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Ten behoeve van het analyseren van generatieve groepsactiviteiten in een steeds 
meer verbonden wereld, introduceert deze studie het concept van “generatieve 
collectieven” als een nieuwe theoretische lens om te verklaren waarom sommige 
online collectieven meer generatief zijn dan anderen. Generatieve collectieven zijn 
groepen van mensen met gedeelde interesses of doelen die gezamenlijk deelnemen 
in activiteiten van rejuvenating (hernieuwing), reconfiguring (herconfigurering), 
reframing (herformulering) en revolutionizing (revolutionalisering). Elk collectief 
bezit de capaciteit voor generativiteit, desondanks zijn sommige collectieven meer 
generatief dan anderen.

Om te verklaren waarom sommige collectieven meer generatief zijn dan anderen, 
introduceert deze studie het concept “collectieve generatieve capaciteit”, ofwel het 
vermogen van een collectief om deel te nemen in activiteiten van rejuvenating, re-
configuring, reframing en revolutionizing binnen een specifieke doelgerichte context. 
Collectieve generatieve capaciteit is dus een gedragseigenschap van een collectief, 
ofwel een habitueel patroon dat gedragsmatige, cognitieve en affectieve elementen 
omvat. Zoals elke eigenschap, kan collectieve generatieve capaciteit afwezig of aanwe-
zig, zwak of sterk, zijn en daarmee de feitelijke generatieve activiteiten en resultaten 
van een collectief beïnvloeden.

In deze studie probeer ik derhalve de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: 

Wat zijn de structurele, cognitieve en technologische dimensies 
van online collectieven die van invloed zijn op hun generatieve 
capaciteit?

Het beantwoorden van deze vraag en het begrijpen van de generatieve capaciteit van 
collectieven is belangrijk, niet alleen vanwege de groeiende proliferatie van derge-
lijke online collectieven, maar ook omdat ze licht werpen op een reeks structurele, 
cognitieve en technologische dimensies van collectiviteit die van invloed zijn op 
grassroots creativiteit en innovatie. Vandaar dat het theoretiseren van deze dimensies, 
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zoals gebaseerd op inzichten van online collectieven, verrijkende implicaties heeft 
voor het begrijpen en verklaren van generativiteit in collectieven en organisaties in 
het algemeen.

Bovendien kan het begrijpen van variaties in de generatieve capaciteit van collectie-
ven ons helpen te verklaren waarom sommige collectieven meer generatief zijn dan 
anderen. Dit kan vervolgens belangrijke inzichten genereren voor het ontwerpen 
en ontwikkelen van informatiesystemen en online omgevingen die bevorderlijk zijn 
voor processen van generativiteit. Derhalve zullen de bevindingen van dit onderzoek 
belangrijke implicaties hebben voor het beantwoorden van de vraag hoe generatieve 
capaciteit gestimuleerd kan worden en hoe generatieve processen getriggerd kunnen 
worden in allerlei soorten collectieven en organisaties.

Theorie

Ten behoeve van de theoretische onderbouwing voor het conceptualiseren en analy-
seren van generatieve collectieven en het daarmee samenhangende begrip collectieve 
generatieve capaciteit, baseert deze studie zich op een uitgebreid literatuuronderzoek 
van een reeks fundamentele conceptualisaties van collectiviteit en generativiteit 
vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines. Op basis van deze lite-
ratuurstudie worden drie dimensies van generatieve collectieven onderscheiden, te 
weten structuur, cognitie en technologie, die de inherente vrijheidsgraden, derhalve 
generatieve capaciteit, van collectieven verhogen. 

Methoden

Om het onderliggende theoretisch model te analyseren, te verfijnen en vervolgens 
te testen, heb ik gebruik gemaakt van een multi-method benadering. Een multi-
method benadering omvat het combineren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
onderzoeksmethoden, te weten een longitudinale multiple case study, Q-sorting 
analyse, Structural Equation Modeling van scenariogebaseerde vragenlijsten, en 
groepsexperimenten aangevuld met video-analyses.

Onderzoeksresultaten

De bevindingen van de longitudinale multiple case study, de Q-factor-analyse, de 
Structural Equation Modeling analyse en de groepsexperimenten tonen aan dat 
cognitieve vrijheidsgraden de kern van generatieve collectieven vormen, waarbij 
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hogere niveaus van reflectie, interactie en representatie resulteren in een hogere 
generatieve capaciteit (β = 0.384, p-waarde <0,001;). De cognitieve vrijheidsgra-
den verklaren gezamenlijk 31,7% van de variantie in collectieve generatieve 
capaciteit. Bovendien worden deze cognitieve vrijheidsgraden versterkt door de 
ambidexteriteit van de structuur van een collectief (β = 0.678, p-waarde <0,001). 
Deze structurele ambidexteriteit verklaart 41,8% van de variantie in de cognitieve 
vrijheidsgraden. Daarnaast verklaren de technologische vrijheidsgraden van een 
collectiefs platform (β = 0,2072, p-waarde <0,01) een aanvullende 27% van de va-
riantie in de cognitieve vrijheidsgraden. Dit betekent dat cognitieve vrijheidsgraden 
de relatie tussen de structuur en technologie van een collectief, enerzijds, en haar 
generatieve capaciteit, anderzijds, medieert. Tot slot laten de onderzoeksresultaten 
zien dat structurele ambidexteriteit, op basis van een voorzichtig balanceren van 
elementen van lateralisatie en vergankelijkheid met elementen van hiërarchie en 
stabiliteit, ook tot hogere collectieve generatieve capaciteit (β = 0.459, p-waarde 
<0,001) leidt. Deze structurele ambidexteriteit verklaart 32,8% van de variantie in 
collectieve generatieve capaciteit.

Discussie

Waar generatieve collectieven worden geremd in gereguleerde en sterk georgani-
seerde omgevingen, gedijen zij in ambidextreuse structuren met behulp van flexibele 
(tailorable) en open informatiesystemen die bevorderlijk zijn voor gedistribueerde 
cognitie (distributed cognition) en collectieve activiteiten van hernieuwing, hercon-
figurering, herformulering en revolutionalisering door een fluïde reeks van mensen 
uit alle lagen van de bevolking. 

Op basis van deze inzichten, levert dit onderzoek een aantal belangrijke bijdragen. 
Ten eerste, door middel van het conceptualiseren van generatieve collectieven, 
biedt deze studie een algemeen model voor het analyseren, begrijpen en model-
leren van allerlei online groepsactiviteiten in een breed scala van collectieven. Ten 
tweede, door het identificeren van drie dimensies voor het vergelijken van allerlei 
generatieve collectieven, biedt dit onderzoek een model voor het voorspellen van 
hun niveau van collectieve generatieve capaciteit. Deze inzichten zijn relevant 
voor zowel onderzoekers die online generatieve collectieven willen analyseren en 
begrijpen, alsmede voor ontwerpers die zich bezighouden met het vormgeven en 
ontwikkelen van technologieën en systemen die bevorderlijk zijn voor collectieve 
generatieve capaciteit.
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Gezien de proliferatie van online generatieve activiteiten kan een grondige kennis van 
generatieve collectieven en collectieve generatieve capaciteit waardevolle inzichten 
verschaffen voor vele relevante, maar nog onbekende, onderwerpen gerelateerd aan 
bottom-up besluitvorming, innovatie en verandering in een online context. Daarnaast 
heeft het theoretiseren van collectieve generatieve capaciteit, zoals gebaseerd op 
inzichten van online collectieven, belangrijke implicaties voor het begrijpen en 
verklaren van generativiteit in organisaties in het algemeen.




