
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Wired attraction : effects of ICT use on social cohesion in organizational groups

Simons, M.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Simons, M. (2004). Wired attraction : effects of ICT use on social cohesion in organizational
groups. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Unpublished doctoral dissertation,
University of Amsterdam.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/wired-attraction--effects-of-ict-use-on-social-cohesion-in-organizational-groups(c430c3fe-12f1-4df7-a345-fe02e053d6ed).html


NederlandseNederlandse samenvatting 

Nederlands ee samenvattin g 

Sindss de dag dat de eerste computer zijn intrede deed, hebben de ontwikkelingen op het 
gebiedd van informatie- en communicatietechnologie elkaar razendsnel opgevolgd. 
Organisatiess zijn hier, onder meer met het oog op efficiëntie- en effectiviteitsverbeteringen en 
productvernieuwing,, veelal enthousiast in mee gegaan. Over mogelijke sociale effecten van 
dezee ontwikkelingen is echter nog maar weinig bekend. Wat betekent de opmars van ICT 
eigenlijkk voor de sociale samenhang, ofwel de cohesie in organisaties? 

Onderzoeksvraa gg en onderzoeksmode l 

Bijnaa iedere definitie van een organisatie benadrukt de vormen van coördinatie tussen 
mensenn en groepen van mensen teneinde de organisatiedoelen te bereiken. Een organisatie 
vormtt zo een sociale entiteit of een compositie van (groepen van) medewerkers. Deze 
medewerkerss en de functies die zij vervullen kunnen worden beschouwd als de bouwstenen 
vann een organisatie. Samenhang en samenwerking binnen en tussen de verschillende groepen 
medewerkerss die deze taken moeten uitvoeren zijn hierbij van groot belang. De toename van 
hett gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) leidt tot een andere inrichting 
vann werkprocessen, nieuwe processen, gebruik van nieuwe systemen etc. Dergelijke 
veranderingenn brengen verschuivingen in organisatie- en sociale structuren met zich mee. De 
'bouwstenen'' worden opnieuw gerangschikt. Mensen krijgen andere rollen, communiceren 
viaa andere kanalen, nemen deel aan andere (werk)processen en netwerken. Echter, de 
behoeftee aan samenhang, ofwel sociale cohesie tussen deze bewegende bouwstenen blijf t 
bestaan. . 

Inn dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: 

WatWat zijn de effecten van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie 

(ICT)(ICT) in organisaties op de sociale cohesie in taakgerelateerde groepen in deze 

organisaties? organisaties? 
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Err is in dit onderzoek bekeken op welke wijze organisatiestructuren en interactiepatronen 
veranderenn als (indirect) gevolg van het gebruik van ICT en de consequenties die deze 
veranderingenn kunnen hebben voor de cohesie in organisaties. Hierbij wordt gekeken naar 
taakgerelateerdee groepen, zoals werkgroepen, projectteams, afdelingen etc. Het informele 
circuitt binnen een organisatie maakt geen onderdeel uit van het onderzoek. 

Omm de centrale onderzoeksvraag op gestructureerde wijze te kunnen beantwoorden, zijn een 
viertall  deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag betreft de definiëring, positionering en 
conceptualiseringg van sociale cohesie in een organisationele context. Vervolgens wordt 
verondersteldd dat (in ieder geval) drie relaties van belang zijn om de effecten van ICT-gebruik 
opp cohesie te bestuderen. Deze relaties zijn weergegeven in figuur 1 en vormen de deelvragen 
2,, 3 en 4. 

