eerste 

zoekactie, bleek deze site ook erg goed overweg te kunnen met Booleaanse operatoren en kwamen 

er gelijk relevante bronnen naar voren. 

Metazoekmachine 

URL:  Qrobe.it 

Gezien Qrobe naar eigen zeggen maarliefst drie grote zoeksites raadpleegt, Google, Ask en Bing, 

bood deze zich aan als geschikte zoekmachine voor het onderzoek. 

Gespecialiseerde internetgids 

URL:  www.ssrn.com 

Na wat zoeken op internet voor achtergrondinformatie en geschikte internetgidsen kwam deze 

internetgids naar voren. Het Social Science Research Network specialiseert zich in de sociale 

wetenschappen. Gezien dat sociale media zo een groot onderwerp is in dit rapport, is dit een 

geschikte internetgids. 

Algemene internetgids 

URL:  www.dmoz.org 

Dmoz is naar eigen zeggen de grootste internetgids op het internet. Op deze manier kunnen gerichte 

zoekacties uitgevoerd worden binnen een groot aanbod aan informatie die toch nog gerecenseerd is. 

Databank 

URL:  http://web.ebscohost.com.ezproxy.avans.nl/  

Ebscohost is beschikbaar bij de beschikbare complementaire databanken op Blackboard bij Avans 

Hogeschool. Het is een databank van internationale tijdschriften wat voor dit onderzoek erg 

bruikbaar is. In tijdschriften worden vaak actualiteiten behandeld en ook nog met een aardige 

diepgang.  

Internationale zoekmachine 1 

URL:  www.google.com 

Google is de welbekende zoekmachine, het helpt vandaag het merendeel van de mensen hun 

gewenste informatie op te sporen en is daar ook erg goed in. 
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Internationale zoekmachine 2 

URL:  www.yahoo.com 

Net als Google een zeer bekende zoekmachine. Deze zoekmachine is gekozen met de overtuiging dat 

deze als grote en oude speler, met de juiste zoekacties waardevolle resultaten kan opleveren. 

Gespecialiseerde zoekmachine 1 

URL:  http://newsportal.lexisnexis.nl.ezproxy.avans.nl/avans/ 

LexisNexis is een databank van de grootste Nederlandse dagbladen, aangeboden op de Xplora sectie 

bij Blackboard, Avans. (Notitie van de auteur: dit was de eerste zoekmachine die ik gebruikt heb om 

mijn onderzoek te starten. Door de aard van mijn onderzoeksvraag is het een erg waardevolle bron.) 

Gespecialiseerde zoekmachine 2 

URL:  http://scholar.google.nl/ 

De relatief nieuwe uitbreiding van Google, Google Scholar is inmiddels al een respectabele bron van 

wetenschappelijke en educationele werken. Documenten in deze bron zijn altijd prima ontsloten en 

zijn er in bijna elk denkbaar onderwerp. Men kan hier kortere, toch goed doordachte artikelen 

vinden zowel als echte boekwerken over een specifiek gebied. 

Zoekmachine naar keuze 

URL:  www.youtube.com 

Om ook wat verscheidenheid in het type documenten te brengen, is gekozen om ook video’s toe te 

voegen als relevante bronnen. Het is hier iets moeilijker om relevante en respectabele bronnen te 

vinden, maar eenmaal gevonden doen ze niet onder voor de rest van de gekozen bronnen. 

2.3  Verdere notities over werkwijze 

Notatie van bronnen: 

Bij elke zoekactie worden de meest relevante bronnen (minimaal één) ontsloten. Hiervoor wordt de 

vorm gebruikt zoals in het boek Rapportagetechniek van Rien Elling. Hieronder een voorbeeld van 

deze bronvermelding volgens het boek [1]: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Elling, R. & Andeweg, B. & Jong de, J. & Swankhuizen, C. (2005). Rapportagetechniek. 3e dr. 

Groningen: Wolters-Noordhoff BV. 

(Fictief) voorbeeld bronvermelding voor een website, volgens Rapportagetechniek: 

Johnston, L.R. (22-05-2011). Reflectie over invloed van sociale media: Met betrekking tot 

samenleving en organisaties 

http://www.avanshost.nl/sources/praktijkreflecties/lrj-reflectie-over-sociale-media-en-politiek-

v2.0.html 

Geraadpleegd 23 mei 2011 
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Deze structuur bestaat uit auteur, publicatiedatum, documentnaam, document URL en datum van 

raadplegen. Hierna wordt extra metadata over de bron genoteerd namelijk de persoon of organisatie 

die het document heeft gepubliceerd, een indicatief referaat (samenvatting tussen de 20 en 100 

woorden), trefwoorden voor het document en de categorie. In dit geval is gekozen om als categorie 

te vermelden welk type document het is en niet zozeer de categorie van de inhoud. Een 

onderzoeksrapport of een krantenartikel is dan een type document. Hiervoor is gekozen zodat in één 

oogopslag duidelijk is wat de vorm van de tekst is, het helpt met het vormen van een beeld. 

Het kan voorkomen dat de ene relevante bron leidt naar een andere relevante bron. In dat geval 

worden beide deze bronnen vermeld onder dezelfde zoekactie. De bron die gevonden is via een 

‘originele’ bron van de zoekactie wordt beschouwd aan onderhevig aan het origineel. Elke bron krijgt 

een nummer bijvoorbeeld ‘1’, een bron die via deze bron wordt gevonden krijgt dan het nummer 

‘1.1’. 
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3  Relevante bronnen 

Dit is het hoofdstuk waarin het grootste deel van het onderzoek overzichtelijk is weergegeven. Per 

paragraaf worden de zoekacties van een bron genoteerd. Per zoekactie staat tevens ook relevante 

informatie vermeld die herhaling van de zoekactie mogelijk maakt. Dit wordt elke keer in een tabel 

weergegeven. Bovendien wordt de omgeving van de zoekactie vermeld, namelijk URL en regio / taal 

van zoeken. Per zoekactie wordt ook nog vermeld hoeveel treffers de zoekmachine heeft kunnen 

vinden. ‘Relevante treffers’ is het aantal van de meest relevante bronnen gekozen uit de eerste 

twintig zoekresultaten. ‘Zoekfuncties’, is een beschrijving van welke zoekfuncties er zijn gebruikt in 

de zoekterm. Dit kunnen booleaanse operatoren zijn, exacte woordcombinaties en eventueel 

speciale zoekfuncties van de zoekmachine. 

3.1  Nederlandse zoekmachine 

Wat is opgevallen aan deze zoekactie is dat er binnen Nederland een levendig dialoog bestaat over 

de toepassing van sociale media en de politiek. Men onderzoekt of en hoe het toepasbaar is, wat de 

voor- en nadelen zijn en wat de impact hiervan is. Ook goed om te vermelden is dat een van de 

meest waardevolle bronnen (nr. 6) op de 19e plaats van de zoekresultaten stond. Dit kan betekenen 

dat de zoekactie net niet specifiek genoeg was. Dit kan ook betekenen dat het het waard is verder te 

kijken dan de eerste vijf zoekresultaten. 

3.1.1  Eerste zoekactie via Vindex.nl 

Datum: 25-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.vindex.nl 6227 6 

Zoekterm: ("Sociale media" OR 
"Sociale netwerken") 
AND politiek AND 
revolutie 

Zoekfuncties: Verschillende en 
exacte combinaties 
van woorden 

Taal: Nederlands 

 

Relevante bronnen: 

1. 

Olsthoorn, P. (6-02-2011). Opstanden en sociale media | Netkwesties 

http://netkwesties.nl/341/opstanden-sociale-media.htm 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: Netkwesties.nl, Nederland 

Relevantie:  Dit is een erg bruikbaar artikel omdat de experts achter deze organisatie hun 

   meningen geven over het verband tussen politieke revoluties en sociale 

   media. Hierin betrekken ze ook verscheidene bronnen, met een breed  

   spectrum aan standpunten. 

http://www.vindex.nl/
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Trefwoorden:  Georganiseerde opstanden, opvattingen, sociale netwerken 

Categorie:  Internetmagazine 

2. 

Oenen van, G. (06-04-2011). Sociale Vraagstukken >> Liever grondig onderzoek dan snelle sociale 

media 

http://www.socialevraagstukken.nl/site/?p=2306 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: Socialevraagstukken.nl, Nederland 

Relevantie:  Gijs van Oenen schrijft over de emancipatie van het de samenleving die nu 

   enkele decennia aan de gang is. Hoe men minder tevreden wordt met de 

   samenleving des te verder emancipatie vordert en hoe sociale media de 

   politiek en het volk dichterbij kan brengen. 

Trefwoorden:  emancipatie, politiek, sociale media 

Categorie:  Opinie 

3. 

Schnitzler, H. (9-02-2011). Revolutie maak je op straat, niet op internet | Netkwesties 

http://www.netkwesties.nl/347/revolutie-maak-straat-niet-internet.htm 

Geraadpleegd 15 mei 2011 

Gepubliceerd door: Netkwesties.nl, Nederland 

Relevantie:  De filosoof Hans Schnitzler geeft een kritische kijk op wat men noemt ‘de 

   sociale media revolutie’. Hij stelt dat sociale media helemaal niet een  

   revolutie heeft veroorzaakt. Het is een medium ofwel een instrument zoals 

   deze auteur het zegt. 

Trefwoorden:  Opstand; Macht; Communicatie 

Categorie:  Internetmagazine 

4. 

Schaake, M. (28-11-2009). Europa heeft een Twitter-revolutie nodig - Joop.nl 

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/europa_heeft_een_twitter_revolutie_nodig/ 

Geraadpleegd 15 mei 2011 

Gepubliceerd door: Joop.nl, Nederland 

Relevantie:  Dit artikel werpt weer een andere blik over sociale media en politiek, er 

   wordt geschreven over hoe Europa sociale media zou kunnen gebruiken. Er 

   worden ook voorbeelden gegeven van hoe burgers en politici sociale media 

   gebruiken om invloed uit te oefenen. 

Trefwoorden:  Politiek; Overheid; Democratie;  

Categorie:  Opinie 
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5. 

Aalberts, C. & Kreijveld, M. (30-03-2011). Sociale media: iedereen roept, niemand luistert | De nieuwe 

reporter 

http://www.denieuwereporter.nl/2011/03/sociale-media-iedereen-roept-niemand-luistert/#more-

16443 

Geraadpleegd 15 mei 2011 

Gepubliceerd door: Denieuwereporter.nl, Nederland 

Relevantie:  In dit artikel delen de auteurs hun bevindingen van hun onderzoek over hoe 

   politici sociale media toepassen en in hoeverre hierdoor interactie ontstaat 

   tussen politici en burgers.  

Trefwoorden:  Overheden; Politiek; Communicatie 

Categorie:  Lezing 

6. 

Nevejan, M. (11-04-2011). De revolutie van Al Jazeera - Vrij Nederland 

http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/De-revolutie-van-Al-Jazeera.htm 

Geraadpleegd 15 mei 2011 

Gepubliceerd door: Vrij Nederland, Nederland 

Relevantie:  Een interessant artikel geschreven vanuit de eerste persoon. Tijdens haar 

   verblijf in Qatar heeft ze de zogenaamde Arabische lente voor een deel zelf 

   ervaren en heeft ze er een onderzoek over gedaan. Een van de stellingen in 

   het artikel is dat de revoluties zorgvuldig georganiseerd en gepland waren. 

Trefwoorden:  Organisaties; Activisme;  Volksjournalisme 

Catagorie:  Opinie 

3.1.2  Tweede zoekactie via Vindex.nl 

Datum: 25-04-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.vindex.nl 1282 6 

Zoekterm: ("Sociale media" OR 
"Sociale netwerken") 
AND Commercieel 
AND (Bedrijven OR 
Bedrijfsleven) AND 
politiek AND invloed 

Zoekfuncties: Verschillende en 
exacte combinaties 
van woorden 

Taal: Nederlands 

 

Relevante bronnen: 

 

1. 

Berlo van, D. (17-06-2008). E-democratie komt met kleine stapjes - Frankwatching 

http://www.vindex.nl/
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http://www.frankwatching.com/archive/2008/06/17/e-democratie-komt-met-kleine-stapjes/ 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: Frankwatching.com, Nederland 

Relevantie:  Het artikel gaat over de overweging van gemeentes in Nederland over het 

   inzetten van de website “watstemtmijnraad.nl” en andere (politieke) sociale 

   media om de structuur van de politiek te wijzigen of aan te vullen. De auteur 

   David van Berlo is de initiatiefnemer achter “Ambtenaar 2.0”. 

