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 Abstract 

 

Dit onderzoeksrapport legt de klemtoon op het proces van zelfpresentatie op Facebook. 

Mensen proberen via zelfpresentatie vorm te geven aan de indruk die men op anderen 

maakt en die men van zichzelf heeft. Ook Facebook kan een vrij uitgebreide indruk van een 

persoon neerzetten. De impressies die gevormd worden, hangen af van diverse factoren. Zo 

blijkt uit literatuur dat deze vormen van zelfpresentatie onder andere gerelateerd zijn aan 

iemands persoonlijkheid en zelfwaardering. Dit patroon wordt in dit onderzoek nader 

bestudeerd en vormt het centrale onderzoekspunt. Concreet trachten we hierop een 

antwoord te formuleren via een online survey. Op basis van de literatuur verwachten we dat 

iemand die hoog scoort op extraversie, consciëntieusheid, neuroticisme, altruïsme en 

openheid, meer zal doen aan zelfpresentatie online. Daarnaast verwachten we dat iemand 

met een lage zelfwaardering, tevens meer vormen van zelfpresentatie online aanneemt. Uit 

de statistische analyse bleek de persoonlijkheidsvariabele neuroticisme telkens significant 

gecorreleerd te zijn met zelfpresentatie online. We konden bovendien een significant patroon 

tussen zelfwaardering en zelfpresentatie online ontwaren. Hetzelfde geldt voor de 

persoonlijkheidsvariabele extraversie en altruïsme. Onze verwachtingen over de correlatie 

tussen de persoonlijkheidsdimensie openheid online werden niet ingelost. De 

vooropgestelde hypothesen werden zodoende deels bekrachtigd, deels verworpen.  

 

 

 

Sleutelwoorden: zelfpresentatie, Facebook, persoonlijkheid, zelfwaardering, sociale 

netwerksites. 

Lengte masterproef: 10.393 woorden 
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Inleiding 

 

Door de jaren heen zijn sociale netwerksites uitgegroeid tot een interessant concept dat een 

eigen plaats heeft ingenomen in de communicatiewereld. Samen met de groeiende 

technologische mogelijkheden bieden zij een heleboel nieuwe communicatiekansen. De 

sociale netwerksite Facebook,  hoofdcomponent in deze masterproef, is vandaag niet meer 

weg te denken uit onze maatschappij. Het is dan ook niet langer te ontkennen dat het 

gebruik van deze websites geen invloed uitoefent op het sociaal en communicatief gedrag 

van de vele gebruikers. Waar vroeger immers sociale netwerken offline werden gevormd en 

onderhouden, kunnen we een verschuiving waarnemen naar de online wereld door middel 

van sociale netwerksites. Met als gevolg dat het online en offline sociaal leven van veel 

gebruikers sterk verweven raakt met elkaar. Er dringen zich hierbij ook vragen op ten 

aanzien van het proces van zelfpresentatie, het tweede hoofdcomponent van dit 

onderzoeksrapport. Het wordt gedefinieerd als: ‘Het proces, waarbij men probeert vorm te 

geven aan de indruk die men op anderen maakt en die men van zichzelf heeft’ (Brehm et al., 

2006. P.87).  Dergelijke sociale netwerksites vormen immers een ideale manier om iemands 

zelf te introduceren en te presenteren aan een publiek.   

 

De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van dit rapport is of een correlatie kan 

vastgesteld worden tussen persoonlijkheid en zelfpresentatie (online) enerzijds en 

zelfwaardering en zelfpresentatie (online) anderzijds. Daarnaast bestuderen we ook het 

verband tussen persoonlijkheid en zelfwaardering. Het eerste deel van dit onderzoeksrapport 

omvat een literatuurstudie die voorlopend onderzoek naar persoonlijkheid, zelfwaardering en 

zelfpresentatie offline en online bestudeert. Hoewel de theorieën omtrent offline 

zelfpresentatie gericht zijn op face-to-face interactie, fungeren deze als een eerste stap om 

zelfpresentatie op sociale netwerksites te begrijpen.  Zowel conceptuele definities als 

operationele definities van deze drie centrale termen worden uitvoerig besproken.  

Vervolgens combineren we deze drie afzonderlijke componenten in een volgend hoofdstuk, 

waarbij de empirische studies naar dit onderzoeksmodel worden beschreven, alsook de 

onderzoeksvragen en de vooropgestelde hypothesen.  

 

In het tweede deel van het onderzoeksrapport wordt het onderzoeksopzet gedetailleerd 

besproken. Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag wordt een kwantitatief 

onderzoek uitgevoerd. Hierbij worden de respondenten bevraagd door middel van een online 

survey, ongeacht de leeftijd en het geslacht. 
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Het laatste hoofdstuk omvat de analyse van de bevonden resultaten. De verkregen data 

worden hier beschreven en uitvoerig geanalyseerd. Nadien volgt een conclusie- en 

discussiegedeelte met de belangrijkste bevindingen, die worden gerelateerd aan bestaande 

inzichten verworven in de literatuurstudie. Er komen bovendien suggesties en kritische 

vragen aan bod. Ten slotte wordt dit onderzoeksrapport beëindigd met een algemene 

conclusie. 
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Hoofdstuk 1: Theoretisch kader 

1.1. Persoonlijkheid 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de betekenis en van de belangrijkste theorieën 

aangaande persoonlijkheid. Daarnaast exploreert het de oorsprong van de vijf 

persoonlijkheidsdimensies extraversie, altruïsme, consciëntieusheid, neuroticisme en 

openheid, die als onafhankelijke variabele worden opgenomen in dit onderzoek. 

Persoonlijkheid verwijst naar ‘the stable set of tendencies and characteristic that determine 

those commonalities and differences in people’s psychological behavior (thoughts, feeling 

and actions) that have continuity in time’ (Madi 1996, p.9). Persoonlijkheidspsychologie 

benadrukt het unieke van het individu, het gaat om individuele verschillen. Men verwijst met 

persoonlijkheid naar de unieke eigenschappen en karakteristieken die iemand typeren en 

hem van andere individuen onderscheiden. Hoewel er in de psychologische wetenschap 

geen volledige consensus bestaat omtrent de definitie van het begrip ‘persoonlijkheid’, zijn 

de meeste theoretici het eens met de omschrijving dat persoonlijkheid bestaat uit de 

karakteristieken van een individu en zijn kenmerkende patronen van denken (Bootzin, et al. 

