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introductie

De populariteit en het algemeen gebruik van online sociale netwerksites zoals LinkedIn, Face-

book en Twitter, zijn uitgegroeid tot een belangrijk verschijnsel dat onderzoek uit verschillende 

disciplines aantrekt. Ook ondernemers gebruiken online sociale netwerken om middelen te 

verwerven en om kennis te delen en te organiseren door middel van hun contacten in deze 

netwerken. De rol en het belang van sociale netwerken voor ondernemers is erkend in eerdere 

studies. Echter, de studie van het gebruik van online sociale netwerken door ondernemers 

is nog maar kortgeleden begonnen. Dit onderzoek is bedoeld om een hiaat op te vullen in 

de literatuur met betrekking tot de structuur, de eigenschappen en het gebruik van online 

sociale netwerken door ondernemers.

We ontwikkelden een nieuwe benadering voor de selectie van gegevens over de online sociale 

netwerken van ondernemers door het gebruik van Application Programming Interfaces (API’s) 

van sociale netwerksites zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. De gegevens met betrekking 

tot profielen en netwerkverbindingen van ondernemers werden opgenomen in een MySQL 

database voor verdere analyse van de kenmerken van online sociale netwerken van onderne-

mers zoals de grootte, de structuur, de diversiteit en de rol van deze netwerken in het proces 

van ondernemen. Op basis van onze bevindingen met betrekking tot de structuur van deze 

netwerken, ontwikkelden we ook een simulatiemodel om hun bijdrage aan het overleven van 

de onderneming te voorspellen.

structuur en belangrijkste bevindingen

Na een inleiding in hoofdstuk 1, wordt het proefschrift opgedeeld in een theoretisch deel 

(hoofdstuk 2) en drie empirische delen (hoofdstukken 3, 4 en 5). De belangrijkste bevindingen 

van elk hoofdstuk staan   hieronder weergegeven.

In hoofdstuk 2 hebben we de theorie van Netwerk van Netwerken (NvN) uitgebreid naar 

ondernemerschap en hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om gegevens van online 

sociale netwerk sites te verzamelen.

In Hoofdstuk 3 onderzochten we de diversiteit van de online sociale netwerken van onder-

nemers door het analyseren van de verschillende sectoren die vertegenwoordigd zijn in de 

netwerken en van hun geografische ligging. Onze bevindingen suggereren dat de grootte van 

het LinkedIn netwerk van een ondernemer een positieve relatie heeft met de overlevingskansen 

van de onderneming. De omvang van hun Facebook netwerk is echter niet gerelateerd aan 

de overlevingskansen, terwijl de grootte van hun Twitter netwerk een negatieve relatie heeft 
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met de prestaties van de onderneming. Daarnaast hebben we een visualisatie gemaakt van 

de sectordiversiteit van de LinkedIn online sociaal netwerken van ondernemers en hebben we 

nagedacht over de implicaties voor toekomstig onderzoek met betrekking tot de structuur 

van deze netwerken.

In hoofdstuk 4 hebben we gevonden dat het Netwerk van Netwerken (NvN) van onderne-

mers exponentiële distributie laat zien, wat betekent dat zwakke banden tussen individuele 

netwerken een belangrijke rol spelen bij het vormen van deze NvN’s. Daarnaast vonden we 

overlappingen tussen de netwerken van de ‘netwerk-buren’ een ondernemer en zijn eigen 

NvN, waaruit kan blijken dat ondernemers NvN’s ontwikkelen en gebruiken om het proces 

van ondernemen te ondersteunen.

Tenslotte hebben we in hoofdstuk 5 onderzoek gedaan naar de groei van de bedrijven van 

de ondernemers in een bepaald netwerk en het effect ervan op het proces van ondernemen. 