Trefwoorden:  Democratie; Overheden; Organisaties 

Categorie:  Opinie 

2. 

Bergen van, M. (09-2010).Sociale media SCOPE September 2010 

http://www.vbi-online.nl/files/scope_sept_2010_web.pdf 

Geraadpleegd 13 mei 2011 

Gepubliceerd door: Scope, Nederland 

Relevantie:  Scope is een kwartaalblad voor een aantal studieverenigingen in Nederland. 

   Deze uitgave heeft social media als thema en gaat dieper in op hoe men 

   sociale media kan toepassen in het bedrijfsleven. Het is als het ware een 

   ‘inside look’ vanuit het bedrijfsleven in deze onderzoeksvraag. 

Trefwoorden:  Organisaties; Campagne; Connecties 

Categorie:  Internetmagazine 

3. 

Arts, M. (8-04-2010). Asociale media: 10 kanttekeningen bij social media – Frankwatching 

http://www.frankwatching.com/archive/2010/04/08/asociale-media-10-kanttekeningen-bij-social-

media/ 

Geraadpleegd 13 mei 2011 

Gepubliceerd door: Frankwatching, Nederland 

Relevantie:  Het artikel gaat eigenlijk maar kort in op sociale media en bedrijven in het 

   specifiek, maar levert wel een belangrijke bron op (zie 3.1). In de eerste 

   alinea geeft de auteur een voorbeeld van schade die sommige bedrijven 

   hebben opgelopen door social media. 

Trefwoorden:  Organisaties; Campagne; Economie 

Categorie:  Opinie 

3.1. 

Douglas, S. (06-10-2010). NESTLE KERFUFFLE by Scott Douglas on Prezi 

http://prezi.com/kmrh4fmlzsen/nestle-kerfuffle/ 

Geraadpleegd 13 mei 2011 

Gepubliceer door: Prezi.com 

Relevantie:  Een helder voorbeeld van welke relatie organisaties zoals in dit geval Nestlé 
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   en Greenpeace hebben met sociale media. Uit deze goed doordachte  

   presentatie van Scott Douglas is op te maken hoe organisaties invloed uit 

   willen oefenen op de samenleving met bijvoorbeeld Twitter en Facebook. 

   Overigens valt aan dit artikel op te merken dat de auteur heeft stil gestaan bij 

   hoe hij zijn bronnen het beste kon tonen. 

Trefwoorden:  Campagne; Activisme; Milieu 

Categorie:  Presentatie 

4.  

Hond de, M. (02-04-2010). Naar een moderne democratie - Joop.nl 

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/naar_een_moderne_democratie/ 

Geraadpleegd 14 mei 2011 

Gepubliceer door: Joop.nl, Nederland 

Relevantie:  De bekende politiek analist Maurice de Hond schrijft over de knelpunten van 

   de Nederlandse politiek van vandaag en tracht hiervoor een alternatief te 

   bieden. Hiervoor heeft hij een Wiki opgericht waar men gezamenlijk zo’n 

   alternatief kan uitwerken. 

Trefwoorden:  Democratie; Politiek; Hervorming; Wiki 

Categorie:  Opinie 

5. 

Brandenburg, S. & Oorschot van, H. (22-12-2009). Ondernemen met sociale netwerken 

http://issuu.com/syntens/docs/ebook-ondernemen-met-sociale-netwerken 

Geraadpleegd 14 mei 2011 

Gepubliceerd door: Syntens, Nederland 

Relevantie:  Een artikel geplaatst op Issuu.com, een website waar onder anderen kranten, 

   catalogi en tijdschriften gepubliceerd kunnen worden. Deze bron is een 

   werkboek, geschreven voor het MKB door Syntens. Het heeft als doel  

   ondernemers in het MKB een handboek te geven voor hoe ze sociale media 

   als hulpmiddel kunnen gebruiken. 

Trefwoorden:  Organisaties; Marketing; Informatie; Economie 

Categorie:  Handboek 

3.2  Metazoekmachine 

Qrobe heeft de mogelijkheid om afzonderlijke zoekmachines te raadplegen zowel als meerdere 

tergelijk, verder kan Qrobe ook specifiek zoeken onder afbeeldingen, video’s en dergelijken. Men kan 

ook zoekacties uitvoeren binnen specifieke (top-level) domeinen of rubrieken zoals sportnieuws en 

weerberichten. 
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3.2.1  Eerste zoekactie via Qrobe.it 

Datum: 07-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.qrobe.it 16.702.040 3 

Zoekterm: "Social media" OR 
"Social networks" AND 
Revolution AND 
Commercial AND 
Interest AND Political -
Wikipedia –Blog 

Zoekfuncties: Verschillende en 
exacte combinaties 
van woorden, 
uitsluiting van 
woorden 

Taal: Engels 

 

Relevante bronnen: 

1. 

Nair, A. (26-02-2011). Social Media News and Trends series | Indian Eye: Perspectives on Marketing, 

New Media and Social Media by Arun Nair 

http://www.indianeye.org/2011/02/26/social-media-news-and-trends-series-second-edition/ 

Geraadpleegd 7 februari 2011 

Gepubliceerd door: Arun Nair 

Relevantie:  De auteur achter deze blogsite is volgens de beschrijving van de site een 

   bekende naam in digitale marketing en een voorstaander van het concept 

   Web 2.0. De auteur geeft in deze pagina zijn mening over diverse artikelen 

   waaronder veel artikelen over sociale media en in dit geval de relatie die 

   organisaties hebben met sociale media. 

Trefwoorden:  Marketing; Organisaties; Activisme 

Categorie:  Opinie 

3. 

Kreutz, C. & Rambaldi, G. (07-07-2009). From local to global - social networks address world 

challenges 

http://www.web2fordev.net/component/content/article/1-latest-news/73-from-local-to-global-

social-networks-address-world-challenges 

Geraadpleegd 7 mei 2011 

Gepubliceerd door: Web2ForDev 

Relevantie:  Alhoewel het een oud artikel is, biedt het artikel toch een serieuze blik op de 

   impact van sociale media op de samenleving, onderbouwd met voorbeelden. 

   Hieronder vallen ook enkele voorbeelden van organisaties die gebruik maken 

   van sociale media. 

http://www.qrobe.it/
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Trefwoorden:  Groepsvorming; “Coöperatieve creatie”; Organisaties 

Categorie:  Onderzoeksartikel 

3.2.2  Tweede zoekactie via Qrobe.it 

Datum: 07-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.qrobe.it 2.510.062 1 

Zoekterm: “Sociale media” OR 
“Sociale netwerken” 
AND Revolutie AND 
Commercieel AND 
Belang AND Politiek  
 

Zoekfuncties: Verschillende en 
exacte 
woordcombinaties 

Taal: Nederlands 

 

Relevante bronnen: 

1. 

Tolboom, E. (06-05-2011). Egypte en de sociale (media) revolutie 

http://www.dutchcowgirls.nl/media/4707 

Geraadpleegd 7 februari 2011 

Gepubliceerd door: Dutchcowgirls.nl, Nederland 

Relevantie:  De auteur, een blogger op dutchcowgirls.nl geeft als doel aan de zogenaamde 

   social media revolutie in Egypte op een nieuwe wijze te benaderen. Ze legt 

   de nadruk op hoe ondernemingen sociale media gebruiken en hoe een aantal 

   sociale  media sites hiermee omgaan. Ze haalt hierin meerdere relevante 

   bronnen aan. 

Trefwoorden:  Sociale media, Egyptische revolutie, Bedrijven 

Categorie:  Persoonlijke blog 

3.3  Gespecialiseerde onderwerpsgids 

Hier worden de zoekacties behandeld bij het Social science research network (VS). Alle documenten 

zijn volledig en netjes ontsloten, in sommige gevallen zijn de complete contactgegevens van de 

auteur weergegeven. De SSRN is in principe gratis in gebruik, maar voor sommige grote documenten 

krijgt men zonder lidmaatschap slechts een aantal pagina’s te zien.  
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3.3.1  Eerste zoekactie via het SSRN 

Datum: 15-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.ssrn.com 16 2 

Zoekterm: “Social media” AND 
impact 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie 
van woorden 

Taal: Engels 

 

1. 

Hermida, A. (08-07-2010). Twittering the News: The Emergence of Ambient Journalism 

http://ssrn.com/abstract=1732598 

Geraadpleegd 15 mei 2011 

Gepubliceer door: Social Science Research Network, Verenigde Staten 

Relevantie:  Dit artikel stelt dat nieuwe manieren van publiceren van individuele opinies 

   en artikelen burgers een ‘mentaal beeld’ geeft van nieuws en gebeurtenissen 

   om hun heen. En stelt de ongeverifiëerde aard van dit ‘conceptie systeem’ of 

   in het engels ‘awareness system’ ter discussie. 

Trefwoorden:  Communicatie; Samenleving; Volksjournalisme 

Categorie:  Onderzoeksartikel 

2. 

Aiello, S. (07-03-2011). Internet, Social Media, and the Globalization of Conflicts in the Middle East. 

http://ssrn.com/abstract=1809668 

Geraadpleegd 16 mei 2011 

Gepubliceerd door: Social Science Research Network, Verenigde Staten 

Relevantie:  In dit onderzoeksartikel wordt de vraag behandeld van wat voor effecten 

   globalisering en het internet hebben op lokale conflicten, waarbij de recente 

   opstanden in Libië en Egypte als voorbeeld worden gebruikt. 

Trefwoorden:  Informatie; Vrijheid; Revolutie; Globalisering 

Categorie:  Onderzoeksartikel 

3.3.2  Tweede zoekactie via het SSRN 

Datum: 16-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.ssrn.com 26 2 

Zoekterm: “web 2.0” AND impact 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie 
van woorden 

Taal: Engels 
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Relevante treffers: 

 

1. 

Ashta, A. & Assadi, D. (09-10-2008). Do Social Couse and Social Technology Meet? 

http://ssrn.com/abstract=1281373 

Geraadpleegd 16 mei 2011 

Gepubliceerd door: Social Science Research Network, Verenigde Staten 

Relevantie:  Dit artikel is relevant voor het onderzoeken van de relatie die organisaties 

   hebben met web 2.0 en ook hoe web 2.0 de samenleving verandert. Het doel 

   van dit onderzoeksartikel is de vraag te beantwoorden “of websites voor 

   microkrediet en onderlinge leningen het vermogen hebben sociale interactie 

   te bevorderen en interestkosten te doen laten dalen.” 

Trefwoorden:  Microkrediet; Economie; Samenleving 

Categorie:  Onderzoeksartikel 

2. 

Gheorgiu, R. & Unguru, M. (17-06-2009). Beyond Connectivity: Future Challenges for E-Inclusion 

Policies 

http://ssrn.com/abstract=1420048 

Geraadpleegd 16 mei 2011 

Gepubliceerd door: Social Science Research Network, Verenigde Staten 

Relevantie:  Het artikel behandeld het onderwerp van sociale buitensluiting als gevolg van 

   web 2.0 en de mogelijke politieke besluiten die hierbij horen (Riga  

   conferentie). 

Trefwoorden:   Informatie; Communicatie; Samenleving; 

Categorie:  Onderzoeksartikel 

3.4  Algemene onderwerpsgids 

Dmoz, naar eigen zeggen de grootste onderwerpsgids op het internet biedt informatie over 

uiteenlopende onderwerpen. De zoekfuncties zijn zoals die van elke gerespecteerde zoekmachines, 

de ‘and’ functie is standaard en ‘or’, ‘not’ en wildcards zijn mogelijk. Notitie van de auteur: Het kan 

mijn onkunde zijn, maar het lijkt alsof de standaardfunctie eerder ‘or’ is dan ‘and’ want het aantal 

zoekresultaten wordt groter als er meer woorden opgegeven worden. Als ik de woorden vooraf laat 

gaan met een plus teken is er geen verschil, terwijl de help pagina aangeeft dat dat de manier is om 

de ‘and’ functie aan te roepen. Voorbeeld: 

“Social media”    253 zoekresultaten 

“Social media” +polit*   31324 zoekresultaten 

Eigenlijk lijkt geen enkel van de booleaanse zoekfuncties te werken: 

“Social media” +polit* -marketing 91137 zoekresultaten 
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De plus- of mintekens en ‘andnot’ zoals beschreven in de hulppagina lijken niet te werken. Na wat 

experimenteren kom ik tot de conclusie dat de hulppagina niet correct is. Simpelweg ‘not’ en ‘and’ 

geven het gewenste effect. 