1991). Mits het relatief stabiele karakter van persoonlijkheidstrekken doorheen de tijd nemen 

we persoonlijkheid als onafhankelijke variabele op in dit onderzoek. In wat volgt geven we 

een korte schets van de diverse persoonlijkheidstheorieën, waarvan de trekkentheorie (trait 

theories) nadere toelichting vereist. Daarbovenop worden de ‘Big Five’ 

persoonlijkheidskenmerken toegelicht.  

1.1.1.Persoonlijkheidstheorieën 

In de psychologische literatuur onderscheiden we vijf verschillende 

persoonlijkheidsbenaderingen: de psychoanalytische benadering, de gedragstheorieën, de 

humanistische benadering, het biologisch perspectief en de karaktertrektheorieën (Bootzin, 

et al., 1991). Vermits deze laatste persoonlijkheidsbenadering belangrijk is in het kader van 

dit onderzoekrapport, gaan we er in de volgende alinea dieper op in.  

1.1.1.1. Trekkentheorie 

Een trek kan men omschrijven als een karakteristiek die verschilt van de ene persoon tot de 

andere op een relatief stabiele en consistente manier (Arnould et al, 2004). Trekken zijn 

persoonlijkheidskenmerken waarvan men veronderstelt dat ze zich bevinden in het individu 

en die in verschillende omstandigheden als leidraad dienen voor ons gedrag, gedachten en 

gevoelens (Roediger, 1996). Aanhangers van deze theorie gaan er dus van uit dat als we 
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trekken van een individu kunnen specificeren, we hem kunnen begrijpen en in staat zijn om 

zijn toekomstig gedrag te voorspellen. Bovendien zou elk individu een aantal relatief stabiele 

persoonlijkheidstrekken hebben die gemeenschappelijk kunnen zijn voor verschillende 

personen, maar verschillend in hoeveelheid, waardoor iedereen uniek is. (De Fruyt, 2000; 

Blackwell et al., 2006). Onderzoekers kwamen tot deze trekken door te veronderstellen dat 

de taal alle woorden bezit die noodzakelijk zijn om een persoon te beschrijven. Vanuit een 

lexicale benadering gaat men dus belangrijke trekken classificeren en overbodige trekken 

elimineren om zo een aantal trekken te bekomen die elk individu kunnen omschrijven 

(Maltby, 2007).  

1.1.2. Big Five persoonlijkheidskenmerken 

Onderzoekers hebben getracht een beperkt aantal dimensies te vinden op basis waarvan 

iemands persoonlijkheid omschreven kan worden. In wat volgt beschrijven we hoe dit 

onderzoek in zijn werk is gegaan en wat de uiteindelijke vaststellingen waren. We halen 

tevens het gebruik van de ‘Big Five’ als instrument om de persoonlijkheid te meten kort aan. 

1.1.2.1. Een terugblik 

Psycholoog Sir Francis Galton (1884) wordt aanzien als een pionier in het bepalen van een 

beperkte lijst persoonlijkheidstrekken. Met behulp van een woordenboek stelde hij een lijst 

van 100 persoonlijkheidstrekken op. De systematische studie van Baumgarden leidde in 

1933 tot een lijst van 941 trektermen en 688 zelfstandige naamwoorden. De bevindingen van 

deze Duitse studie werden verfijnd door de Engelse psychologen Allport en Odbert. Op basis 

van de 550 000 termen uit het Webster’s New Unabridged International Dictionary stelden zij 

een lijst op met daarin 4505 termen die geclassificeerd werden onder echte, stabiele trekken 

(Digman, 1990; John et al., 1988).  

Vertrekkende van de 4505 trekken door Allport en Odbert, bouwde Cattell de trekkentheorie 

om tot een meer gestructureerd geheel met een gereduceerde hoeveelheid termen. Hij 

groepeerde de bestaande termen en vulde ze aan met termen die tijdelijke toestanden 

uitdrukten. Na maanden van onderzoek en discussie kwam Cattell tot een set van 171 

persoonlijkheidsvariabelen (De Raad, 2000; John et al., 1988). Om zijn bevindingen verder 

te verfijnen voerde hij een experiment bij 100 individuen, waarbij de variabelen gereduceerd 

werden tot 67 clusters. Als laatste stap werd een reductie tot 35 clusters doorgevoerd. Hierbij 

werden kleinere clusters weggelaten en overlappende clusters samengevoegd. Het 

experiment dat Cattell vervolgens uitvoerde gaf, na factoranalyse 12 factoren (De Fruyt, 

2000; De Raad, 2000; John et al., 1988). 
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Voortbouwend op het resultaat van Catell voerde Fiske drie experimenten uit, waarbij hij 

gebruik maakte van 22 clusters gebaseerd op de hierboven 35 clusters. Fiske ontdekte bij de 

vergelijking van de bevonden resultaten vijf terugkerende factoren: ‘social adaptability’, 

‘conformity’, ‘emotional conrol’, ‘inquiring intellect’ en ‘confident self-expression’. (Wiggins, 

1996; De Raad, 2000; John, et al., 1988). Hoewel Fiske als eerste vijf factoren aanhaalde als 

basis voor de persoonlijkheid, zijn het toch Tupes en Christal die aanzien worden als de 

vaders van het vijffactorenmodel. Zij heranalyseerden ook de bevindingen van Cattel en 

tijdens hun onderzoek werd een factoranalyse uitgevoerd waaruit volgende vijf factoren naar 

voren kwamen: ‘surgency’, ‘agreeableness’, ‘dependability’, ‘emotional stability’ en ‘culture’. 

Wanneer we de vijf factoren van Fiske en die van Tupes en Christal vergelijken, merken we 

duidelijke overeenkomsten bij vier van de vijf dimensies. De ‘confindent self-expression’ 

factor van Fiske kan aanzien worden als een onderdeel van de ‘surgery’- factor van Tupes 

en Christal. De factor ‘agreeablenes’ vinden we echter niet terug in de analyse van Fiske (De 

Fruyt, 2002). 

Norman bekritiseerde ook het werk van Cattell. Hij reduceerde de 25 clusters van Cattell tot 

20 clusters, die hij door factoranalyse verder herleidde tot 5 factoren. Deze vijf factoren 

duidde hij aan als de ‘Big Five’: ‘extroversion or surgency’, ‘agreeableness’, 

‘conscientiousness’, ‘emotional stability’ and ‘culture’ (John, et al., 1988). In wat volgt 

hanteren we de bewoording van Costa en McCrae (1985) voor de vijf dimensies: 

‘extraversion’, ‘agreeableness’, ‘conscientiousness’, ‘neuroticism” en “openess’. 

1.2.1.1. De 5 Factoren 

In dit deel bespreken we de ‘Big Five’ persoonlijkheidskenmerken. In de Nederlandse 

vertaling gaat het om de persoonlijkheidsdimensies extraversie, altruïsme, 

consciëntieusheid, neuroticisme en openheid. 