__ , .. Sociale structuur 
OrganisatiestructuurOrganisatiestructuur (soclale entlteit) 

Structuur--
kenmerken n 

deelvraagdeelvraag 2 deelvraag 4 

'' 1 ICT/CMC gebruik I 

Technische Technische 
infrastructuur infrastructuur 

Figuu rr  1 : Onderzoeksmode l 

Enerzijdss ondersteunt en versnelt het gebruik van ICT bepaalde verschuivingen in 
organisaties,, waardoor de samenstelling van groepen verandert (deelvraag 2), hetgeen weer 
consequentiess kan hebben voor de (factoren die bepalend zijn voor) cohesie in deze groepen 
(deelvraagg 3); anderzijds is er sprake van een directe relatie tussen het gebruik van nieuwe 
middelenn voor interactie en informatie-uitwisseling (Computer Mediated Communication of 
CMC)) en de cohesie (deelvraag 4). Interactie is een belangrijke factor in groepsprocessen en 
hett gebruikte medium kan bepalend zijn voor de wijze waarop interactie plaatsvindt. Een 
kortee vraag via e-mail, kan leiden tot een snel antwoord. Even langslopen bij iemand mondt 
misschienn uit in een praatje en een kopje koffie. 

Dee relaties zijn tweezijdig, maar in dit onderzoek wordt met name gekeken naar de in 
dee figuur aangegeven richtingen van de relaties. 

deelvraagdeelvraag 3 uwivtaayuwivtaay i 

Factorenn >  Sociale Cohesie 
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Theori ee en hypothese n 

SocialeSociale cohesie in organisaties (deelvraag 1) 
Inn de literatuur zijn verschillende benaderingen van sociale cohesie te vinden. De benadering 
vann cohesie als een vorm van sociale attractie - gebaseerd op de Sociale Identiteit Theorie en 
Zelff  Categorisatie Theorie - die de verschillende leden van een groep ten aanzien van de 
groepp ervaren, blijkt het meest te passen binnen de context van een organisatie. Uit 
literatuuroverzichtenn en onderzoek kan een aantal factoren worden gehaald die bepalend zijn 
voorr de sociale attractie in groepen in organisaties: 

 Fysieke nabijheid tussen groepsleden 
 Gelijkheid in achtergrond van groepsleden 
 Bestaansperiode van de groep 
 Grootte van de groep 
 Interactie binnen de groep 
 Leiderschap in de groep 

Omm effecten van ICT gebruik op sociale cohesie te bestuderen, zal onder andere worden 
bekekenn op welke wijze ICT deze factoren beïnvloedt. 

Alss sociale cohesie in relatie tot andere sociale begrippen wordt geplaatst, blijkt dat 
ookk sociale identificatie een zeer belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van cohesie. Een 
bepaaldee mate van identificatie met de groep kan worden beschouwd als een noodzakelijke 
voorwaardee voor het bestaan van sociale cohesie. Enkele van de hierboven genoemde factoren 
zijnn ook weer gerelateerd aan het identificatieproces, hetgeen sociale identificatie een 
bijzonderee positie geeft waarmee rekening moet worden gehouden. 

Omm de effecten van ICT op sociale cohesie empirisch te kunnen onderzoeken, is ten 
slottee een betrouwbaar meetinstrument nodig. Er bestaat in de literatuur weinig consensus met 
betrekkingg tot operationalisaties van cohesie, en die voorhanden zijn, zijn eigenlijk bedoeld 
voorr relatief kleine groepen. In organisaties kunnen groepen echter nogal variëren in grootte. 
Omm die reden is er binnen dit onderzoek een schaal ontwikkeld, de zogenaamde 'Sociale 
Attractiee Schaal', om sociale cohesie te kunnen meten in zowel kleine als meer omvangrijke 
groepenn in organisaties. 