3.4.1  Eerste zoekactie via Dmoz.org 

De eerste zoekactie wordt gedaan door rechtstreeks te navigeren vanaf de indexpagina naar het 

gewenste onderwerp (figuur 1). Deze manier van zoeken heeft ook zeker zijn waarde. 

Datum: 21-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.dmoz.org 26 2 

Zoekterm: Society; Activism; 
Internet; 

Zoekfuncties: Directe navigatie 

Taal: Engels 
Figuur 1 

 

Relevante treffers: 

1. 

DigiActive. (24-10-2010). DigiActive 

http://www.digiactive.org/ 

Geraadpleegd 21 mei 2011 

Gepubliceerd door: Digiactive.org 

Relevantie:  Deze website biedt een platform voor mensen over de hele wereld om uiting 

   te geven aan hun activisme, politiek, of op andere gronden. Hoewel de  

   groepen op deze website niet allemaal te verifiëren zijn naar authenticiteit en 

   onbevooroordeeldheid, is de website een goed voorbeeld van hoe men een 

   verandering tot stand kan brengen met sociale media. 

Trefwoorden:  Samenleving; Politiek; Activisme; Groepsvorming 

Categorie:  Website 

1.1 

Shirky, C. (05-03-2008). Clay Shirky on New Book “Here Comes Everybody” 

http://www.youtube.com/watch?v=A_0FgRKsqqU&feature=relmfu 

Geraadpleegd 21 mei 2011 

Gepubliceerd door: Berkman Center, Verenigde Staten 

Relevantie:  Clay Shirky is een persoon met autoriteit in internet technologieën[17]. In 

   de lezing geeft Shirky een inzicht in zijn boek ‘Here comes everybody’, die hij 

   zelf samenvat als: “Group Action Just Got Easier”. Het boek gaat over hoe 

   sociale media het aanzienlijk makkelijker maakt voor groepen om gevormd te 

Dmoz.org "Society" "Activism"  "Internet" 
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   worden en wat daarvan implicaties (kunnen) zijn. 

Trefwoorden:  “Sociale media”; Groepsvorming; Connecties 

Categorie:  Lezing 

3.4.2  Tweede zoekactie via Dmoz.org 

Datum: 21-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.dmoz.org 209 1 

Zoekterm: internet AND society 
AND political NOT 
marketing 

Zoekfuncties: Combinaties van 
woorden en uitsluiting 
van woorden 

Taal: Engels 

 

Relevante treffers: 

1. 

Krause, A. & Stein, M. & Clark, J. & Chen, T. & Li, J. & Dimon, J. & Kanouse, J. & Herschman, J. (27-08-

2007). NetAction's Virtual Activist Training Guide 2.0 

http://www.netaction.org/training/ 

Gepubliceerd door: Netaction.org, Verenigde Staten 

Relevantie:  Deze sobere website is voor het laatst geüpdate in 2007 en ook erg  

   achterhaald. Toch is het een interessante bron omdat het bedoeld is als 

   handboek voor online activisme. Veel elementen die terugkomen in  

   activisme via sociale media komen terug op deze website zoals technieken 

   om anoniem te blijven en om mensen te benaderen voor een actie. 

Trefwoorden:  Activisme; Communicatie; Campagne 

Categorie:  Handboek 

3.5  Databank 

3.5.1  Eerste zoekactie via EbscoHost 

Beschrijving zoekactie: 

Datum: 25-04-2011 Aantal 
resultaten 

Relevante 
treffers 

URL: http://web.ebscohost.com.ezproxy.avans.nl/ 12 2 

Zoekterm: “Social Media” AND politics AND 
organizations 

Zoekfuncties: (Exacte) combinaties van woorden 

Taal: Engels 

 

http://www.dmoz.org/
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Relevante bronnen: 

1. 

Boyton, R.S. (04-2011). North Korea’s Digital Underground - Magazine - The Atlantic 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/04/north-korea-8217-s-digital-

underground/8414/  

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: The Atlantic magazine, Verenigde Staten 

Relevantie:  Het artikel gaat over de smokkel van informatie door volksjournalisten in de 

   dictatuur Noord-Korea. In dit land wordt elke vorm van vrijheid van  

   meningsuiting zoveel mogelijk ingeperkt, toch slagen de volksjournalisten 

   erin met behulp van Sociale media en andere middelen het volk te voorzien 

   van informatie. 

Trefwoorden:  Activisme; Informatiesmokkel; Volksjournalisme 

Catagorie:  Internetmagazine 

2. 

Fanselow, J. (2008). Community blogging: The new wave of citizen journalism. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=36325708&site=ehost-live 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceer door: John Wiley & Sons Inc, Verenigde Staten 

Relevantie:  Het artikel bevat meerdere interviews met mensen die zich bezighouden met 

   het zogenaamde volksjournalisme. Er wordt verteld over de toepassingen in 

   de lokale omgeving, voor onder andere activisme en het effect op de  

   maatschappij en op traditionele media. 

Trefwoorden:  Volksjournalisme; Activisme; Samenleving 

Categorie:  Internetmagazine 

3.3.1  Tweede zoekactie via EbscoHost 

Beschrijving zoekactie: 

Datum: 22-05-2011 Aantal 
resultaten 

Relevante 
treffers 

URL: http://web.ebscohost.com.ezproxy.avans.nl/ 2 2 

Zoekterm: "social media" and activism and freedom 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie van woorden 

Taal: Engels 

 

Relevante treffers: 

1. 

Wilson Quarterly. (2011). Tweeting toward freedom? 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=59833226&site=ehost-live 

Geraadpleegd 22 mei 2011 
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Gepubliceerd door: Wilson Quarterly, Verenigde Staten 

Relevantie:  In dit artikel worden vragen gesteld bij hoe ver sociale media kan gaan wat 

   betreft ondersteunen van vrijheidsstrijders. Over de rol van sociale media bij 

   de recente revoluties in het Midden-Oosten. 

Trefwoorden:  Revolutie; Vrijheid; Informatie; Politiek 

Categorie:  Internetmagazine 

2. 

Eyring, T. (02-2011). Repression and How to Fight It. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=57353302&site=ehost-live 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Theatre Communications Group, Verenigde Staten 

Relevantie:  In dit artikel word behandeld hoe men op verschillende plaatsen op de  

   wereld omgaan met autoritaire regimes en de link hiermee met sociale- en 

   traditionele media. 

Trefwoorden:  Activisme; Cultuur; Groepsvorming 

Categorie:  Internetmagazine 

3.6  Eerste Internationale zoekmachine 

Waarschijnlijk de meest gebruikte zoekmachine ter wereld. Google kan ongetwijfeld massa’s content 

vinden, wat maakt dat binnen Googles index hoogstwaarschijnlijk ook massa’s relevant materiaal zit. 

Google kan ook fungeren als specialistische zoekmachine gezien men met de geavanceerde 

zoekfuncties binnen bepaalde types websites kunnen zoeken of zelfs binnen bepaalde domeinen. Het 

vinden van wetenschappelijke documenten is echter niet de specialiteit van de reguliere Google 

zoekmachine en ook is het zaak bij dit soort grote zoekmachines zeer gerichte zoekacties uit te 

voeren om op die manier zoveel mogelijk irrelevante websites te ‘filteren’.  

3.6.1  Eerste zoekactie via Google 

Datum: 21-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.google.com 8 1 

Zoekterm: "Forrester's ladder" 
and political and 
revolution and political 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie 
van woorden 

Taal: Engels 

 

Relevante treffers: 

1. 

Blaser, B. & Weinberger, D. & Trippi, J. (19-01-2009). Digital Government trough Social Networks: A 

Natural Allience? 

http://dotorgware.com/documents/DGSNA-SocialNetworks435VCDs1.pdf 

Geraadpleegd 21 mei 2011 

http://www.google.com/
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Gepubliceerd door: Open Resource Group, Verenigde Staten 

Relevantie:  Dit onderzoeksrapport behandelt de vraag over hoe sociale media is en kan 

   worden toegepast in de huidige Amerikaanse politiek. Verder ook over hoe 

   de Amerikaanse politiek hervormd zou kunnen worden om sociale media een 

   grotere rol te geven. 

Trefwoorden:  Campagne; Politiek; Hervormingen; Democratie 

Categorie:  Onderzoeksrapport 

3.6.2  Tweede zoekactie via Google 

Datum: 21-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.google.com 4420 2 

Zoekterm: ("sociale netwerken" 
OR "sociale media") 
and activisme and 
politiek and campagne 
-marketing -wikipedia 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie 
van verschillende 
termen en uitsluiting 
van termen 

Taal: Nederlands 

 

Relevante treffers: 

1. 

Shetty, S. (2011). Jaarrapport 2011: voorwoord | Amnesty International 

http://www.aivl.be/wat-we-doen/jaarrapport-2011/voorwoord 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Amnesty International, Nederland 

Relevantie:  Dit rapport geeft een overzicht in de relevante gebeurtenissen in 2010 voor 

   mensenrechten en activisme hiervoor. Wikileaks krijgt uitgebreide aandacht, 

   de revolutie in Tunesië wordt uitgelegd. Het rapport staat in het thema van 

   sociale media als nieuw middel voor activisme. 

Trefwoorden:  Mensenrechten; Politiek; Democratie; Activisme 

Categorie:  Jaarrapport 

2. (Notitie van de auteur: Deze auteur geeft niet zijn volledige naam weer en zijn artikelen zijn over 

het algemeen niet van erg hoge kwaliteit.) 

Ditch. (24-09-2010). Metareporter » Het politieke in het sociale in het politieke 

http://metareporter.nl/2010/09/24/29863/ 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Metareporter.nl, Nederland 

Relevantie:  Het artikel kaart het fenomeen aan van het gebruiken van sociale media om 

   een politiek standpunt naar buiten te brengen. De auteur baseert zich op een 

http://www.google.com/
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   onderzoek door Pew Internet in de VS in 2008 waaruit bleek dat sociale 

   media voornamelijk door jongeren gebruikt wordt voor politieke doeleinden. 

Trefwoorden:  “Sociale media”; politiek; communicatie 

Categorie:  Opinie 

3.7  Tweede internationale zoekmachine 

3.7.1  Eerste zoekactie via Yahoo 

Datum: 22-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: http://us.yahoo.com/?p=us 96.400 2 

Zoekterm: ("social media" or "social 
networks" ) and rebellion 
and "human rights" and 
freedom and speech 

Zoekfuncties: (Exacte) combinaties van 
verschillende woorden 

Taal: Engels 

 

Relevante treffers: 

1. 

Obama, B. (19-05-2011). Raw Data: Text of President Obama's Mideast Speech - FoxNews.com 

http://www.foxnews.com/politics/2011/05/19/raw-data-text-president-obamas-mideast-speech/ 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Fox News, Verenigde Staten 

Relevantie:  Deze speech die door de Amerikaanse president Obama werd gehouden 

   geeft een blik op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten vanuit het  

   perspectief van de regering van de VS. Ook spreekt hij over hoe de VS deze 

   landen zullen steunen in economische hervormingen en het behouden en 

   creëren van internetvrijheid. 

Trefwoorden:  Revolutie; Democratie; Politiek; Economie 

Categorie:  Toespraak 

2. 

Maina, P.M. (06-08-2009). Social networks are a double-edged sword 

http://www.pambazuka.org/en/category/comment/58282 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Pambazuka News, Verenigd Koningkrijk 

Relevantie:  Dit artikel geeft een duistere kant weer van sociale media en hoe het een 

   invloed kan hebben op de samenleving, met als voorbeeld haatdragende 

   berichten in de Afrikaanse sociale media. Verder stelt het de kritische vraag 

   of de revolutionairen in Iran vorig jaar wel de mening van de meerderheid 

   van het volk representeren. 