Extraversie  

De typische kenmerken voor een extravert persoon zijn: hartelijk, energiek, vriendelijk, 

dominant, sociaal, actief en assertief. Deze mensen zullen in het algemeen op een manier 

handelen die niet erg meegaand is (Popkins, 1998). Een introvert persoon is op zijn beurt 

teruggetrokken, rustig, vaak pessimistisch, eerder onderdanig en heeft een hogere 

luisterdrempel. Bovendien neemt hij het dagelijks leven heel serieus, is hij in staat zijn 

gevoelens en temperament onder controle te houden en handelt hij op een verantwoordelijke 

manier. Zijn gereserveerdheid en het gebrek aan assertiviteit zorgen er tenslotte voor dat 

een introvert, onder druk van anderen, vaak een zeer toegeeflijk gedrag vertoont. Deze 
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persoonlijkheidsdimensie is overigens de meest bediscussieerde en bestudeerde 

persoonlijkheidstrek (De Fruyt, 2002; Gudjonsson, et al., 2004). 

Altruïsme 

Qua belangrijkheid binnen het onderzoek naar de ‘Big Five’ neemt de persoonlijkheidsfactor 

altruïsme de laatste plaats in. Het is pas vanaf de jaren ’90 dat er regelmatig publicaties 

verschenen over dit persoonlijkheidskenmerk. De laatste jaren zien we echter een 

inhaalbeweging die wijst op een groeiende interesse van de psychologische wetenschap 

voor het persoonlijkheidskenmerk altruïsme (De Fruyt, 2002; De Raad, 2000). Vertrouwen, 

oprechtheid, medeleven, solidariteit, sympathie en coöperatie zijn termen die we onder deze 

factor kunnen classificeren. Daartegenover zijn niet altruïstische personen vaak 

egocentrisch, agressief en liggen ze steeds in conflict met anderen (De Fruyt, 2002). 

Consciëntieusheid 

De persoonlijkheidsdimensie consciëntieusheid geniet de laatste eeuw tevens van een 

toegenomen aandacht vanuit de psychologische wetenschap. De trekken die deze factor 

bepalen hebben vooral betrekking op het werk-, leer- en opvoedingsproces. Volgens De 

Fruyt (2002) gaat het hier vooral om de termen doelmatigheid, organisatie, ordelijkheid, 

betrouwbaarheid, ambitie en zelfdiscipline. Andere psychologen omschrijven de factor met 

de termen organisatie, gehoorzaamheid, competentie, systematiek en efficiëntie (De Raad, 

2000; Wiggings, 1996). 

Neuroticisme 

Deze persoonlijkheidsfactor wordt door Pervin (1989) gedefinieerd als ‘a dimension of 

personality defined by stability and low anxiety at one end as opposed to instability and 

anxiety at the other end ’ (Pervin 1989, p.7). Deze factor verwijst met name naar de tendens 

tot ongerustheid en bang zijn. Een hoog neurotisch persoon is dan ook angstig, bezorgd en 

humeurig. Hij zal bovendien confrontaties en conflicten trachten te vermijden en mensen op 

zo veel mogelijke manieren proberen tevreden te stellen. Andere karaktertrekken die deze 

factor toelichten zijn: twijfelen aan zichzelf, hulpeloos en depressie. Deze staan loodrecht 

tegenover zelfvertrouwen, kennis georiënteerd, adaptief en stressbestendig. Neurotische 

personen ervaren negatieve gevoelens heel sterk (De Raad, 2000; Wiggings, 1996; De 

Fruyt, 2002; 2004; Weiten, 2001; Gudjonsson, et al., 2004). 

Openheid 

Deze persoonlijkheidsfactor speelt een belangrijke rol in de context van leren en opvoeding 

(vooral gerelateerd aan leerstrategieën). Daarnaast speelt deze persoonlijkheidsfactor een 
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belangrijke rol in de klinische en psychiatrische psychologie. De trekken die hiermee 

samenhangen zijn onder andere: ontwikkeld en geïnteresseerd tegenover praktische en 

weinig gecultiveerd en intellectualistisch. Daarnaast wordt openheid geassocieerd met 

curiositeit, flexibiliteit, een levendige fantasie en artistieke gevoeligheid (De Raad, 2000; De 

Fruyt, 2002; Weiten, 2001). 

1.2.1.2. Neo-Pi-R 

Sinds de jaren 80, hebben psychologen in persoonlijkheidsonderzoek het model gehanteerd, 

eerder gekend als ‘the Big Five’. Costa en Mcrae (1985) hebben de Neo-Pi-R ontwikkeld, dit 

is een vragenlijst voor dit model. Aanvankelijk baseerden ze zich enkel op de dimensie 

neuroticisme, extraversie en openheid. Later werden daar altruïsme en consciëntieusheid 

aan toegevoegd (Costa & Mcrae, 1985). Mits deze vragenlijst 240 stellingen omvat en 

tijdrovend is, hebben we in dit onderzoek een verkorte versie gehanteerd. De persoonlijkheid 

van de deelnemers is gemeten met behulp van de Nederlandse vertaling van de ‘Big Five 

Inventory’ (Denissen et al., 2008). We lichten deze toe in het verdere verloop van dit 

onderzoeksrapport. 
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1.2. Zelfwaardering 

Algemeen gezien verwijst zelfwaardering naar de positieve en negatieve evaluaties die 

mensen doorgaans over zichzelf maken. Iemands globaal gevoel van eigenwaarde hangt 

dus af van de attitude ten aanzien van zichzelf en hoe deze wordt aangewend in het 

beoordelen van zichzelf in positieve of negatieve zin (Brehm et al., 2006; Aronson et al., 

2007). Een globaal gevoel van zelfwaardering wordt beschouwd als een centraal aspect van 

het zelfconcept en is sterk verwant met onder andere een algemeen tevredenheid over 

iemands leven. Het is een fundamenteel menselijk motief: we streven naar het beschermen 

en verbeteren van zelfgevoelens. Iemand die zichzelf de moeite waard vindt, zal ook 

psychisch gezonder functioneren Als dit niet zo is, dan geeft dit frustratie en stress (Paradize 

& Kernis, 2002). Iedereen heeft behoefte aan zelfwaardering en probeert het zelf in een 

positief daglicht te stellen.  