ICTICT gebruik en structuurkenmerken (deelvraag 2) 
Inn de organisatieliteratuur is veel geschreven over verschuivingen in de structuur van 
organisatiess als gevolg van ICT-gebruik. Deze verschuivingen lijken gerelateerd te zijn aan 
driee belangrijke eigenschappen van ICT. Ten eerste 'overwint' ICT tijd en ruimte. ICT 
versneltt bedrij fs- en communicatieprocessen. De distributie van immateriële producten (bv. 
software,, advies etc.) wordt sterk ingekort. Informatie kan 24 uur per dag, ongeacht tijd en/of 
plaatss beschikbaar worden gesteld. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen 
aanzienlijkk worden versneld. Ten tweede verbindt ICT mensen, groepen en organisaties met 
elkaar.. Een intranet kan een digitale werkomgeving creëren waarin mensen van verschillende 
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groepenn en organisaties en vanaf verschillende plaatsen met elkaar kunnen samenwerken. 
'Wandelgangg contacten' kunnen ook in een dergelijke omgeving plaatsvinden en hoeven niet 
beperktt te blijven tot collega's die fysiek in de buurt zitten. Het overwinnen van tijd en ruimte 
enn het verbinden van mensen en organisaties, maakt het ook mogelijk werkprocessen anders 
inn te richten of te vernieuwen. Organisaties worden gestimuleerd te veranderen van 
hiërarchieënn naar netwerkstructuren, waarbij (formele) organisatiegrenzen steeds meer 
vervagen.. Medewerkers gaan hun werkzaamheden steeds meer in verschillende en wisselende 
samenstellingenn en samenwerkingsverbanden uitvoeren. Dergelijke structuren vallen 
doorgaanss onder de bekende noemers als virtuele organisaties of netwerkorganisaties. 

Eenn derde eigenschap van ICT betreft de mogelijkheid om controle te vergroten. 
Mensenn en processen worden traceerbaar. Hierbij kan men denken aan de mobiele telefoon of 
dee geregistreerde workflow van projecten. Het vermogen tot meer controle vermindert de 
behoeftee aan menselijke coördinatie en kan zo leiden tot plattere organisaties. Daarnaast vindt 
err ook horizontale integratie van werkprocessen plaats, door gedeeltelijke automatisering van 
primairee (uitvoerende) taken, waardoor het aantal relaties tussen organisatie-onderdelen 
afneemt. . 

Samengevatt kan worden verondersteld dat het gebruik van ICT kan leiden tot 

 een platte structuur als gevolg van een afname van de verticale complexiteit en een 
afnamee van het middenkader 

 een slanke en geïntegreerde structuur als gevolg van een afname in de omvang van de 
ondersteunendee staf en de uitvoerende kern, alsmede een afname in de horizontale 
complexiteit. . 

 een dynamische structuur als gevolg van een toename van (tijdelijke) projectteams en 
hett vervagen van zowel interne als externe organisatiegrenzen. 

 geografische flexibiliteit, waarbij werknemers plaats- en/of tijdonafhankelijk werken. 

OrganisatiestructuurOrganisatiestructuur en sociale cohesie (deelvraag 3) 
Dee verschuivingen in organisatiestructuren zoals hierboven beschreven, brengen 
veranderingenn teweeg in de verschillende factoren die bepalend zijn voor sociale cohesie. Er 
blijk tt hierbij een verschil te bestaan tussen effecten in kleine en grote groepen. Op kleine 
schaall  (projectteams, kleine afdelingen), kan tijd- en plaatsonafhankelijk werken ten koste 
gaann van de fysieke nabijheid tussen groepsleden. Een toename van tijdelijke projectteams 
verkortt de gemiddelde bestaansperiode van groepen. Integratiebewegingen kunnen leiden tot 
eenn grotere verscheidenheid in achtergronden van groepsleden. Sociale identificatie in 
kleineree groepen kan eveneens lijden onder deze structuurverschuivingen. 

Opp grotere schaal (grote afdelingen, divisies, suborganisaties) blijkt er iets heel anders 
tee gebeuren. Integratie en het vervagen van grenzen zowel tussen 'gelijkwaardige' 
organisatieonderdelenn als tussen (oorspronkelijk) hiërarchische lagen in organisaties openen 
dee weg voor interactiepatronen die kriskras door de organisatie heen lopen. Daarbij kan het 
werkenn in wisselende projectteams leiden tot persoonlijke netwerken over grotere delen van 
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dee organisatie. Werknemers leren meer mensen kennen binnen de organisatie en worden 
minderr beperkt in hun keuzes in contacten door interne organisatiegrenzen. 