Individuele Praktijkreflectie   Lucas R. Johnston 
VP4, Ontsluiting van informatie  Studentnummer: 2042477 
 

 
 

 
 

Pagina 27 van 52 
 

Trefwoorden:  Volksjournalisme; Opstand; Informatie; Vrijheid 

Categorie:  Opinie 

3.7.2  Tweede zoekactie via Yahoo 

Datum: 22-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: http://nl.yahoo.com/ 508  

Zoekterm: ("sociale media" or 
"sociale netwerken" ) 
AND organisaties AND 
communicatie -blog –
marketing 

Zoekfuncties: (Exacte) combinaties 
van woorden en 
uitsluiting van 
woorden 

Taal: Nederlands 

Relevante treffers: 

1. 

Gouman, T. (25-04-2010). Organisaties, Sociologie en het Internet: Organizational Network Analysis 

http://tomgouman.blogspot.com/2010/04/organizational-network-analysis.html 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Tom Gouman, Nederland 

Relevantie:  Deze pas afgestudeerde analist publiceert over zijn afstudeerproject bij 

   Twynstra Gudde. Het gaat over ‘Organizational Network Analysis’ wat  

   gebruikt wordt om de informele netwerken binnen een organisatie in kaart 

   te brengen. 

Trefwoorden:  Organisaties; Communicatie; Connecties 

Categorie:  Opinie 

 

2.  

Ruijter de, L. (11-01-2011). Oude Wijn 2.0 of Nieuwe Wijn 1.0 

http://www.lucderuijter.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=95:oudewijn20ofnieu

wewijn10&catid=41:blogging&Itemid= 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Managementsite.nl, Nederland 

Relevantie:  Een goed doordacht artikel van Luc de Ruijter over de inzet van sociale media 

   binnen organisaties. Hij betoogd dat organisaties op meerdere manieren 

   sociale media kunnen gebruiken voor communicatie naar buiten en voor 

   interne communicatie en dat daarbinnen goed afgewogen keuzes moeten 

   gemaakt worden. 

Trefwoorden:  Marketing; Communicatie; Organisaties 

Categorie:  Onderzoeksartikel 
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3.8  Eerste gespecialiseerde zoekmachine 

LexisNexis is een online databank van krantenartikelen. De organisatie achter LexisNexis levert “op 

kennis en informatie gebaseerde oplossingen voor professionals in verschillende sectoren”. De 

service is een product van Reed Elsevier[2].  

3.8.1  Eerste zoekactie via LexisNexis 

URL:  http://newsportal.lexisnexis.nl.ezproxy.avans.nl/avans/ 

Datum:   25 april 2011 

Zoekveld / Functie Ingevoerde term Aantal resultaten Relevante treffers 

Combinatie van 
termen 

politieke AND revolutie AND 
sociale AND media 

33 3 

Taal: Nederlands 

Periode: Tot 6 maanden geleden 

Regio: Nationaal 

 

Relevante treffers: 

1. 

Laqueur, W. (12-03-2011). Opstand tegen de vijanden van het leven 

http://www.lexisnexis.com.ezproxy.avans.nl/nl/business/docview/getDocForCuiReq?lni=529R-X7Y1-

DYRY-N06P&csi=259064&oc=00240&perma=true 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: NRC handelsblad, Nederland 

Relevantie:  Dit krantenartikel beschrijft kort de rol van sociale media in de politieke 

   revolutie van Egypte en Tunesië van 2011. Bovendien wordt de omslag 

   aangekaart van het volk van eerst moedeloos naar nu hoopvol. 

Trefwoorden:  Revolutie; Politiek; Internet; Vrijheid; 

Categorie:  Krantenartikel 

2. 

Pous de, I. (14-04-2011). De eerste slag is voor het Facebook meisje: Egyptische activiste bereidt zich 

voor op democratie | Irene de Pous 

http://www.irenedepous.nl/?p=135 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: Trouw, Nederland 

Relevantie:  De auteur schrijft over een meisje genaamd Fattah, wie een belangrijke rol 

   speelt in de politieke revolutie in Egypte van 2011. Fattah is sinds 2004 op 

   het internet actief als activiste en gebruikt sociale media om mede-activisten 

   samen te brengen. Irene de Pous is een verslaggeefster voor diverse  

                                                           
2 LexisNexis. (Z.D.). Over ons | LexisNexis – Nederland 

http://www.lexisnexis.nl/dutch/about-us/  Geraadpleegd 25 april 2011 
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   Nederlandse dagbladen zoals het NRC handelsblad en Trouw. 

Trefwoorden:  Groepsvorming; Activisme, Revolutie 

Categorie:  Opinie 

3. 

Smit, M. (31-12-2011). ‘Arabieren sta op’, luidt de tweet – Archief - VK 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1712522/2010/12/31/Arabieren-

sta-op-luidt-de-tweet.dhtml 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: Volkskrant, Nederland 

Relevantie:  Dit artikel is geschreven in de vroege fase van de opstand in Tunesië. Hierin 

   komt duidelijk naar voren hoe sociale media heeft meegespeeld in het tot 

   stand komen van de revolutie van Tunesië. 

Trefwoorden:  Opstand; Politiek; Democratie 

Categorie:  Krantenartikel 

3.8.2  Tweede zoekactie via LexisNexis 

URL:  http://newsportal.lexisnexis.nl.ezproxy.avans.nl/avans/ 

Datum:  22 mei 2011 

Zoekveld / Functie Ingevoerde term Aantal resultaten Relevante treffers 

Combinatie van 
termen 

“Sociale media” AND democratie 
AND protest 

10 3 

Taal: Nederlands 

Periode: Tot 12 maanden geleden 

Regio: Nationaal 

 

Relevante treffers: 

1. 

Kruk, M. (01-02-2011). Tunesië: Anatomie van een revolutie 

http://www.lexisnexis.com.ezproxy.avans.nl/nl/business/docview/getDocForCuiReq?lni=522X-D1Y1-

DYRY-N2W0&csi=259069&oc=00240&perma=true 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Trouw, Nederland 

Relevantie:  In dit artikel gaat de reporter op onderzoek naar hoe de Tunesische  

   ‘Jasmijnrevolutie’ tot stand is gekomen en wat daaraan als grondslag lag. Dit 

   is van belang omdat hiermee een completer beeld gevormd kan worden van 

   wat de rol van de sociale media hierin is geweest. 

Trefwoorden:  Revolutie; politiek; democratie 

Categorie:  Krantenartikel 

2. 

Morozov, E. (15-01-2011). Internetsurveillance; De Stasi zou minder werk hebben gehad 
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http://www.lexisnexis.com.ezproxy.avans.nl/nl/business/docview/getDocForCuiReq?lni=51YS-DV51-

DYRY-N3FD&csi=259064&oc=00240&perma=true 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: NRC handelsblad, Nederland 

Relevantie:  Dit artikel laat eigenlijk de duistere kanten van sociale media zien. De  

   Russische overheid gebruikt het voor propeganda, Iran voor het opsporen en 

   oppakken van activisten en in China bestaat er naar verluid een propeganda-

   orgaan van 280.000 bloggers om de opinie een bepaalde richting in te sturen. 

Trefwoorden:  “Sociale media”; Propeganda; politiek; overheden 

Categorie:  Krantenartikel 

3. 

Homan, M. (20-05-2011). Geduld van Spaanse jongeren raakt op; Werkloze advocaat en student 

architectuur brengen nieuwe protestbeweging op gang 

http://www.lexisnexis.com.ezproxy.avans.nl/nl/business/docview/getDocForCuiReq?lni=52WV-

PGX1-JC8W-Y0DP&csi=208267&oc=00240&perma=true 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: Algemeen dagblad, Nederland 

Relevantie:  Het artikel gaat over protesten die in Spanje zijn ontstaan door onvrede over 

   de gevolgen van de financiële crisis in het land en de werkeloosheid. Twee 

   studenten hebben de protesten voortgebracht met gebruik van Twitter en 

   Facebook, inmiddels beruchte sociale media. 

Trefwoorden:  “Sociale media”; protest; organisaties 

Categorie:  Krantenartikel 

3.9  Tweede gespecialiseerde zoekmachine 

3.9.1  Eerste zoekactie via Google Scholar 

Datum: 22-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: http://scholar.google.nl 6.290 1 

Zoekterm: "social media" AND 
political AND influence 
AND organizations 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie 
van woorden 

Taal: Engels 

 

Relevante treffers: 

1. 

Cha, M. & Haddadi, H. & Benevenuto, F. & Gummadi, K.P. (2010). Measuring User Influence in 

Twitter: The Million Follower Fallacy 

http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/download/1538/1826 

Geraadpleegd 22 mei 2011 
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Gepubliceerd door: Association for the Advancement of Artificial Intelligence 

Relevantie:  Het rapport onderzoekt de invloed van gebruikers van sociale media. Invloed 

   wordt beschreven als invloed hebben over onderwerpen die spelen. Het gaat 

   dieper in op hoe is invloed in sociale media gedefinieerd en hoe is het  

   verkregen. 

Trefwoorden:  Communicatie; Connecties; Groepsvorming;  

Categorie:  Onderzoeksrapport 

3.9.2  Tweede zoekactie via Google Scholar 

Datum: 22-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: http://scholar.google.nl 645 1 

Zoekterm: "social media" AND 
revolution AND 
oppression 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie 
van woorden 

Taal: Engels 

 

Relevante treffers: 

1. 

Jones, J. (04-04-2011). Social media and social movements 

http://www.isj.org.uk/index.php4?id=722 

Geraadpleegd 22 mei 2011 

Gepubliceerd door: International Socialism, Verenigd Koningkrijk 

Relevantie:  Dit document kaart een heel relevante vraag aan namelijk: “Wat is de rol van 

   sociale media in de sociale media?” De auteur haalt voorbeelden aan zoals 

   het niet meer mogelijk zijn van genocide omdat alles geregistreerd wordt en 

   de vraag of Wikileaks gerechtvaardigd is of niet. 

Trefwoorden:  Revolutie; Hervorming; Mensenrechten;  

Categorie:  Onderzoeksrapport 

3.10  Zoekmachine naar keuze 

Op Youtube is er geen tekort aan mensen die met plezier hun meningen delen. Zo zijn er mensen van 

elke slag en soort aanwezig met een korte ‘videoblog’ om iets over het onderwerp te vertellen. 

Verder zijn er informatieve video’s waarvan soms niet duidelijk is waar ze vandaan komen. Om de 

kwaliteit hier zo goed mogelijk te waarborgen wordt gekeken naar of het één persoon is of meerdere 

mensen die de film maken, of de video gesponsord wordt of niet en wie de personen precies zijn die 

in de video voorkomen. 

3.10.1  Eerste zoekactie via Youtube 

Datum: 25-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.youtube.com 1380 2 

Zoekterm: social AND media AND 
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politics AND revolution 

Zoekfuncties: Combinatie van 
woorden 

Taal: Engels 

 

1.  

Rose C. & Shirky C. & Slaughter A. (31-03-2011). Foreign Affairs LIVE--Digital Power: Social Media and 

Political Change 

http://www.youtube.com/watch?v=Lw7d76UIxjA 

Geraadpleegd 25 april 2011 

Gepubliceerd door: Council of Foreign Relations, Verenigde Staten 

Relevantie:  De ‘Council of Foreign Affairs’ in de VS organiseert sinds 1922 debatten over 

   buitenlandse zaken. In dit geval debatteren Clay Shirky en Anne-Marie  

   Slaughter over de vraag of Sociale media ook echt politieke macht heeft.  

Trefwoorden:  Midden-Oosten; Politiek; Invloed;  

Categorie:  Debat 

2. 

Ross A. (21-03-2011). Alec Ross on Social Media and Political Change: Making Weak Ties Strong 

http://www.youtube.com/watch?v=r7LlVRNHrPg 

Geraadpleegd 16 mei 2011 

Gepubliceerd door: Departement of State, Verenigde Staten 

Relevantie:  Rick Ross geeft zijn mening over de sociale media en de revoluties. Sociale 

   media heeft niet de revoluties veroorzaakt, maar is slechts een instrument. 

   Hij legt uit hoe dat zit.  

Trefwoorden:  Revoluties; Informatie; Vrijheid; Connecties; 

Categorie:  Opinie 

3.10.2  Tweede zoekactie via Youtube 

Datum: 17-05-2011 Aantal resultaten Relevante treffers 

URL: www.youtube.com 36 1 

Zoekterm: "social media" AND 
debate AND 
organizations AND 
impact 

Zoekfuncties: (Exacte) combinatie 
van woorden 

Taal: Engels 
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1. 