 

Momenteel bestaan er twee sociaal-psychologische antwoorden op de vraag waarom deze 

behoefte zo belangrijk is. Mark Leary (1996) stelt dat mensen in wezen ‘sociale dieren’ zijn 

en dat de behoefte aan zelfwaardering wordt gecreëerd door de primaire behoefte aan 

relatievorming en erkenning. Theoretici erkennen al jaren dat zelfwaardering beïnvloed wordt 

door de manier waarop mensen denken gepercipieerd en geëvalueerd te worden door 

anderen (Brehm et al., 2006). 

 

Ten tweede is het bevredigen van de behoefte aan zelfwaardering in diverse opzichten 

essentieel voor onze visie op het leven. Mensen met een positief zelfbeeld zijn gelukkig, 

gezond, productief en succesvol. Ze hebben een grotere volharding, slapen beter en hebben 

minder last van maagzweren. Ze zijn ook verdraagzamer en minder gevoelig voor druk door 

collega’s. Mensen met een negatief zelfbeeld zijn daarentegen vlug angstig, depressief, 

pessimistisch en vatbaar voor mislukking (Brehm et al., 2006; Pyszczynski, et al. 2004). 

Onderzoek wees uit dat een lage zelfwaardering een behoudende factor is in het aanzetten 

en voorspellen van eetstoornissen (Newns et al., 2003). Ook stresservaring en rookgedrag 

worden in de hand gewerkt door een lage zelfwaardering (Byrne en Mazanov, 2001). 

Individuen met een hoge zelfwaardering hebben zodoende een positievere kijk op alles en 

zijn onafhankelijker, ze hebben een grotere autonomie dan de mensen met een lagere 

zelfwaardering, die meer negatief zijn en zich minderwaardig en onzeker voelen (Mruk, 1999; 

Brown en Marshall, 2001; Donnellan et al., 2005). 

 

Overigens geeft een hoge zelfwaardering vertrouwen en enthousiasme bij nieuwe 

uitdagingen. Mensen met een lage zelfwaardering ontbreekt het aan zelfvertrouwen. Ze 
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beginnen aan een nieuwe opdracht met een negatieve attitude en raken verstrikt in een 

vicieuze cirkel van negatieve verwachtingen, weinig inspanning, mislukkingen, 

schuldgevoelens en lagere zelfwaardering. Als ze dan inderdaad falen, geven ze zichzelf de 

schuld, waardoor hun capaciteiten nog verder afnemen (Brehm et al., 2006; Pyszczynski, et 

al. 2004).  

 

Impliciete en expliciete zelfwaardering vormen subtypes van zelfwaardering. Impliciete 

zelfwaardering reflecteert onbewuste associaties, terwijl het expliciete zelfwaardering een 

meer bewuste reflectieve zelfevaluatie is. Ongeacht het type zelfwaardering, hebben 

individuen nood deze te behouden of het te verhogen (Dijksterhuis, 2003).  

 

In de literatuur wordt een onderscheid tussen een ‘trait’ zelfwaarde en ‘state’ zelfwaarde 

vastgesteld. Wanneer het gaat over zelfwaarde gemeten als een trek heeft dit betrekking op 

een hoge versus lage zelfwaarde, die beschouwd wordt als stabiel in de tijd (Butler et al., 

1994). Daarentegen, zelfwaarde beschouwd als een toestand, dus onstabiel in de tijd, is 

afhankelijk van dagdagelijkse gebeurtenissen en hun impact op de desbetreffende persoon. 

In dit onderzoeksrapport zullen we het hebben over zelfwaarde gemeten als een trek. Mits 

het stabiele karakter van zelfwaarde, wordt het in dit onderzoek, naast de vijf 

persoonlijkheidsdimensies, opgenomen als onafhankelijke variabele 

 

De zelfwaardering van mensen gaan we meten met de ‘Rosenberg Self-Esteem scale’, 

ontwikkeld in 1965 door Morris Rosenberg. Deze is één van de meest gebruikte 

meetinstrumenten om het algemeen gevoel van iemands zelfwaardering op een expliciete 

manier te meten. Deze schaal telt 10 items met elk vier antwoordcategorieën, gaande van 

‘helemaal mee eens’ (score 4) tot ‘helemaal niet mee eens’ (score 1). De totale score kan 

dus variëren van 10 tot 40. Een hoge score houdt in dat men een positief zelfbeeld heeft 

tegenover een lage score wat een negatief zelfbeeld impliceert (Rosenberg, 1965). De 

populariteit van deze schaal is te danken aan zijn eenvoud en toegankelijkheid. Echter blijkt 

de spreiding van zelfwaardering afhankelijk te zijn van culturele en socio-economische 

indicatoren, die verschillen in collectivistische en individualistische culturen. Hierdoor is de 

spreiding voor gevoel van zelfwaardering in individualistische culturen groter dan in 

collectivistische culturen (Schmitt & Allik, 2005). 
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1.3. Zelfpresentatie 

1.3.1. Zelfpresentatie (offline) 

Alvorens specifiek de aandacht te vestigen op zelfpresentatie op Facebook, is het essentieel 

om het proces van zelfpresentatie en bestaande theorieën hierover te exploreren. 

Doorgaans wordt zelfpresentatie binnen de sociale psychologie omschreven als een proces 

waarbij mensen proberen vorm te geven aan de indruk die men op anderen maakt en die 

men van zichzelf heeft (Brehm et al., 2006). Wanneer mensen met elkaar in contact komen 

of met elkaar in interactie treden, vormen ze immers indrukken van elkaar en gaan ze 

gelijktijdig ook de indruk die ze op anderen maken trachten te beïnvloeden (Van Cleemput, 

2008). Het boek “The presentation of self in everyday life”, door socioloog Erving Goffman 

(1959) biedt een interessant uitgangspunt. Hij vergelijkt het dagdagelijks sociaal gedrag van 

de mens met een theatervorming. In deze dramaturgische benadering maakt hij gebruik van 

enkele kernbegrippen afkomstig uit het theaterwezen om na te gaan op welke manier 

mensen in omgang met elkaar vorm geven aan hun identiteit. Het gaat om de vraag hoe 

deze personen zichzelf en hun werkelijkheid presenteren en hoe zij reageren op de 

werkelijkheid die hen wordt voorgesteld door de anderen. Elk van ons vertolkt immers rollen, 

alsof het een script is (Goffman, 1959).  

 

Het proces van zelfpresentatie en ‘impression management’1 is een belangrijk element van 

sociale interactie, aangezien de indrukken die mensen van elkaar vormen vaak 

determinerend zijn voor hoe zij in de toekomst met elkaar zullen omgaan. Het is dan ook niet 

ongewoon dat mensen (bewust of onbewust) erg actief bezig zijn met zelfpresentatie en zich 

bovendien ook vaak zorgen maken over hoe ze overkomen bij andere mensen (Leary, 

1996). Individuen gaan zelfs de mate waarin anderen hun publieke verschijning en gedrag 

waarnemen, overwaarderen. Dit fenomeen wordt ook wel het schijnwerpereffect (spotlight 

effect) genoemd en illustreert hoe sterk mensen gefocust zijn op hun eigen gedrag, alsook 

hoe dit wordt waargenomen door anderen (Gilovich et al., 2000). 