We gaan ervan uit dat ondernemers geïnteresseerd zijn in het starten van nieuwe bedrijven in 

samenwerking met anderen in het netwerk. De beslissing over de samenwerking hangt af van 

de informatie en middelen die kunnen worden verkregen uit het netwerk. We ontwikkelden 

een simulatiemodel van het proces van ondernemen gemeten in termen van de groei en het 

financiële vermogen. Het gebruik van simulatie ondersteunt de studie van de dynamiek van 

netwerken en we gebruikten deze modellen om de overlevingskansen van ondernemingen na 

een bepaalde periode in het netwerk te identificeren. Onze resultaten impliceren dat zowel 

de omvang van de netwerken als de grootte van het startkapitaal een positieve invloed heb-

ben op de groei van de onderneming. Het simulatiemodel kan ook de langste overlevingstijd 

afleiden uitgaande van een bepaald start-up moment.

Belangrijkste bijdragen

Door het bestuderen van de structuur van de online sociale netwerken van ondernemers draagt 

dit proefschrift bij aan de onderzoeksvelden van ondernemerschap en sociale netwerken. Ten 

eerste, door de uitbreiding van NvN-theorie naar ondernemerschap vonden we dat onderne-

mers meerdere online sociale netwerken gebruikten. We stellen voor dat de NvN-theorie kan 

dienen als een nieuwe benadering voor de studie van de ondernemersnetwerken. Bovendien 

kan de NvN-theorie gebruikt worden om fenomenen in verschillende disciplines te verklaren. 

Zo kunnen we menselijke gedragspatronen en sociale netwerkstructuren afleiden door ons te 

richten op data over ondernemersgedrag uit de online sociale netwerken.
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Ten tweede vonden we dat ondernemers geneigd zijn om tijdens de start-up periode van hun 

bedrijf een   zeer divers netwerk op te bouwen. We gebruikten de verzamelde gegevens om de 

structuur en de diversiteit van hun netwerken te bestuderen en een analyse uit te voeren op 

het effect van het netwerk op de resultaten van de ondernemer, gemeten in overlevingskans 

van het bedrijf. We vonden dat het LinkedIn netwerkformaat een positieve correlatie vertoont 

met de overlevingskans van een onderneming en dat de netwerkdiversiteit geen invloed heeft 

op deze prestaties.

Ten derde, door het analyseren van de structuur van de online sociale netwerken van onder-

nemers, vonden we dat deze netwerken een exponentiële verdeling volgen en stelden we voor 

dat de netwerken een NvN vormen, in plaats van een individueel netwerk. Dit ondernemende 

NvN wordt gevormd als een willekeurig netwerk met een exponentiële verdelingsgraad en 

laat een hoge mate van overlap tussen de afzonderlijke netwerken zien. We waren in staat 

om ‘communities’ van netwerken te identificeren door het verwijderen van de randen met de 

hoogste ‘betweenness’ waarden, die meestal duiden op zwakke verbindingen.

Tenslotte presenteerden we een netwerk-simulatiemodel om de groei van de onderneming te 

beschrijven als afhankelijk van de positie in het gegeven netwerk. De netwerkstructuur hebben 

we afgeleid uit het LinkedIn netwerk. Dit simulatiemodel kan de maximale overlevingstijd 

van de onderneming voorspellen, gegeven de startdatum en de beschikbare middelen. In ons 

model, vonden we dat de groei van de onderneming niet alleen samenhangt met kapitaal-

sinvesteringen, maar ook met de omvang van de netwerken. Hoewel we niet in staat waren 

om de drempel voor overleving van de onderneming op een gegeven moment te bepalen, 

konden we toch de kans op overleving afleiden op basis van de omvang van het startkapitaal 

en het start-up tijdpad.

Tot slot, dit proefschrift biedt een nieuwe methodologie om ondernemerschap en online 

sociale netwerken te bestuderen. Wij stellen voor dat gegevens van online sociale netwerken 

gebruikt kunnen worden om ondernemersgedrag te bestuderen. Bovendien kan ons simula-

tiemodel gebruikt worden als aanvullende benadering om de groei van nieuwe bedrijven in 

een vaste netwerkstructuur te voorspellen. Met behulp van het simulatiemodel kunnen we ook 

de dynamiek en de impact van online sociale netwerken op het proces van ondernemen in 

de tijd verkennen. Deze studie toont aan dat het online sociale netwerk gebruikt kan worden 

om verschillende aspecten van ondernemerschap te bestuderen en dat het waardevol is om 

dat verder te onderzoeken. 