Worldeconomicsforum. (28-01-2010). Davos Annual Meeting 2010 – The Growing Influence of Social 

Media 

http://www.youtube.com/watch?v=pexGCUPlUeA 

Geraadpleegd 17 mei 2011 

Gepubliceerd door: World Economic Forum 

Relevantie:  Een aantal prominente mensen in de sociale media business geven op dit 

   forum hun meningen over een aantal vraagstukken zoals hoe sociale media 

   de samenleving verandert, wat de risico’s zijn en hoe kansen het beste benut 

   kunnen worden. 

Trefwoorden:  Connecties; Samenleving; Organisaties; Groepsvorming; Communicatie; 

Categorie:  Forum 
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4  Selectie van bronnen 

In het volgende hoofdstuk worden tien bronnen geselecteerd uit de relevante bronnen die zijn 

gevonden tijdens het internetresearch. Van de eerste bron wordt bovendien ook een informatief 

referaat gegeven (samenvatting van minder dan vierhonderd woorden) en wordt er een evaluatie 

van gedaan met Internet detective. Van de tweede en de derde bron (paragrafen 4.2 en 4.3), vindt u 

een uitgebreide samenvatting. De motivatie hiervoor is omdat dit video’s betreffen van 1,5 tot 2 uur 

lang. Voor mij als auteur was het nodig om deze samenvattingen te maken om erachter te komen 

wat precies de relevantie was van de video. Ze zijn nu ook in dit rapport geplaatst, zodat u als lezer 

hiervan hetzelfde kan doen. 

4.1  De revolutie van Al Jazeera 

Bronvermelding: [3] 

Gepubliceerd door: Vrij Nederland, Nederland 

Trefwoorden: Organisaties; Media; Volksjournalisme; Opstanden; Revolutie; 
Democratie; Midden-Oosten; Censuur 

Categorie: Opinie 

Indicatief referaat: Een artikel geschreven vanuit de eerste persoon. Tijdens haar verblijf in 
Qatar heeft de auteur gesproken met verschillende revolutionairen die 
gebruik maakten van sociale media. Een van de stellingen in het artikel is 
dat de revoluties zorgvuldig georganiseerd en gepland waren. 

 

4.1.1  Informatief referaat 

De auteur schrijft over haar bezoek aan het Doha forum in Qatar dat is georganiseerd door Al-

Jazeera. Het forum was een ontmoetingsplaats voor verslaggevers, bloggers en redacteuren elkaar 

konden ontmoeten. 

Al-Jazeera is de enige onafhankelijke nieuwsbron zijn binnen Egypte en werd ook door de oud-

dictator Mubarak verboden. ‘Al-Jazeera talk’ is een nieuw initiatief van de Arabische nieuwszender 

om sociale media te betrekken bij hun berichtgevingen. 

Ramsay George werkt onder andere voor het Tactical Technology Collective, een organisatie die 

ondersteuning biedt aan activisten. Het heeft minstens vijf jaar geduurd om de revoluties voor te 

bereiden. Het TTC werkt samen met behulp van onder anderen een wiki. 

Meer mensen zijn politiek bewust geworden en angst is afgenomen volgens Walid Haddouk. Het 

midden oosten moet een economisch blok vormen. Walid Haddouk pleit voor democratie, maar 

zonder scheiding van staat en kerk. 

Maher, een van de oprichters van de 6 april beweging in Egypte is een opiniemaker met autoriteit 

door zijn blogs. De organisatie komt voort van de stakingen op 6 april 2009. De organisatie had al 

                                                           
3 Nevejan M. (11-04-2011). De revolutie van Al Jazeera - Vrij Nederland 

http://www.vn.nl/Archief/Buitenland/Artikel-Buitenland/De-revolutie-van-Al-Jazeera.htm Geraadpleegd 15 mei 2011 
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snel 50.000 leden op Facebook. Maher is ondanks zijn arrestatie en martelingen toch doorgegaan 

met activisme. De gebeurtenissen in Tunesië hebben de revolutie in Egypte op gang gebracht. 

Volgens Amira al Hussaini is het vormen van politieke opstand in Bahrein erg moeilijk door de 

instelling van het volk. De Koninklijke familie zou afstammen van de profeet, dat maakt protesteren 

tegen het koningshuis ‘haram’. 

Mahmoud Jabari werd opgepakt toen hij een demonstratie van de Palesteinen tegen de 

aanwezigheid van de Israëliërs aan het filmen was. Zijn vrienden hebben foto’s van het incident op 

Facebook geplaatst. 

Chef van de afdeling nieuwe media bij Al Jazeera, Rijaad Minty beaamt dat het gevaarlijk is hoe 

jongeren de website van Al Jazeera gebruiken. Echter zouden de jongeren toch niet gestopt kunnen 

worden, ze brengen bovendien ook echte bewegingen tot stand. Met verslaggeving van Al Jazeera 

komen regimes niet meer met alles weg. 

De mensen die vertellen in dit artikel zijn verbonden in een netwerk en gebruiken onder anderen 

Twitter, Facebook en Al Jazeera Talk. Maher maakt zich nog wel zorgen omdat de veiligheidsdiensten 

van Mubarak nog wel aanwezig is. Het is nog steeds belangrijk de komende jaren waakzaam te 

blijven. 

4.1.2  Evaluatie met Internet Detective 

Inhoud: 

Over de auteur, M. Nevejan is weinig relevante informatie te vinden over haar expertise als 

columniste in dit gebied. Na het steekproefsgewijs natrekken van de zaken vermeld in haar artikel 

blijkt de auteur echte feiten te vermelden. Ramsey George is inderdaad een lid van het Tactical 

Technology Collective[4]. Mahmoud Jabari is inderdaad een activist die is opgepakt door de Israëlische 

autoriteiten bevestigd deze statement[5]. De auteur geeft bovendien een overtuigend en volledig 

beeld van haar ervaringen op het Al-Jazeera forum in Qatar. 

De website Vrij Nederland komt voort uit het gelijksnamige magazine, welke ten tijde van de tweede 

wereldoorlog de Nederlandse verzetskrant was, voor het eerst uitgebracht in 1940. De redactie 

bestaat uit goed opgeleide mensen waarvan er een aantal naast bij Vrij Nederland ook bij andere 

dagbladen hebben gewerkt[6]. 

                                                           
4 Tactical Technology Collective. (Z.D.). The team | Tactical Technology Collective 

http://www.tacticaltech.org/team Geraadpleegd 23 mei 2011 

5 Cheers, I.M. (02-03-2011). Joint Statement re: Mahmoud Jabari 

http://worldyouthnews.org/sites/default/files/MahmoudStatement.pdf Geraadpleegd 23 mei 2011 

6 Vrij Nederland. (Z.D.). Redactie - Vrij Nederland 

http://www.vn.nl/Service/Redactie.htm Geraadpleegd 23 mei 2011 
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Proces: 

Er is op de website een bepaalde oriëntatie te ontdekken naar artikelen met kritische houdingen 

tegenover gezaghebbende organisaties (zoals de overheid). Deze betreffen opinieartikelen, waar 

recensiemogelijkheden voor zijn. Het blijken opinieartikelen omdat auteurs regelmatig vanuit het 

eerste persoon schrijven. Er worden wel harde woorden gesproken over bijvoorbeeld oud-minister 

Donner. Maar tussen de harde woorden door worden stellingen onderbouwd en worden diverse 

referenties aangehaald[7]. Over de website zelf valt te zeggen hoe de inhoud dan ook, hij is technisch 

in orde, er zit een kundige redactie achter en ze bestaan al een geruime tijd. De website heeft veel 

kritische artikelen en staat vaak op het randje van wat je kan stellen met een redelijke 

onderbouwing. Ze zijn echter toch gebalanceerd, het is niet een website waar je de ongefundeerde 

of vergezochte complottheorieën zal tegenkomen. 

Vorm: 

Voor een internetmagazine is de website modern en biedt hij veel functies. Er bestaat een Vrij 

Nederland Ipad App en er zijn verschillende initiatieven om dichterbij de lezer te komen zoals 

prijsvragen en verdere services. Vrij Nederland adverteert wel degelijk, het zijn dan ook weer niet 

overmatig veel, prominente of onbehoorlijke advertenties. Ten slotte heeft de website een normaal 

.nl domein, ze zijn zeker geen non-profit of educatieve organisatie. 

Conclusie: 

Ook al is het niet met glans geslaagd, is dit artikel toch geschikt bevonden voor het onderzoek. Ook al 

is het artikel geplaatst op een website die licht tot middelmatig sterk naar één kant leunt, zijn de 

feiten gesteld in het artikel na te trekken en zeer plausibel. Tot slot, ook  belangrijk, het forum in 

Qatar heeft ook echt plaatsgevonden en had het onderwerp die de auteur aangaf[18]. 

 

4.2  Digital Power: Social Media and Political Change 

Bronvermelding: [8] 

Gepubliceerd door: Council of Foreign Relations, Verenigde Staten 

Trefwoorden: Midden-oosten; Politiek; Invloed; Onderdrukking; Vrijheid; Informatie; 
Opstand; Revolutie; Economie; Overheden; Groepsvorming; 
Communicatie; 

Categorie: Debat 

Indicatief referaat: Nieuwe media expert C. Shirky debatteert met A. Slaughter over de vraag 
of sociale media ook echt macht heeft, vrijheid van informatie en de rol 
van sociale media bij de revoluties in het Midden-Oosten in 2011. 

 

                                                           
7 Lensink, H. & Martijn, M. (17-05-2011). De doofpot van Donner - Vrij Nederland 

http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-doofpot-van-Donner-1.htm Geraadpleegd 23 mei 2011 

8 Rose C. & Shirky C. & Slaughter A. (31-03-2011). Foreign Affairs LIVE--Digital Power: Social Media and Political Change 

http://www.youtube.com/watch?v=Lw7d76UIxjA Geraadpleegd 25 april 2011 
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4.2.1  Samenvatting 

Eerst wordt het programma geopend door de gastheer Gideon Rose. Het eerste half uur zullen de 

twee sprekers in debat gaan. Anne Marie Slaughter, geleerde in buitenlandse zaken en directeur van 

de State departement van de VS. Clay Shirky heeft de functie van professor aan de New York 

University en is gespecialiseerd in nieuwe media. 

Shirky, 00:04:45 Shirky gaat dieper in op een van zijn artikelen op het CFR, het gaat dieper in 

op de vraag waarom de mogelijkheid van sociale media in tegenstelling tot eenzijdige communicatie 

en één op één communicatie politieke macht kan hebben. Het internet heeft drie gevolgen op het 

media landschap, het is ongelovelijk makkelijk geworden om veel meer informatie te krijgen. Enorm 

grote groepen kunnen nu samenkomen en hun activiteiten coördineren. Hij maakt een onderscheid 

tussen zwakke relatienetwerken en sterke relatienetwerken. Ook al zijn sociale media gericht op 

zwakke relatienetwerken worden ze ook gebruikt voor sterke netwerken en kunnen mensen dus ook 

hun acties coördineren. 

Slaughter, 00:10:30 Al twee jaar voordat de revoluties begonnen in het Midden-Oosten 

benadrukte de regering van de VS dat vrijheid van meningsuiting op het internet een belangrijk goed 

is. Sociale media kan gezien worden als een plek van samenkomst zoals een café of plein. Mensen 

kunnen hier hun politieke uitingen kwijt. De on- en offline wereld vervagen en mensen kunnen 

buitengesloten worden als ze daar niet in meegaan. De grondbeginselen voor vrijheid van 

meningsuiting op het internet zijn toegang tot het internet, toegang tot informatie en de 

mogelijkheid connecties met anderen te leggen. 

Slaughter, 00:15:00 Het initiatief Wikileaks is niet zozeer een goed voorbeeld van vrijheid van 

meningsuiting op het internet, maar eerder een schadelijk en illegaal initiatief. Het vertrouwen is nu 

geschonden voor diplomaten. 

Shirky, 00:16:30 Het is illegaal geheimen uit te laten lekken maar het is niet illegaal geheimen 

te publiceren. De maatregelen die zijn genomen tegen Wikileaks zijn in zijn ogen niet in lijn met het 

principe dat de regering de rechten van de burgers moeten respecteren. 