 

Hoewel er verondersteld wordt dat mensen erg begaan zijn met het proces van 

zelfpresentatie, blijkt echter maar al te vaak dat ze dit zullen miskennen. Dit is echter niet zo 

merkwaardig, aangezien we in de Westerse maatschappij verwacht worden om steeds 

authentiek of ‘onszelf’ te blijven en ons niet te laten beïnvloeden door anderen (Leary, 1996). 

Desalniettemin moeten we aanvaarden dat het menselijk gedrag vrijwel continu beïnvloed 

wordt door het proces van zelfpresentatie . 

                                                
1
  In dit onderzoeksrapport is ‘zelfpresentatie’ synoniem voor ‘impression management’. 
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Er zijn twee belangrijke motieven die zelfpresentatie aanvoeren. Allereerst wenst men 

anderen te beïnvloeden en beloond te worden. Dit kan op drie manieren bekomen worden. 

Vleien is een eerste manier, we trachten onze goede eigenschappen in de verf te zetten 

opdat anderen ons graag zullen hebben. Een tweede manier is intimidatie. Door agressief 

woede te tonen om anderen hun aandacht te trekken en hen op deze manier te laten 

gehoorzamen. Smeekbeden vormt een derde manier, waarbij we ons kwetsbaar trachten, op 

te stellen in de hoop dat mensen ons zouden helpen (Brehm et al., 2006). Het tweede motief 

voor zelfpresentatie is zelfverificatie, het verlangen door anderen gezien te worden zoals 

men zichzelf ziet. Mensen zijn in hoge mate gemotiveerd om hun zelfconcept te verifiëren 

door het te vergelijken met de indruk die anderen van hen hebben (Aronson et al., 2007).  

 

Afhankelijk van diverse variabelen zal de mate, alsook de vorm waarin zelfpresentatie zich 

manifesteert, verschillen. Allereerst zal het doel dat een persoon heeft, het proces van 

zelfpresentatie beïnvloeden (Grietens, 1999). Indien iemand als doel heeft een specifieke 

indruk te maken op een ander persoon, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, zal zelfpresentatie 

zich explicieter manifesteren. Ook impliciet, gaan mensen vrijwel altijd onbewust rekening 

houden met de indruk die bij anderen wordt opgewekt (Leary, 1996). Ook afhankelijk van de 

persoon of het publiek waarmee we sociale interactie aangaan, zal het proces van 

zelfpresentatie verschillen. Wanneer personen in contact komen met vreemden zullen ze 

voornamelijk trachten om positieve indrukken te maken op anderen, terwijl in de nabijheid 

van vrienden, ze eerder trachten neutralere en eerlijke indrukken op te wekken (Tice, et al., 

1995). Naast het doel en de persoon of het publiek waarmee we in aanraking komen, zal ook 

afhankelijk van het individu in kwestie de mate waarin zelfpresentatie gehanteerd wordt sterk 

verschillen. Hierbij is het essentieel om te verwijzen naar het zelfconcept. Dit omvat het 

geheel van opvattingen die een persoon over zichzelf heeft. Zonder de capaciteit om over 

zichzelf te denken zou het immers onmogelijk zijn om de indrukken die bij anderen worden 

opgewekt naar wens te beïnvloeden (Brehm et al., 2006). 
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1.3.2. Sociale netwerksite Facebook 

Vooraleer we dieper ingaan op het proces van zelfpresentatie online bieden we een 

omschrijving van de sociale netwerksite Facebook. Algemeen kunnen we een sociaal 

netwerk omschrijven als een verzameling van actoren (personen, groepen, corporaties) die 

door sociale relaties onderling verbonden zijn. Sociale netwerken onderhouden en uitbreiden 

is een natuurlijk fenomeen. Zo hebben mensen altijd al gezocht om te leven in sociale 

omgeving (Huttner et al., 1995). Met sociale netwerksites kunnen we dus spreken over een 

verschuiving van de oorspronkelijke offline sociale netwerken naar online sociale netwerken 

op het internet. Boyd en Ellison (2007) definiëren het als webgebaseerde diensten die 

gebruikers toelaten om: ‘to construct a public or semi-public profile within a bounded system, 

to articulate a list of other users with whom they share a connection, and to view and 

traverse their list of connections and those made by others within the system’ (Boyd & 

Ellison, 2007, P.330). 

 

1.3.2.1. Facebook 

Facebook werd in 2004 opgericht door drie studenten, waaronder Harvard student Marck 

Zuckerberg. Oorspronkelijk was het enkel gericht naar studenten van Harvard. Al snel raakte 

Facebook populair en werd de mogelijkheid om te registreren ook uitgebreid naar Stanford 

en Yale. Daaropvolgend werd in 2005 Facebook volledig opengesteld, met als resultaat dat 

het aantal gebruikers explosief steeg (Boyd & Ellison, 2007).  

 

Allereerst kan men zichzelf op Facebook presenteren aan de hand van een profiel. Dit is een 

gepersonaliseerde pagina waar gebruikers zichzelf kunnen voorstellen aan andere 

gebruikers. Facebook moedigt de gebruiker aan om hier persoonlijke, waarheidsgetrouwe 

informatie te registreren zoals leeftijd, woonplaats interesses en een profielfoto. Daarnaast 

hebben gebruikers ook de mogelijkheid om vriendschapslijsten te definiëren. Dit laat 

gebruikers toe om hun profiel aan andere profielen te verbinden en op deze manier een 

zichtbaar sociaal netwerk rond zich heen te weven (Van Cleemput, 2008). Na wederzijdse 

bevestiging van de ‘vriendschap’ ontstaat vervolgens de mogelijkheid om het profiel en de 

netwerken of connecties van de andere contactpersoon te zien. Deze geconnecteerde 

gebruikers op Facebook worden vaak gedefinieerd onder de term ‘vriend’. Deze term kan 

echter misleidend zijn. Een connectie tussen twee gebruikers betekent in de context van 

Facebook niet altijd dat er een oprechte vriendschap is (Solove, 2007). Hierbinnen kunnen 

echter nog enorm veel variaties optreden omtrent hoe sterk of zwak een relatie tussen twee 

leden is. We moeten er ons dus bewust van zijn dat sociale netwerksites zoals Facebook 
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vaak veel uitgebreider zijn dan offline sociale netwerken en bovendien ook overwegend 

bestaan uit zwakkere relaties. Tot slot wordt de mogelijkheid gecreëerd om korte 

nieuwsberichten te posten (status-updates) en op andere gebruikers hun profiel reacties 

achter te laten (Boyd & Ellison, 2007). Berichten die hierop gepost worden zijn vervolgens 

zichtbaar voor alle andere gebruikers waarmee men online bevriend is. Facebook biedt 

echter wel de mogelijkheid aan om de gewenste ontvanger(s) te bepalen, waarbij de 

boodschap enkel zichtbaar is voor de geselecteerde ontvanger(s).  