Opp basis van de theoretische beantwoording van deelvragen 2 en 3 is de volgende tweeledige 

hypothesee geformuleerd: 
la)) Het gebruik van ICT heeft een (indirect) negatief effect op de sociale cohesie in 

relatieff  kleine taakgerelateerde groepen in organisaties. 
lb)) Het gebruik van ICT heeft een (indirect) positief effect op de sociale cohesie in relatief 

grotee taakgerelateerde groepen in organisaties. 

CMCCMC en sociale cohesie (deelvraag 4) 
Dee toename in hoeveelheid én spreiding van interactie als gevolg van structuurverschuivingen 
wordenn nog eens versterkt door de mogelijkheden die ICT biedt op het gebied van 
communicatie.. De al eerder genoemde eigenschappen van het verbinden van mensen en het 
overwinnenn van tijd en ruimte, maken interactie en informatie-uitwisseling tijd- en 
plaatsonafhankelijk.. Daarnaast blijkt dat het (vaak) ontbreken van non-verbale boodschappen 
bijj  elektronische communicatie extra effecten te hebben. Uit overzichten van onderzoeken 
naarr sociale effecten van CMC gebruik in organisaties, blijkt bijvoorbeeld dat CMC 
communicatiee tussen mensen die elkaar niet (goed) kennen vergemakkelijkt en er eerder 
sprakee is van meer gelijkwaardige communicatie (verschillen in status vallen weg). 

Hett ontbreken van non-verbale boodschappen kan echter ook nadelig zijn. Deze 
eigenschapp maakt bijvoorbeeld e-mail (een vorm van CMC) een zogenaamd 'armer' medium 
dann face-to-face contact (FTF) of telefonisch contact. Indien FTF deels wordt vervangen door 
hett gebruik van e-mail, bijvoorbeeld wanneer groepsleden telewerken, kan de communicatie 
'armer'' of minder intensief worden. Dit probleem zal zich met name voordoen op kleine 
schaal,, waar normaal gesproken regelmatig persoonlijk contact met de verschillende 
groepsledenn mogelijk is. Op grotere schaal, bijvoorbeeld een omvangrijke afdeling of een 
(grote)) organisatie in zijn geheel is regelmatig persoonlijk contact met alle organisatieleden 
simpelwegg niet mogelijk en biedt CMC (bijvoorbeeld e-mail of een chatbox/discussieplatform 
opp intranet) extra mogelijkheden om organisatiebreed te communiceren. 

Duss ook ten aanzien van de directe relatie tussen ICT(CMC)gebruik en sociale cohesie kan 
eenn verschil in effect worden verwacht tussen kleinere en grotere groepen. Op basis van de 
theoretischee beantwoording van deelvraag 4 is wederom een tweeledige hypothese 

geformuleerd: : 
2a)) Het gebruik van CMC als substituut voor FTF heeft een negatief effect op de sociale 

cohesiee in relatief kleine taakgerelateerde groepen in organisaties. 
2b)) Het gebruik van CMC als toevoeging heeft een positief effect op de sociale cohesie in 

relatieff  grote taakgerelateerde groepen in organisaties. 
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ConceptueelConceptueel model 
Dee veronderstelde relaties tussen de verschillende factoren die van invloed zijn op de sociale 
cohesie,cohesie, het ICT gebruik en sociale cohesie zelf kunnen in een theoretisch model worden 
weergegevenn (figuur 2). 

interactiee binnen 
dee groep 

^ ^ 
i i f f 

identificatie e 
mett de groep 

i i i. i. 

ICTT gebruik in 
hett algemeen 

1 1 rr  \ rr  \ rr  1 rr i r 

social ee cohes i e 
b inne nn d e groe p 

i i vv t ii i L L 

groepsgrootte e 

gelijkheidd in 
achtergrond d 

bestaansperiode e 
vann de groep 

fysiekee nabijheid 
tussenn groeps-
Ipdpn n 

leiderschap p 

CMCC gebruik 
binnenn groep 

Figuu rr  2: Theoretisc h mode l van relatie s tusse n social e cohesi e en ICT gebrui k 

Verondersteldd wordt dat dit model toepasbaar is in kleine en grote groepen, waarbij de relaties 
tussenn ICT variabelen en cohesie in kleine groepen negatief en in grote groepen positief 
zullenn zijn. 