Slaughter, 00:19:30 De regering van de VS heeft niet direct mensen weerhouden van het 

bezoeken van Wikileaks want dat zou inderdaad niet correct zijn. Maar hetgene waar Wikileaks toe 

leidde was wel illegaal en dat heeft de regering ook bekend gemaakt.  

Shirky, 00:22:00 “Ik heb mij eigenlijk teruggetrokken van deze vragen, ik ben geen advocaat, 

maar ik vind wel dat we bevooroordeeld zouden moeten zijn dat media beschermd moet worden, 

totdat er echt sprake is van een misdaad.” 

Rose, 00:23:00  De revoluties in het Midden-Oosten is enorm veel toegeschreven aan sociale 

media. Als we verder in de toekomst zijn, zal dat dan nog steeds het geval zijn?  

Shirky, 00:24:00 De prominentie van Twitter en Facebook in de verslagen van de revoluties is 

misplaatst. Termen als Facebookrevolutie zijn niet veelzeggend of behulpzaam. Het zijn groepen 

mensen geweest met diepe politieke doelstellingen die sociale media als hefboom hebben gebruikt. 

“Het is niet alsof Twitter de normaal gesproken tevreden Tunesiërs heeft aangezet tot revolutie”.  
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Rose, 00:25:00  Als de technologieën er niet waren geweest, zouden de revoluties dan nog 

steeds gebeurd zijn?  

Slaughter, 00:26:00 Er zijn eerder grote revoluties geweest zonder sociale media. Voor 

technologieën voor vrijheid moeten er ook bepaald technologieën zijn om te onderdrukken. Het is 

uiteindelijk de massale onvrede geweest van het volk en veel moed die de revoluties hebben 

veroorzaken.  

Rose, 00:29:00  Wat kan sociale media doen tegen regimes die bereid zijn om geweld te 

gebruiken tegen hun volk? 

Shirky, 00:30:00 De voordelen van coördinatie met sociale media kunnen teniet gedaan 

worden wanneer een regime bereid en in staat zijn grof geweld te gebruiken tegen het volk. De 

groene golf in Iran vorig jaar heeft ervoor gezorgd dat de regering van Iran is ontmaskerd als militair 

regime.  

Slaughter, 00:32:00 Massaal geweld door een regime tegen burgers wordt absoluut moeilijker 

met de nieuwe technologieën. Regimes doen dit niet in het openbaar, ze verbergen het. De 

mogelijkheid het gat tussen woord en daad van een regering te laten zien geeft eigenlijk al een 

zekere grip voor burgers. 

Publiek, 00:37:30 Is het gebrek van ideologie in de revoluties misschien een gevolg van de 

sociale media omgeving? En wat zullen de gevolgen ervan zijn in de toekomst van de regeringen van 

die landen (Tunesië, Egypte). 

Shirky, 00:38:25 Neem nou de Kefaya beweging uit 2004 en de 6 april beweging uit 2008 in 

Egypte, beiden waren ze een initiatief niet zozeer om een ideologie naar buiten te brengen maar 

eerder mensen samen te brengen van verschillende achtergronden met dezelfde onvrede. Sociale 

media heeft het mogelijk gemaakt dat al deze mensen konden samenkomen zonder dat iedereen 

deel is van één grote organisatie. Het probleem dat er nu een gat is tussen nadat de revolutionairen 

hebben gewonnen en voordat er een nieuwe regering is, is een probleem van de 21e eeuw en het is 

nog niet eerder voorgekomen. 

Slaughter, 00:42:00 Er is wel degelijk een ideologie achter de revoluties. Het recht op leven, 

vrijheid en de zoektocht naar geluk is de sterkste ideologie van de mens. Deze ideologie is de 

drijvende kracht achter de revoluties. 

 

4.3  The Growing Influence of Social Media 

Bronvermelding: [9] 

Gepubliceerd door: World Economic Forum 

                                                           
9 Worldeconomicsforum. (28-01-2010). Davos Annual Meeting 2010 – The Growing Influence of Social Media 

http://www.youtube.com/watch?v=pexGCUPlUeA Geraadpleegd 17 mei 2011 
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Trefwoorden: Connecties; Samenleving; Organisaties; Groepsvorming; Communicatie; 
Onderdrukking; Censuur; Volksjournalisme; Politiek; 

Categorie: Debat 

Indicatief referaat: Een aantal prominente mensen in de sociale media business geven op dit 
forum hun meningen over een aantal vraagstukken zoals hoe sociale 
media de samenleving verandert, wat de risico’s zijn en hoe kansen het 
beste benut kunnen worden. 

4.3.1  Samenvatting 

De volgende sprekers nemen deel aan dit debat: 

 Gina Bianchini, topman en mede-oprichter, Ning, VS 

 George F. Colony, topman en voorzitter directie, Forrester research, VS 

 Reid Hoffman, Uitvoerend voorzitter en oprichter, Linkedin Corporatie, VS 

 Mousa Musa, Global changemaker, Britse commissie van Global changemakers, Iraq 

 Owen van Natta, Topman, Myspace.com, VS 

 Don Tapscott, Voorzitter, nGenara, Canada; Global Agenda Council on the Future of 

Government 

 Evan Williams, Mede-oprichter en Topman, Twitter, VS; Pionier Technologie 

 

In het debat worden de volgende drie vragen behandeld: 

1. Hoe verandert sociale media de samenleving? 

2. Wat zijn de belangrijkste implicaties en risico’s van sociale media? 

3. Wat moeten mensen en organisaties doen om de positieve effecten van sociale media 

maximaal te benutten? 

Er zijn een aantal sprekers die het meeste naar voren kwamen. George Colony, Reid Hoffman, Owen 

van Natta en Don Tapscott. De eerste drie hebben ook voor de introductie van het forum gezorgd. 

Introductie: 

George F. Colony begint als eerste spreker. Hij geeft wat statistieken over algemeen gebruik van 

sociale media. Hij noemt de term “Social Sigma”, waarmee hij wil zeggen dat bedrijven sociale media 

voornamelijk gebruiken om hun producten te verbeteren (zoals Six-Sigma gebruikt wordt om 

geleidelijk producten te verbeteren). 

Reid Hoffman noemt de web 2.0 trend “de mogelijkheid voor iedereen om een online identiteit te 

hebben.” Hij zegt dat er minstens drie aspecten aan zitten. Sociaal, het delen van bijvoorbeeld foto’s 

onder vertrouwde groepen zoals vrienden en familie. Media, de mogelijkheid je mening te publiceren 

over de hele wereld, “iedereen is een journalist”. Professioneel, het kunnen vinden van expertise om 

een professionele taak te volbrengen.  

Owen van Natta vind het meest waardevolle aan het nieuwe medium dat men samen content kan 

ervaren. Het vinden van content gebeurt steeds meer via andere mensen en minder via portalen of 

door rechtstreeks naar de bestemming te gaan. Mensen kunnen hun ervaringen nu delen op een 
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manier die niet kan in een wereld met geografische beperkingen, wat hij benadrukt dat de grootste 

meerwaarde is van sociale media. 

00:24:00 Don Tapscott 

Hij vraagt zich af waar het heen gaat met sociale media in de context van het zakenleven. 

- Internet wordt sociale productie, ofwel een nieuwe motor voor productie. 

- Sociale netwerken worden het nieuwe ‘operating system’ voor ondernemingen. Hij noemt 

als voorbeeld ‘Best Buy’, waar sociale media al vergaand geïntegreerd is in het bedrijf. 

- Sociale media creëert mogelijkheden voor innovatie en voor toegevoegde waarde. 

- Innocentive is gebaseerd op een sociaal netwerk. Proctor & Gamble maakt gebruik van het 

netwerk en mobiliseert nu duizenden mensen om een molecuul te vinden die rode wijn uit 

een shirt kan krijgen. 

- Zelfs de aard van democratie wordt veranderd. De president van Portugal nodigt 

bijvoorbeeld de Portugezen uit te praten over zaken die in het land spelen.  

Als problemen noemt Tapscott de volgende zaken: 

- Jongeren geven teveel van hun persoonlijke info weg. 

- Het is een schrijnend probleem dat veel jongeren hun gewenste baan niet kunnen krijgen 

doordat werkgevers ze screenen op Facebook. 

- Hij zegt dat sociale media een leiderschapscrisis veroorzaakt omdat het nieuw is voor veel 

werkgevers en er geen begrip voor kunnen opbrengen. Zo geven ze een signaal van geen 

vertrouwen af door sociale media op de werkvloer te verbieden en door het screenen van 

sollicitanten. 

00:30:00 Evan Williams 

- Het is nog steeds open voor discussie wat ‘social’ nou betekent in sociale media. 

- Sociale media heeft invloed op elk denkbaar aspect van de maatschappij. 

- Het effect van mensen die tegen elkaar zeggen ‘check this out’, impliceert niet meteen dat 

iedereen een journalist is maar wel dat sociale media een invloed heeft op wat mensen te 

zien krijgen. 

00:34:00 Facebook vertegenwoordiger 

- Het is de verantwoordelijkheid van websites zoals Twitter, Facebook en dergelijken om 

manieren te vinden om te zorgen dat mensen toegang hebben tot informatie van goede 

kwaliteit. 

00:43:00 Don Tapscott 

- Sociale media biedt een platform dat de kosten voor samenwerking tussen organisaties 

drastisch verlaagt. Hij noemt als initiatief het Green Exchange initiatief van Nike.  

00:47:00 Vertegenwoordiger Huffington Post 
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- Met de verkiezingen in Iran hebben wij het verhaal nog dagenlang uitgezonden na de eerste 

vier dagen toen de buitenlandse reporters het land waren uit gezet. Zij hadden een netwerk 

van Iranezen die hen kon vertellen wat er aan de hand was op de straten en deze mensen 

verifiëerden elkaars verhaal zodat deze informatie toch nog betrouwbaar was. 

Onbekende spreker 00:50:00 

- Arme mensen in derde wereldlanden kunnen hun verhaal kwijt met sociale media. Twee 

risico’s van sociale media zijn dat informatie niet geverifiëerd kan worden in tegenstelling tot 

met onderwijs en boeken. Het andere gevaar is dat mensen buitengesloten worden op het 

net wat niet eerlijk zou zijn. 

00:58:00 In hoeverre mate moeten bedrijven zoals Facebook, Twitter en Youtube betrokken 

zijn bij censuurwetten die hun content blokkeren en zijn ze het niet aan hun gebruikers 

verschuldigd te proberen over de hele wereld gelijke toegang te kunnen bieden? 

- Facebook vertegenwoordiger: We zijn erg betrokken geweest bij de verkiezingen in Iran, het 

aantal Iranese gebruikers is toen afgenomen met 70%. Dit was de eerste keer dat het een 

wereldwijde issue was en het was extra belangrijk om berichtgeving in- en uit het land te 

krijgen. In China is het een andere situatie, daar is Facebook volledig geblokkeerd. 

- Een onbekende spreker kaart aan dat er topmannen van sociale media kanalen aanwezig zijn 

en ze simpelweg niet willen opkomen tegen censuur. 

- Reid Hoffman: De lui bij Silicon Valley zijn over het algemeen erg pro-transparantie. Hij werpt 

een vraagstuk op van ‘Wat is cultuurgevoelig’, neem nou de ‘hate groups’ in Duitsland en 

Frankrijk. De balans is moeilijk te vinden en daarom zeggen ondernemers vaak, ‘we willen 

zoveel mogelijk transparantie, maar niet teveel conflict veroorzaken’. 

- Huffington Post vertegenwoordiger: Er is geen maatschappij die zou staan voor censuur. 

Mensen in Iran, China zijn op dit moment manieren aan het zoeken zoals ‘hacks’ om censuur 

te omzeilen. Het is maar een kwestie van tijd voordat dit zijn effect laat zien. 

01:07:00 Maakt sociale media ons eerlijker? 

- Op sociale media wil je eerlijker zijn, omdat je een verandering wilt veroorzaken.  

- De kracht van sociale media om mensen eerlijker te maken wordt onderschat. Het is zowat 

een georganiseerd roddelmedium. Je komt er minder snel mee weg als je onware of 

onredelijke dingen zegt. 

- Sociale media zorg voor transparantie wat mensen meer verantwoordelijk maakt. 

- Transparantie is een nieuwe kracht die zorgt dat organisaties meer open en eerlijk moeten 

zijn. Bedrijven zijn nu ‘naakt’.  