 

1.3.3. Zelfpresentatie online 

Online impression management is onderzocht sinds het ontstaan van het Internet. De 

vroegste onderzoekers betwijfelden of een betrouwbare indruk kon worden gevormd in 

anonieme of pseudonieme op tekst gebaseerde computer gemedieerde 

communicatiekanalen, zoals chats en nieuwsgroepen (Utz, 2010).  

 

Gebruikers beschikken online over veel controle, die een bepaalde indruk zal vormen bij 

anderen. Papacharissi (2002) spreekt over: ‘Carefully controlled performances through which 

self-presentation is achieved under optimal condtions’ (Papacharissi, 2002, p. 644). Om dit 

toe te lichten is het essentieel om het onderscheid dat Erving Goffman (1959) maakt tussen 

‘information given’ en ‘information given off’ toe te lichten. Met ‘information given’ verwijst hij 

naar wat een persoon bewust wil meedelen aan zijn publiek. Met ‘information given off’ 

verwijst hij naar wat een persoon meedeelt, maar initieel niet tot zijn intenties behoorde 

(Goffman, 1959). Voor het succesvol beïnvloeden van anderen hun indruk is het belangrijk 

dat deze beiden elkaar ondersteunen. Indien deze tegenstrijdig zijn, kan dit ertoe leiden dat 

het publiek de zelfpresentatie in vraag zal stellen (Papacharissi, 2002). Doordat gebruikers 

online fysiek niet in elkaars aanwezigheid zijn, speelt non-verbaal gedrag bijgevolg een 

geringe rol in het proces van zelfpresentatie. Om die reden zal eerder ‘information given’ als 

bron fungeren voor het vormen van een indruk over iemand. Internetgebruikers hebben 

zodoende meer controle over de informatie die ze meedelen en de informatie die ze 

verbergen (Walker, 2000). 

 

De sociale netwerksite Facebook echter, biedt een rijkdom aan mogelijkheden (bv. foto’s, 

video’s en vriendenlijsten), waarbij dit gebrek aan non-verbale signalen en vormelijke 

indrukken van hun interactie partners gecompenseerd  kan worden. Bovendien wordt het 

uitdrukkelijk weergeven van iemands sociale connecties door verschillende auteurs 

beschouwd als een extra middel voor zelfpresentatie (Van Cleemput, 2008). 
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Tegenwoordig zijn zodoende veel online locaties niet langer anoniem. Facebook gebruikers 

hebben profielen met foto's en gedetailleerde beschrijvingen van zichzelf, die kunnen worden 

gebruikt als basis voor het maken van een indruk. Naast deze zelf-gegenereerde informatie, 

bieden dergelijke sociale netwerksites twee extra bronnen van andere-gegenereerde 

informatie: informatie gegenereerd door vrienden en systeem-gegenereerde informatie zoals 

het aantal vrienden (Utz, 2010). De online contacten blijken vooral een verlengde te zijn van 

de offline contacten. Dit bemoeilijkt het jezelf volledig anders voor te stellen dan je reeds 

gekend bent. Deze vaak op offline gebaseerde online relaties, zijn eigenlijk verankerde 

relaties en op Facebook zijn de interpersoonlijke relaties verankerd in de online omgeving, 

de gebruikers zijn makkelijk te identificeren aan de hand van een naam, een locatie of 

groepsverbanden (Zhao et al, 2008). We maken dus een ondersheid tussen ‘anonymous’ en 

‘nonymous’ sociale platformen (Mehdizadeh, 2010). Facebook is immers vaak een 

afspiegeling van het sociale leven van gebruikers en gericht op het weergeven van 

connecties tussen mensen die elkaar kennen uit de offline wereld (Zhao et al., 2008). 

 

In de online omgeving wordt vaak de term selectieve zelfpresentatie aangehaald. Met de 

afwezigheid van non-verbale elementen, wordt de nadruk gelegd op linguïstische, tekstuele 

elementen, waardoor men ook meer aan zelfcensuur kan doen dan in face-to-face 

communicatie (Smock, 2010).  Vermits SNS gebruikers veel controle hebben over het al dan 

niet vrijgeven van informatie, kunnen ze strategischer te werk gaan bij het managen van 

zelfpresentatie in vergelijking tot bij face-to-face communicatie (Ang et al., 2011).  

Uit studie blijkt dat foto’s op Facebook significant meer impact hebben op impressies die 

gevormd worden dan tekst (Van der Heide, et al., 2012). De communicatie online verloopt 

bovendien asynchroon, waardoor er nagedacht kan worden over wat men wenst te zeggen. 

Deze beide elementen dragen bij tot selectieve zelfpresentatie. Ook weggelaten informatie is 

relevant hierbij (Smock, 2010). Ze gaan er van uit dat mensen op facebook hun gewenste ik 

gaan presenteren, eerder dan hun echte of verstopte ik. Facebook gebruikers kunnen 

elementen van zichzelf benadrukken die sociaal wenselijk zijn. Hierbij gaan ze de zaken over 

zichzelf trachten te verbergen die als sociaal onwenselijk worden gezien, zoals verlegenheid, 

overgewicht, stotteren,… Facebook is zodoende een platform, waar aan (selectieve) 

zelfpresentatie gedaan kan worden (Zhao, et al., 2008).  
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1.3. Persoonlijkheid, zelfwaardering en zelfpresentatie  

 
Individuen onderscheiden zich in de manier waarop ze zichzelf presenteren, in hoe ze gezien 

wensen te worden. Ze hebben echter gemeen dat ze allen wenselijke zelfbeelden hopen aan 

te nemen (Aronson et al., 2007). De manier waarop mensen zichzelf voorstellen wordt door 

diverse factoren beïnvloed, naargelang de context en de persoon in kwestie. Vermits er 

ruimte is naar verder onderzoek in de online omgeving, vormt dit de focus in het 

onderzoeksrapport. In wat volgt spitsen we ons toe op empirische studies naar het verband 

tussen zelfwaardering en zelfpresentatie enerzijds en op de gevonden resultaten naar de 

correlatie tussen persoonlijkheid en zelfpresentatie anderzijds. We trachten tevens 

significante patronen tussen persoonlijkheid en zelfwaardering te ontwaren. Diverse 

hypothesen worden geformuleerd, die verder in dit onderzoek verworpen of bekrachtigd 

worden. De centrale onderzoeksvraag van dit werkstuk luidt: 

 

Wat is het verband tussen persoonlijkheid en zelfpresentatie (online) enerzijds en tussen 

zelfwaardering en zelfpresentatie (online) anderzijds? 