Empirisc hh onderzoe k 

Methode Methode 
Omm de veronderstellingen en hypothesen ten aanzien van de deelvragen 2, 3 en 4 empirisch te 
onderzoeken,, zijn drie studies uitgevoerd. In eerste instantie is de houdbaarheid van de 
veronderstellingenn ten aanzien van structuurverschuivingen als gevolg van het gebruik van 
ICTT in een exploratieve studie bekeken. Voor deze studie zijn vijf organisaties geselecteerd 
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diee variëren in de mate en duur van ICT gebruik. Met behulp van diepte-interviews zijn deze 
veronderstellingenn onderzocht. 

Eenn tweede studie betrof de ontwikkeling van een meetinstrument voor sociale cohesie 
binnenn organisaties. Op basis van de conceptualisering van cohesie is een schaal met 16 items 
geconstrueerdd - de zogenaamde Sociale Attractie Schaal (SAS) - en getoetst op validiteit en 
betrouwbaarheid.. In deze studie is gebruik gemaakt van studentenwerkgroepen en een 
afdelingg in een organisatie. 

Inn een derde studie zijn de geformuleerde hypothesen ten aanzien van de effecten van 
ICTT gebruik op sociale cohesie empirisch getoetst, waarbij gebruik is gemaakt van de SAS. 
Dee tfieoretische discussie heeft vooralsnog geen inzicht gegeven in hetgeen moet worden 
verstaann onder 'relatief kleine groepen' en 'relatief grote groepen'. Deze derde studie is 
daaromm ook deels exploratief, waarbij verschillende categorieën van groepsgrootte zijn 
verkend,, alvorens de hypothesen daadwerkelijk zijn getoetst. Met behulp van vragenlijsten 
zijnn binnen vier organisaties (cases) de werknemers van in totaal 129 groepen, variërend in 
groottee en in ICT-gebruik, ondervraagd. Hierbij zijn gemeten het ICT-gebmik in het 
algemeen,, het CMC-gebruik binnen de groep, de mate van sociale attractie ten aanzien van 
hunn groep, de mate van sociale identificatie met hun groep en een aantal bepalende factoren 
voorr sociale cohesie. De data is op twee manieren geanalyseerd. Eerst is per organisatie (case) 
eenn beschrijving gemaakt van het ICT/CMC gebruik, de mate van substitutie van FTF door 
CMC,, enkele structuurkenmerken, en de sociale cohesie in kleine en grote groepen. 
Vervolgenss zijn de resultaten van de verschillende organisaties met elkaar vergeleken. De 
daadwerkelijkee toetsing van de hypotheses heeft plaatsgevonden in een cross-case analyse van 
dee verschillende categorieën van groepsgrootte. Omdat deze analyses op groepsniveau zijn 
uitgevoerd,, zijn alleen groepen meegenomen met een relatief hoge respons (minimaal 40%). 

Resultaten Resultaten 
Dee resultaten van de eerste studie ondersteunen grotendeels de veronderstellingen met 
betrekkingg tot de relatie tussen het ICT-gebruik en de organisatiestructuur. Een afname van de 
ondersteunendee staf is echter niet gevonden. Dit heeft wellicht te maken met de toename in 
complexiteitt van processen en de toename in veranderingssnelheid in organisaties en hun 
omgeving,, die gepaard gaat met de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De tweede studie 
heeftt een valide en betrouwbare SAS opgeleverd, voor het meten van sociale attractie in grote 
enn kleine groepen in organisaties. 