- Het ligt eraan hoe social media is ontworpen. Ebay heeft succes omdat er een op reputatie 

gebaseerd systeem is. Het ligt echt maar aan kleine dingen in het design van het systeem. Elk 

sociaal netwerk is een kans om nieuwe manieren te vinden om beslissingen te nemen.  
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4.4  Nestle Kerfufle by Scott Douglas on Prezi 

Bronvermelding: [10] 

Gepubliceerd door: Prezi.com 

Trefwoorden: Campagne; Activisme; Milieu; Organisaties; Economie; Samenleving;  

Categorie: Presentatie 

Indicatief referaat: Een helder voorbeeld van welke relatie organisaties zoals in dit geval 
Nestlé en Greenpeace hebben met sociale media. Uit deze goed 
doordachte presentatie van Scott Douglas is op te maken hoe 
organisaties invloed uit willen oefenen op de samenleving met 
bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Overigens valt aan dit artikel op te 
merken dat de auteur heeft stil gestaan bij hoe hij zijn bronnen het beste 
kon tonen. 

 

4.5  Naar een moderne democratie – Joop.nl 

Bronvermelding: [11] 

Gepubliceerd door: Joop.nl, Nederland 

Trefwoorden: Democratie; Politiek; Hervorming; Wiki; Communicatie; Groepsvorming; 
Economie 

Categorie: Opinie 

Indicatief referaat: De bekende politiek analist Maurice de Hond schrijft over de knelpunten 
van de Nederlandse politiek van vandaag en tracht hiervoor een 
alternatief te bieden. Hiervoor heeft hij een Wiki opgericht waar men 
gezamenlijk zo’n alternatief kan uitwerken. 

 

4.6  DigiActive 

Bronvermelding: [12] 

Gepubliceerd door: Digiactive.org 

Trefwoorden: Samenleving; Politiek; Activisme; Opstand; Groepsvorming; 
Onderdrukking; Censuur; Mensenrechten; Internet; Vrijheid; 

Categorie: Web-platform 

Indicatief referaat: Deze website biedt een platform voor mensen over de hele wereld om 
uiting te geven aan hun activisme, politiek, of op andere gronden. Hoewel 
de groepen op deze website niet allemaal te verifiëren zijn naar 
authenticiteit en onbevooroordeeldheid, is de website een goed 
voorbeeld van hoe men een verandering tot stand kan brengen met 

                                                           
10 Douglas, S. (06-10-2010). NESTLE KERFUFFLE by Scott Douglas on Prezi 

http://prezi.com/kmrh4fmlzsen/nestle-kerfuffle/ Geraadpleegd 13 mei 2011 

11 Hond de, M. (02-04-2010). Naar een moderne democratie - Joop.nl 

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/naar_een_moderne_democratie/    Geraadpleegd 14 mei 2011 

12 DigiActive. (24-10-2010). DigiActive 

http://www.digiactive.org/ Geraadpleegd 21 mei 2011 
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sociale media. 

 

4.7  Jaarraport 2011: Voorwoord | Amnesty International 

Bronvermelding: [13] 

Gepubliceerd door: Amnesty International, Nederland 

Trefwoorden: Mensenrechten; Politiek; Democratie; Activisme; Samenleving; Midden-
Oosten; Opstand; Internet; Vrijheid; 

Categorie: Jaarrapport 

Indicatief referaat: Dit rapport geeft een overzicht in de relevante gebeurtenissen in 2010 
voor mensenrechten en activisme hiervoor. Wikileaks krijgt uitgebreide 
aandacht, de revolutie in Tunesië wordt uitgelegd. Het rapport staat in 
het thema van sociale media als nieuw middel voor activisme. 

 

4.8  Social networks are a double-edged sword 

Bronvermelding: [14] 

Gepubliceerd door: Pambazuka News, Verenigd Koningkrijk 

Trefwoorden: Volksjournalisme; Opstand; Informatie; Vrijheid; Samenleving; 
Onderdrukking; Midden-Oosten; Internet; Vrijheid; 

Categorie: Opinie 

Indicatief referaat: Dit artikel geeft een duistere kant weer van sociale media en hoe het een 
invloed kan hebben op de samenleving, met als voorbeeld haatdragende 
berichten in de Afrikaanse sociale media. Verder stelt het de kritische 
vraag of de revolutionairen in Iran vorig jaar wel de mening van de 
meerderheid van het volk representeren. 

 

4.9  Internetsurveillance; De Stasi zou minder werk hebben gehad 

Bronvermelding: [15] 

Gepubliceerd door: NRC handelsblad, Nederland 

Trefwoorden: Propeganda; Politiek; Overheden; Samenleving; Internet; Vrijheid; 
Cultuur; Macht 

Categorie: Krantenartikel 

Indicatief referaat: Dit artikel laat eigenlijk de duistere kanten van sociale media zien. De 
Russische overheid gebruikt het voor propeganda, Iran voor het opsporen 

                                                           
13 Shetty, S. (2011). Jaarrapport 2011: voorwoord | Amnesty International 

http://www.aivl.be/wat-we-doen/jaarrapport-2011/voorwoord  Geraadpleegd 22 mei 2011 

14 Maina, P.M. (06-08-2009). Social networks are a double-edged sword 

http://www.pambazuka.org/en/category/comment/58282 Geraadpleegd 22 mei 2011 

15 Morozov, E. (15-01-2011). Internetsurveillance; De Stasi zou minder werk hebben gehad 

http://www.lexisnexis.com.ezproxy.avans.nl/nl/business/docview/getDocForCuiReq?lni=51YS-DV51-DYRY-

N3FD&csi=259064&oc=00240&perma=true Geraadpleegd 22 mei 2011 
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en oppakken van activisten en in China bestaat er naar verluid een 
propeganda-orgaan van 280.000 bloggers om de opinie een bepaalde 
richting in te sturen. 

 

4.10  Tweeting toward Freedom 

Bronvermelding: [16] 

Gepubliceerd door: Wilson Quarterly, Verenigde Staten 

Trefwoorden: Revolutie; Vrijheid; Informatie; Politiek; Activisme; Connecties; 
Volksjournalisme; Censuur 

Categorie: Internetmagazine 

Indicatief referaat: In dit artikel worden vragen gesteld bij hoe ver sociale media kan gaan 
wat betreft ondersteunen van vrijheidsstrijders. Over de rol van sociale 
media bij de recente revoluties in het Midden-Oosten. 

 

  

                                                           
16 Wilson Quarterly. (2011). Tweeting toward freedom? 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=59833226&site=ehost-live Geraadpleegd 22 mei 2011 
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5  Behandeling vraagstellingen 

Het volgende hoofdstuk is de kern van het rapport. Eerst zullen de drie deelvragen apart worden 

behandeld waarna geconcludeerd zal worden om de hoofdvraag van de auteur, ofwel de deelvraag 

van de hoofdvraag van de projectgroep te beantwoorden. 

5.1  Relatie van organisaties met sociale media 

Het blijkt dat bedrijven steeds sterker verwikkeld raken met sociale media. Marketing via sociale 

media wordt over het hele internet door het merendeel van de onderzoekers en bloggers die 

hierover schrijven gezien als de toekomst. Bedrijven dienen uiteraard een zorgvuldig overwogen 

‘social media plan’ te hebben alvorens het in hun model te verwerken, gebeurt dit niet dan zou het 

gevaar bestaan dat het juist een averechts effect zal hebben.  

Alhoewel sociale media grote kansen biedt voor bedrijven kunnen ze ook ernstige imagoschade 

oplopen door groepen en zelfs individuen die op bepaalde gronde ernstige kritiek hebben op  het 

bedrijf. De campagne die Greenpeace tegen Nestlé voerde is hier een voorbeeld van. Greenpeace 

begon in maart 2010 met hun deel van de campagne voor bescherming van regenwouden Nestlé 

onder vuur te nemen. In het midden van de campagne stond een video waarin geïnsinueerd werd 

dat er bloed zou zitten van Oerang-Oetangs aan de bekende chocoladerepen van Kitkat. Aanhangers 

van de campagne bestookten de Facebook pagina van Nestlé met protestberichten. Om schade in te 

perken reageerde Nestlé hier snel op, de video werd van Youtube verwijderd. Greenpeace had 

hierop voorzien en wist de video op andere manieren online te krijgen. Het was een uiterst 

agressieve campagne en wat blijkt uit de presentatie van Scott Douglas[10] is dat Greenpeace 

bovendien de boventoon voerde in de media en zelfs op de Facebook pagina van Nestlé. Naast dat 

bedrijven uiteraard waardevolle interactie kunnen opzoeken met de eindgebruikers, is het bedrijf nu 

ook blootgesteld aan de publieke opinie op een manier die niet eerder kon met traditionele media. 

De voordelen die bedrijven kunnen halen uit sociale media zijn het overigens toch waard voor de 

meeste bedrijven zich hierin te begeven. Het is niet alleen nuttig uit oogpunt van marketing 

(onderzoek) en verbetering van producten. Innovatie wordt sterk bevorderd wanneer sociale media 

juist gebruikt wordt [9. Tapscott, D.]. De GreenXchange is een initiatief van Nike om patenten uit te 

wisselen met andere bedrijven om tot milieuvriendelijkere producten te komen. Volgens Tapscott 

kan het GreenXchange initiatief zeer veel manuren en fysieke middelen besparen voor andere 

producenten van schoenen en kan het Nike zelfs een concurrentievoordeel opleveren. Dit laatste 

omdat alle verbeteringen gemaakt aan Nike’s patenten ook weer eigendom zouden worden van 

Nike. [17. Tapscott, D.] 

5.2  Invloed organisaties op de samenleving door sociale media 

Eigenlijk een heel erg belangrijke maar moeilijke vraag te beantwoorden. Men kan namelijk 

discussiëren over de vraag of sociale media mensen aanzet tot protest, of dat het protest van binnen 

                                                           
17 Tapscott, D. (28-01-2010). Davos: Nike and Partners Launch The GreenXchange 

http://www.huffingtonpost.com/don-tapscott/davos-nike-and-partners-l_b_441181.html Geraadpleegd 23 mei 2011 



Individuele Praktijkreflectie   Lucas R. Johnston 
VP4, Ontsluiting van informatie  Studentnummer: 2042477 
 

 
 

 
 

Pagina 46 van 52 
 

komt en daarna pas sociale media in beeld komt. Clay Shirky vertelde het als volgt: “Het is niet alsof 

de normaal gesproken tevreden burgers van Tunesië nu opeens in opstand komen door sociale 

media” [8. Shirky, C.]. Uit het onderzoek van de bronnen van het onderzoek is er geen enkel artikel 

gevonden waarin werd gesteld dat Twitter of Facebook verantwoordelijk waren voor de revoluties in 

het Midden-Oosten. Ze worden uiteraard genoemd, het zijn dan instrumenten waarmee men 

contacten kan leggen, samen kan komen en acties kan coördineren[13]. De journalist Malcolm 

Gladwell is sceptisch tegenover het idee dat sociale media echt een politieke invloed kan uitoefenen. 

Sociale media is niet geschikt voor het creëren van discipline, hiërarchie, strategie en sterke relaties 

die benodigd zijn voor succesvolle politieke bewegingen. Gladwell betoogt ook dat er altijd wel 

geschikte media zijn geweest om een revolutie op gang te brengen.[16. Gladwell, M.].  

A. Slaughter hadden er een andere mening over bij het debat van de Council of Foreign Relations. 

Slaughter zegt dat technologieën voor vrijheid in de pas moeten blijven met technologieën voor 

onderdrukking en dat dat altijd het geval is geweest[9. Slaughter, A.]. Er is ook een heel sterk bewijsstuk 

opgehaald dat sociale media wel degelijk een essentiële rol speelt in veranderingen van 

samenlevingen op dit moment. DigiActive is een online platform om politieke activisten krachtiger te 

maken met behulp van digitale technologieën waaronder dus sociale media en telecommunicatie. 

Eén van hun leden is de groep achter Ushahidi.com die strijd voor mensenrechten in Kenya, door 

schendingen hiervan te registreren en de locaties ervan op Google maps bekend te maken[12]. 

Ushahidi wordt in het jaarrapport van Amnesty International gemeld en genoemd om zijn 

innovatieve aanpak[13].  