1.3.1. Zelfwaardering en zelfpresentatie 

We merken tegenstrijdige resultaten terug in het verband tussen zelfwaardering en 

zelfpresentatie. Uit het onderzoek van Mehdizadeh (2010) blijkt dat mensen met een lage 

zelfwaardering, meer aan zelfpresentatie online zouden doen om hun zelfwaardering op te 

krikken. Krämer en Winter (2008) daarentegen, vonden in hun onderzoek geen relatie tussen 

zelfwaardering en vormen van zelfpresentatie online. We formuleren de eerste hypothese als 

volgt: 

 

H1: Iemand die laag scoort op zelfwaardering, zal meer doen aan zelfpresentatie online. 

1.3.2. Persoonlijkheid en zelfpresentatie 

Een beperkt aantal studies omtrent de nieuwe media hebben rekening gehouden met 

persoonlijkheid en zelfpresentatie in de online context (Krämer en Winter, 2008; Marcus et 

al., 2006). Krämer en Winter (2008) onderzochten het verband tussen (offline) 

persoonlijkheid en (online) zelfpresentatie op sociale netwerk profielen.  Extraverte mensen 

gingen riskantere vormen van zelfpresentatie aan. Ze gebruikten in tegenstelling tot de 

introverten ook meer woorden om zichzelf te beschrijven op hun online profielen. In een 

studie van Zywica en Danowski (2008) werd bevonden dat extraverten, in contrast met 
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introverte mensen, het belangrijker vonden om populairder over te komen, zowel online als 

offline.   

 

H2: Iemand die hoog scoort op extraversie, zal meer doen aan zelfpresentatie online. 

 

Marcus et al., (2006) vonden dat consciëntieusheid eenvoudig kon vastgesteld worden in de 

zelfpresentatie van mensen online. Mensen die hoog scoren op consciëntieusheid, gaan 

meer doen aan zelfpresentatie online (Marcus et al., 2006).   

 

H3: Iemand die hoog scoort op consciëntieusheid, zal meer doen aan zelfpresentatie online. 

 

Een aantal studies toonden aan dat er geen verband zou zijn tussen neuroticisme en 

zelfpresentatie offline (Hill, 2004; Davies et al., 1998). Marcus et al., (2006) vond wel een 

negatieve correlatie tussen neuroticisme en een gebrek aan het vermogen of bezorgdheid 

uw gedrag aan te passen om zo sociale goedkeuring te verkrijgen van anderen. Deze 

onderzoekers vonden ook dat zij die hoog scoren op neuroticisme (emotioneel instabiel)  

meer geneigd zijn om hun emoties en gedachten op hun persoonlijke website te uiten. Zij die 

emotioneel stabiel zijn, zouden zich minder zorgen maken om wat  anderen denken over hen 

en dus minder aan zelfpresentatie doen online. 

 

H4: Iemand die hoog scoort op neuroticisme, zal meer doen aan zelfpresentatie online. 

 

Hoog scoren op de persoonlijkheidsfactor altruïsme zou ook sterk gecorreleerd zijn met 

zelfpresentatie (online) (Vazire en Gosling, 2004), alsook offline (Hill, 2004). 

 

H5: Iemand die hoog scoort op altruïsme, zal meer doen aan zelfpresentatie online. 

 

Marcus et al., (2006) vonden een significant verband tussen openheid en zelfmonitoring. 

Mensen die hoog scoren op openheid zijn bezorgd en gaan zich aanpassen om sociale 

goedkeuring van anderen te ontvangen. In de context van sociale netwerken gaan mensen 

die hoog scoren op deze persoonlijkheidsdimensie ook vaker op het eigen en andermans 

profiel berichten plaatsen (Ross et al., 2009). De mensen die hoger scoren op deze 

dimensie, zouden dus meer aan zelfpresentatie online doen.  

 

H6: Iemand die hoog scoort op openheid, zal meer doen aan zelfpresentatie online. 
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1.3.3. Persoonlijkheid en zelfwaardering 

Niet veel studies hebben persoonlijkheid onderzocht in relatie tot zelfwaardering. Robins et 

al., (2001) vatten een aantal studies samen die rapporteren over correlaties tussen 

persoonlijkheid en zelfwaardering. Dit meestal gemeten met de ‘self-esteem’ schaal van 

Rosenberg (1965).  Deze komen allemaal, inclusief eigen studie, tot gelijkaardige resultaten. 

Zelfwaardering correleert sterk met neuroticisme, gemiddeld met extraversie en 

consciëntieusheid en zwak met openheid en altruïsme. Vooral de persoonlijkheidsfactoren 

neuroticisme en extraversie springen eruit. Individuen met hoge zelfwaarderin zijn 

emotioneel stabiel en eerder extravert, individuen met lage zelfwaarde zijn emotioneel 

instabiel en eerder introvert (Robins et al., 2001). De hypothesen zijn als volgt: 

H7: Iemand die hoog scoort op extraversie en neuroticisme, heeft een hogere 

zelfwaardering. 

H8: Iemand die laag scoort op consciëntieusheid, openheid en altruïsme  heeft een hogere 

zelfwaardering. 

1.3.4. Onderzoeksmodel 

John & Srivastava, 1999  

Persoonlijkheid 
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Hoofdstuk 2. Methodologie 

In dit kwantitatief onderzoek gaan we toetsend te werk. Aan de hand van een online survey, 

trachten we via een aselecte steekproef conclusies te trekken over het al dan niet 

samenhangen van diverse variabelen. Kwalitatief onderzoek is niet aangewezen in deze 

studie vermits we niet op zoek gaan naar diepe inzichten van het sociaal verschijnsel 

zelfpresentatie, maar de klemtoon wordt gelegd op het al dan niet correleren van diverse 

variabelen. De online vragenlijst werd verspreid via sociale media en mail. Op deze manier 

kon een groot aantal mensen bereikt worden.  Daarnaast vullen de respondenten de enquête 

in wanneer zij het wensen. Vermits anonimiteit gegarandeerd wordt, is de output van de 

resultaten betrouwbaarder. Het gaat om een meting op één moment (cross sectionaal). 