Inn de derde studie zijn drie categorieën van groepsgrootte gevormd: kleine groepen met 
maximaall  29 leden, middelgroepen met 30 tot 50 leden en grote groepen met 50 tot 100 leden. 
Bijj  het beschrijven van de vier cases bleken er verschillen te bestaan tussen de organisaties, 
diee de veronderstellingen ten aanzien van de relatie tussen ICT gebruik en 
organisatiestructuurr eveneens bevestigen. In twee organisaties met hoge mate van ICT 
gebruik,, was er sprake van de veronderstelde relatie tussen ICT gebruik en een aantal 
structuurkenmerken.. Tevens waren de scores van sociale attractie in kleine groepen in deze 
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organisatiess significant lager dan in de overige twee organisaties. Hierbij bleek de mate van 
CMCC gebruik binnen de groep doorslaggevend te zijn. Dit kan verklaard worden door de 
mogelijkheidd dat er weliswaar al structuurverschuivingen hebben plaatsgevonden als gevolg 
vann het ICT gebruik in het algemeen, maar dat deze verschuivingen nog maar in beperkte zin 
dee sociale structuur hebben aangetast. 

Voorr de cross-case analyses zijn de categorieën van groepsgrootte nader bekeken. De 
categoriee van kleine groepen is verder onderverdeeld in drie (sub)categorieën van 5 tot en met 
99 leden, 10 tot en met 14 leden en 15 tot en met 29 leden. Vervolgens is in iedere categorie 
mett behulp van een regressie-analyse bekeken in hoeverre ICT/CMC-gebmik de verschillen 
inn sociale cohesie verklaren. Uit deze analyses bleek dat in categorie 2 (14-19 leden) sprake is 
vann een negatief effect van CMC-gebruik binnen de groep. In categorie 3 (15-29 leden) werd 
eenn negatief effect van ICT-gebruik in het algemeen gevonden. In de categorie met grote 
groepenn (50-100 leden) werd een positief effect gevonden van het CMC-gebruik binnen de 
groep.. In de overige categorieën werd geen effect van de ICT-variabelen gevonden. Met 
behulpp van multivariate analyse is het theoretisch model (figuur 2) voor de categorieën 2, 3 en 
55 getoetst. Dit model bleek inderdaad toepasbaar te zijn in kleine en grote groepen. Wederom 
werdd in de kleine groepen een negatief effect gevonden van hetzij ICT-gebruik in het 
algemeenn hetzij CMC-gebruik binnen de groep. In de grote groepen beïnvloedde het CMC-
gebruikk de sociale cohesie positief. 

Conclusie ss en Discussi e 

Opp basis van de theoretische en empirische bevindingen in dit onderzoek kan de centrale 
onderzoeksvraagg worden beantwoord aan de hand van de volgende conclusies: 

1)) Het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) heeft een indirect 
effectt - via verschuivingen in organisatiestructuren - en een direct effect - wat betreft 
hett gebruik van CMC - op de sociale cohesie in taakgerelateerde groepen in 
organisaties. . 

2)) Deze effecten vinden hun oorsprong in drie belangrijke potenties van ICT, te weten: 
hett overwinnen van tijd en ruimte; 

-- het verbinden van (groepen) mensen; en 
-- het vergroten van de controle, 
enn in het ontbreken van non-verbale cues in het gebruik van CMC. 

3)3) De indirecte effecten van ICT betreffen de opkomst van nieuwe organisatievormen die 
wordenn gekenmerkt door een platte, geïntegreerde en dynamische structuur waarin 
mensenn in tijdelijke en flexibele groepen werken, ongeacht tijd of geografische 
afstanden. . 
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4)4) Het directe effect van ICT-gebruik betreft de vervanging van FTF door CMC in 

relatieff  kleine groepen en de toevoeging van CMC aan meer traditionele media in 

relatieff  grote groepen. 

5)) In kleine groepen in organisaties beïnvloedt ICT-gebruik de sociale cohesie negatief 

6)) In grote groepen in organisaties heeft ICT-gebruik een positief effect op de sociale 

cohesie. . 