Er is wel degelijk een invloed op de maatschappij door sociale media, al is het alleen maar om het 

alom bekende vermogen om groepen te vormen. Niet alleen dat maar mensen kunnen nu ook de 

moed opbouwen om actie te ondernemen. Een activist hoeft niet meer zijn leven of vrijheid te 

wagen door alleen op een plein te staan met een megafoon, mensen op te roepen tot actie. Op het 

internet vinden activisten gelijkgestelde andere mensen en vormen netwerken. Deze netwerken 

kunnen zo groot worden dat men zich gesterkt voelt actie te ondernemen en de straat op te gaan. 

Politiek analist M. de Hond gebruikt inmiddels een wiki om zijn eigen politieke idealen uit te dragen. 

Of in ieder geval, nodigt hij mensen uit te brainstormen over wat een geschikte vorm van democratie 

zou zijn voor Nederland[6]. Of hij nu slaagt of niet, het is in de eerste instantie een plan met potentie. 

Veel mensen houden van discussiëren over politiek, maar een dergelijke gestructureerde aanpak als 

deze komt men niet snel tegen. Wie actief deelneemt aan een dergelijke wiki, zal hoe dan ook een 

sterk, bovendien dynamisch beeld ontwikkelen van democratie. Het brengt echt een structuur aan 

politiek activisme. Iets wat volgens verschillende bronnen een schrijnend gebrek is aan Twitter en 

Facebook, de ‘revolutie media’[9. Shirky, C.][16. Gladwell, M.]. Ook al zijn Twitter en Facebook revolutionaire 

media dan zijn ze 90 graden revolutionair en niet 180 graden omdat voor een hele revolutie ook een 

degelijk alternatief in plaats moet komen.  

5.3  Gevolg van invloed van organisaties door sociale media 

De kracht van sociale media kan ook een gevaar zijn. Er is een gevaar dat verkeerde groepen 

samenscholen om actie te ondernemen. Er is ook het gevaar dat groepen mensen in de ban raakt van 

ideologieën die niet vreedzaamheid en verdraagzaamheid prediken. Ook is er het gevaar dat àls de 
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sociale media van vandaag of de toekomst daartoe in staat is, minderheidsgroepen in een land die 

niet een ideologie hebben die het land niet ten goede komen (goed bedoeld of niet), meer macht 

krijgen dan de bedoeling. M. Maina kaart dit aan in zijn kritische artikel met drie voorbeelden. Ten 

eerste zou de groene golf beweging in Iran, een minderheid, niet noodzakelijk de stem van het volk 

uitdragen. Er is maar een kleine groep mensen in Afrika die in staat is en ook nog bereid is om sociale 

media te gebruiken en sommige van deze groepen stellen alvast een agenda samen zonder weten 

van de rest van de bevolking. Volksjournalisme is snel groeiende in Afrika, helaas zijn het maar al te 

vaak haatdragende berichten die rondgaan in de Afrikaanse ‘blogosfeer’[14. Maina, M.].  

Naast deze eerdere voorbeelden is er nog meer kwaad dat gedaan kan worden met sociale media. 

Het zijn uiteraard niet alleen de revolutionairen die de vruchten plukken van dit innovatieve medium. 

Twijfelachtige overheden grijpen de kans aan en bedenken nieuwe vormen van staatspropaganda. 

De Chinese overheid heeft volgens de volgende bronnen een leger van bloggers in dienst van 

280.000  groot[15][18] en de overheid van Rusland die naast de televisiezenders ook graag de online 

omgeving vormgeeft met Russia.ru[15].  

Het meer positieve effect van sociale media op de samenleving is die van (waarschijnlijk) oprechte 

activisten die sociale media inzetten als instrument voor revolutie. Het is niet aan één persoon toe te 

schrijven, er zijn meerdere groepen in dezelfde periodes ontstaan die hun onvrede op het internet 

uitte, zo in Tunesië en zo in Egypte. De revoluties hier waren echter niet compleet toevallig, noch 

spontaan. Met een effectieve revolutie is het ook waarschijnlijk dat er een organisatie achter zit. Er 

zit minstens tien jaar voorbereiding achter de revolutie in Egypte volgens Ramsey George. Er zijn 

diverse groepen aan het werk geweest, meer en minder georganiseerd om voorbereidingen te 

treffen. Zo zijn er folders uitgedeeld, DVD’s en boeken om burgers wijs te maken over hoe burgers in 

actie kunnen komen. Daarnaast is er ook inlichting gegeven over het  veiligstellen van privacy. Ook 

opvallend is dat de organisatie waar Ramsey voor werkt een wiki gebruikt[3].  

En nog ontbreekt er iets, mensen gaan de straat op met de intentie een regering omver te werpen. In 

principe zijn ze daardoor een organisatie, omdat ze een gezamenlijk doel hebben met gezamenlijke 

middelen. Een erg goede organisatie is echter niet over te spreken, gezien ze zelfs met tien jaar 

voorbereiding nog niet in de toekomst hebben kunnen kijken met de vraag: “Wat doen we als we ons 

doel van het omverwerpen van de regering hebben behaald?” Dit probleem werd ook al aangekaart 

door C. Shirky[9]. Dat is waar de invloed van sociale media dus eigenlijk ophoudt. Het is nog niet zover 

dat het een complex iets zoals een staat, of partijprogramma kan voortbrengen. Misschien ligt het 

aan de gebruikers, misschien ligt het aan de technologie. Maar het is nog niet gebeurd, dus is het niet 

in staat tot dergelijke vergaande planning. 

5.4  Conclusie 

Om te trachten een antwoord te geven op de vraag: “Wat is de invloed van organisaties op revoluties 

waar sociale media bij betrokken is?” Hiervoor zal gekeken moeten worden naar de drie deelvragen. 

                                                           
18 Anderson, N. (2010). 280,000 pro-China astroturfers are running amok online 

http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/03/280000-pro-china-astroturfers-are-running-amok-online.ars Geraadpleegd 23 

mei 2011 
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Genomen dat organisaties wel degelijk invloed kunnen uitoefenen met behulp van sociale media, dit 

twee kanten op kan gaan. Bovendien kunnen groepen met behulp van sociale media een zekere 

macht vergaren, maar strand het bij het organiseren van complexe zaken zoals strategieën, politieke 

ideeën en hiërarchische structuren. De revolutionaire media zijn ook niet revolutionair meer “zodra 

de autoriteiten in staat èn bereid zijn om hun volk te brutaliseren”[9. Shirky, C.]. En om tot de vraag te 

komen, organisaties zijn eigenlijk de grondslag van politieke revoluties waar sociale media bij 

betrokken zijn. Bij elke revolutie die tot nu toe tot stand is gekomen met behulp van sociale media en 

het overgrote merendeel van het activisme in het Midden-Oosten en de rest van de wereld is een 

organisatie betrokken. Het kan een georganiseerde groep bloggers zijn of een online platform die het 

doel van politieke revoluties dient. Eigenlijk elke politieke revolutie tot nu toe heeft minstens een 

zekere mate van organisatie gehad omdat het simpelweg essentieel is. 
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6  Reflectie over aanpak 

6.1  Informatiebronnen 

De gebruikte zoekmachines en methoden waren over het algemeen niet slecht. Naast een paar 

‘mainstream’ zoekmachines heb ik ook een aantal meer gespecialiseerde en minder bekende 

zoekmachines gebruikt zoals het SSRN, Dmoz en Vindex.nl. Ik heb wel door inmiddels dat er veel 

meer bronnen op het internet zijn dat Google kan vinden en dat het proberen bij andere 

(gespecialiseerde) zoekmachines en gidsen een must is voor elk internet onderzoek. Ik begrijp dat 

LexisNexis waarschijnlijk niet officieel een gespecialiseerde zoekmachine is maar eerder een 

databank. Ik heb bewust gekozen deze zoekmachine te gebruiken omdat ik tijdens oriëntatie met dit 

IPR hier wat zoekacties heb gedaan met goede resultaten en bovendien tergelijkertijd ook 

EbscoHost. Dit bleek een zoekmachine te zijn die heel erg relevante informatie kon bieden voor mijn 

onderzoek. 

6.2  Ontsluitingssystemen 

Ik heb gelet op hoe de informatie in mijn bronnen is ontsloten. Ik heb verschillende manieren 

ontdekt en ik zal er aantal noemen: 

1. Waar een referentie werd gegeven was een hyperlink opgenomen in de tekst. 

2. Het document werd voordat je het kon bekijken ontsloten met alle nodige formele en 

inhoudelijke referaten. Een indicatief referaat wordt vaak ‘abstract’ genoemd. 

3. De bron bevat slechts de naam van de auteur en een datum boven of onderaan de tekst. 

4. In de presentatie van Scott Douglas (Nestlé) werd het artikel waar hij naar refereerde geheel 

getoond. 

5. Een artikel werd ontsloten met de auteursnaam, datum en een lijst van trefwoorden waarop 

je ook vaak kon verder zoeken. 

Des te formeler en wetenschappelijker het artikel, des te completer de ontsluiting. Dat zegt eigenlijk 

ook iets over de kwaliteit van de bron. Artikelen die onbruikbaar waren omdat ze niet geloofwaardig 

overkwamen of simpelweg niet genoeg inhoud hadden waren meestal ook slecht ontsloten. 

6.3  Kwaliteit van bronnen 

Mijn criteria voor de bronnen was dat ze op zijn minst ontsloten waren met auteur en een jaartal, 

met als uitzondering dat het een waardevol document was afkomstig van een organisatie. Verder 

moesten ze echt iets inbrengen over de onderzoeksvraag. Naarmate ik verder kwam met het 

onderzoek kwam ik er ook achter dat er veel informatie werd herhaald, zoals het verhaal van Tunesië 

en Egypte. Als ik hierover al genoeg informatie had sloeg ik zo’n document over als het niet nog beter 

was dan eerdere bronnen.  

Ik denk dat ik op een paar bronnen na, toch een lijst heb verzameld met goede informatie. Ik denk 

wel dat lang niet alle informatie die ik heb ontsloten echt voldoende relevant was. Ik had wat dat 
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betreft beter kunnen selecteren, de kwaliteit van dit IPR kunnen verbeteren en mezelf ook wat tijd 

kunnen besparen. 

6.4  Ontsluiting van bronnen 

Het uitgangspunt bij het ontsluiten van mijn bronnen was dat in ieder geval de formele gegevens 

volgens rapportagetechniek moest worden ontsloten. Andere gegevens heb ik getracht netjes in een 

lijstje te zetten. Ik had meer informatie kunnen ontsluiten bij de bronnen van mijn zoektocht, maar ik 

zag vanaf het begin af aan eerlijk gezegd de noodzaak er niet van in. Uiteraard is het professioneel 

om te doen. Maar sommige informatie leek me niet relevant voor degenen die het rapport 

uiteindelijk zullen gebruiken. Format, type, code, taal en dergelijken zijn achterwege gebleven.  

Voor trefwoorden heb ik gebruik gemaakt van een trefwoordenlijst die ik op papier had geklad. Ik 

wilde uniformiteit creëren, maar eigenlijk vind ik de trefwoorden een zwak punt van mijn IPR. 

Heelveel bronnen hebben dezelfde trefwoorden en ze onderscheiden zich niet echt van elkaar. Dit 

maakt zoeken allesbehalve makkelijker. Wat betreft categorieën, ik vond het geen slecht idee het 

type document daarin weer te geven en niet het type inhoud van het document. Zo kan men 

makkelijk zoeken voor een krantenartikel of een onderzoeksrapport. Dit zou dan eventueel een 

autorisatielijst kunnen worden voor een zoeksysteem. 

Ik heb ervoor gekozen de twee Youtube video’s die ik heb opgenomen in mijn geselecteerde bronnen 

ook beiden inhoudelijk te ontsluiten. Dit zodat de lezer van het rapport niet de video’s ook echt hoeft 

te kijken, ze duren erg lang. Ik vind alledrie de samenvattingen aan de lange kant tot simpelweg te 

lang. 

6.5  Conclusie 

Achter de welbekende feiten, meningen en statistieken worden ook de vergaande consequenties van 

verschillende aspecten van sociale media behandeld. Dit is echt diepgaande informatie waar je 

meestal voor moet zoeken. Deze info is echt essentieel wil je wat zinnigs toevoegen aan het dialoog 

over dit onderwerp, of over elk onderwerp.  
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