Zowell  de theorie als de praktijk wijzen uit dat het gebruik van ICT in organisaties van invloed 
iss op de cohesie in organisaties en dat deze invloed kan verschillen per schaalniveau. Wat 
kunnenn we nu met deze kennis? Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant dit 
mechanismee verder uit te diepen. Hoewel de veronderstellingen grotendeels worden 
ondersteund,, blijven er nog vragen. Hoe zit het bijvoorbeeld in hele kleine groepen? Een 
projectgroepp van maximaal 10 man werkt wellicht zo intensief met elkaar samen, dat ICT-
applicatiess deze samenwerking alleen vergemakkelijken, zonder dat het consequenties hoeft te 
hebbenn voor de mate waarin mensen elkaar zien en spreken. Een andere interessante vraag 
betreftt het omslagpunt in het gevonden effect. Indien het effect in kleine groepen negatief is 
enn in grote groepen positief, dan moet hier tussen in een punt (van grootte) zijn waarop het 
effectt omslaat. De categorie waarin dit punt zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt 
(categoriee 4, 25-50 leden), was onvoldoende vertegenwoordigd om hier verder onderzoek 
naarr te doen. 

Dee invloed van persoonlijke kenmerken en taakkenmerken is in dit onderzoek alleen 
impliciett meegenomen. Het kan echter waardevol zijn de relatie tussen kenmerken van de 
dagelijksee taken van iemand en de persoonlijke behoefte aan contacten binnen een groep en 
dee keuze van mediagebruik verder te onderzoeken. De invloed van relaties tussen groepen ten 
slotte,, is in dit onderzoek alleen in theorie besproken. In verder onderzoek op het gebied van 
cohesiee in organisaties zouden deze 'intergroup' relaties ook empirisch kunnen worden 
bestudeerd. . 

Gezienn de relatie tussen cohesie en andere sociale processen in organisaties, vormen de 
resultatenn van dit onderzoek ook een interessante invalshoek om effecten van ICT gebruik op 
bijvoorbeeldd organisationele identificatie en 'social capital' verder te onderzoeken. In 
hoeverree geldt het verschil in effect per schaalniveau bijvoorbeeld ook met betrekking tot 
dezee begrippen? Hierbij moet wel worden opgemerkt dat zowel in dergelijk onderzoek als in 
vervolgg onderzoek naar sociale cohesie, de tweezijdigheid van de relaties zoals weergegeven 
inn het onderzoeksmodel voldoende aandacht dient te krijgen. Het kan immers ook zo zijn dat 
eenn groep waarin de cohesie hoog is, meer geneigd zal zijn tijd te investeren in persoonlijk 
contact.. Of dat leden van een grote groep met een lage cohesie minder snel contact met elkaar 
zullenn zoeken, hetzij met elektronische, hetzij met andere vormen van communicatie. 
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Socialee effecten van ICT worden geschaard onder de noemer 'second level' effecten. Deze 
effectenn worden veelal niet beoogd bij de implementatie van ICT applicaties, maar kunnen 
vann grote invloed zijn op de mate waarin de wel beoogde effecten worden bereikt. Cohesie is 
vann grootte waarde voor het goed functioneren van een organisatie. Zij wordt beschouwd als 
eenn van de generatoren van het hierboven genoemde 'social capital', van een organisatie, 
hetgeenn het vertrouwen van medewerkers en verschillende vormen van 'Organizational 
Citizenshipp Behavior' behelst. Inzicht in de wijze waarop ICT gebruik sociale cohesie kan 
beïnvloeden,, kan organisaties helpen bij het sturen van deze invloed. In kleine groepen 
bijvoorbeeldd zou een bepaalde leiderschapsstijl, het stimuleren van regelmatige 
bijeenkomstenn met de groep of het waarborgen van enige continuïteit in een groep mogelijke 
negatievee effecten van ICT-gebruik kunnen voorkomen. Op grotere schaal zou ICT juist 
ingezett kunnen worden om cohesie te vergroten. Het vermogen van ICT om heterogene 
groepenn te binden kan ingezet worden om een band tussen medewerkers die elkaar wellicht 
amperr kennen, maar wel tot dezelfde organisatie behoren, te ondersteunen. 

Doorr kennis op te doen over sociale effecten van ICT gebruik, kunnen organisaties niet 
alleenn op effecten anticiperen, maar gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt om 
socialee processen bewust te sturen. 

Mariannee Simons, 

Amsterdam,, januari 2004 
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