Aangezien het niet gaat om een onderzoek in de tijd (longitudinaal), blijven conclusies over 

de causaliteit uit.  

De vragenlijst bestaat uit drie luiken: een persoonlijkheidsvragenlijst, een vragenlijst die peilt 

naar iemands zelfwaardering en bovendien werden twee schalen gehanteerd om 

zelfpresentatie op Facebook te meten. Daarnaast werd ook bevraagd hoe vaak iemand 

inlogt op Facebook en de duur die daarmee gepaard gaat, alsook enkele demografische 

variabelen zoals leeftijd en geslacht. 

De Neo Personality Revides (Neo-Pi-R) is een goede persoonlijkheidstest, opgesteld door 

Costa en McCrae. 240 stellingen peilen in deze vragenlijst naar de Big Five 

persoonlijkheidsdimensies. Vermits deze hoeveelheid te beantwoorden stellingen veel tijd 

van de respondenten vergt, werd een verkorte versie van deze test gehanteerd. De 

persoonlijkheid van de deelnemers is gemeten met behulp van de Nederlandse vertaling van 

de Big Five Inventory (Denissen et al., 2008). De BFI is een vragenlijst waarmee de 

persoonlijkheid van een persoon over de vijf dimensies extraversie, consciëntieusheid, 

altruïsme, openheid en neurotocisme gemeten wordt. Deze vijf factoren hebben een hoge 

interne consistentie met een Cronbach’s alfa van 0.73 tot 0.86. De Nederlandse BFI blijkt 

een goed en valide instrument te zijn (Denissen et al., 2008). De vragenlijst bestaat uit 44 

stellingen. De deelnemers werden gevraagd om aan te geven in hoeverre zij het eens of 

oneens waren met de stelling. Deze gingen over henzelf, bijvoorbeeld ‘ik zie mezelf als 

iemand die spraakzaam is’. Zij gaven dan aan de hand van een vijf punten schaal aan in 

hoeverre zij het er mee eens tot oneens warenDe negatief geformuleerde items werden 

gespiegeld. 

De “Rosenberg Self-Esteem” schaal (RSE) (Rosenberg,1965) werd gehanteerd als 

meetinstrument om iemands zelfwaardering te meten. Deze schaal telt tien items die vier 

antwoordcategorieën hebben van “helemaal mee eens” (score 4) tot “helemaal niet mee 
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eens” (score 1). De negatief geformuleerde items (2,5,6,8 en 9) zijn gespiegeld. Een hoge 

score betekent dat men een positief zelfbeeld heeft. Om de betrouwbaarheid van de schaal 

na te gaan voerden we een betrouwbaarheidsanlayse. De chronbach’s alpha bedraagt 

0,874. 

 

Overigens werden twee schalen gehanteerd met als opzet zelfpresentatie op Facebook te 

meten. De ‘Facebook impression management scale’, is de  eerste schaal die hiervoor 

gehanteerd werd (α = 0.85). Een vijf punten schaal werd gebruikt om diverse stellingen te 

onderzoeken. Dit handelt over content dat de gebruikers zelf posten op hun profiel. Om in 

het verdere verloop van dit onderzoeksrapport verwarring te vermijden zullen we de term 

‘zelfpresentatie 1’ hanteren wanneer we het over deze schaal hebben.  

 

Ten tweede meet de ‘Subtractive Facebook impression management behaviours scale’ (α = 

0.83) de frequentie van het verwijderen van content gecreëerd door anderen. Dit kan  

bijvoorbeeld gaan over het ‘untaggen’ van bepaalde foto’s. In dit onderdeel werden de 

respondenten gevraagd hoe vaak ze dergelijke content verwijderd hadden. De benaming 

‘zelfpresentatie 2’ handelt in de analyse over deze schaal. Beide schalen komen uit de studie 

van Andrew Smock (2010). 

 

Op basis van de bovenstaande schalen en demografische gegevens trachten we verbanden 

tussen de diverse variabelen waar te nemen en conclusies te trekken over het al dan niet 

samenhangen van persoonlijkheid/zelfwaardering en zelfpresentatie. Daarnaast bekijken we 

ook het verband tussen persoonlijkheid en zelfwaardering om een volledig onderzoeksmodel 

te kunnen voorleggen. 
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Hoofdstuk 3. Analyse 

3.1. Beschrijving variabelen 

3.1.2. Demografische variabelen 

Allereerst bieden we een overzicht van de demografische achtergrond van de respondenten 

en het aantal mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. Van de 464 mensen die de survey 

hebben aangevat, zijn er 381 bruikbare en volledig ingevulde surveys gehanteerd voor de 

analyse van dit onderzoek. Het merendeel van de respondenten zijn vrouwen (71,4 %), waar 

slechts 28,6% mannen de vragenlijst hebben ingevuld. Nagenoeg 81 % van de 

respondenten zijn student, de overige 19 % zijn arbeider, bediende, zelfstandig, ambtenaar, 

of werkloos/werkzoekend (en overige). De jongste respondent is 17 jaar en de oudste 

respondent is 65 jaar, waarvan de meerderheid (79%) tussen 18 en 25 jaar oud is. De 

gemiddelde leeftijd van de respondent is 24 jaar oud.  

3.1.3. Persoonlijkheidsdimensies  

De vijf persoonlijkheidsdimensies van de respondenten worden in wat volgt beschreven. Op 

die manier komen we te weten hoe extravert, altruïstisch, consciëntieus, neurotisch en open 

de respondent is. 

3.1.3.1. Extravert 

Om inzicht te verkrijgen in welke mate iemand extravert is, stelden we de respondent enkele 

stellingen voor, waar ze het al dan niet mee eens waren. De meeste respondenten  gaven 

aan dat ze praatgraag zijn (58,3 %), vol energie zitten (57,2%), veel enthousiasme opwekken 

(63,3%) en een assertieve persoonlijkheid hebben (49,6%). Daarnaast gaf ook een 

meerderheid van de respondenten aan dat ze soms verlegen, geremd zijn (58,5%) en 

bovendien extravert, en sociabel (47,8%) zijn. We observeren een homogene verdeling van 

de respondenten over de categorieën op de stelling of ze terughoudend zijn en de neiging 

hebben stil te zijn. 

 

3.1.3.2. Altruïsme 

Of iemand altruïstisch is, werd allereerst bevraagd met de stelling in welke mate de 

respondent de neiging heeft om fouten te zien in anderen. Bijna de helft van de 

respondenten was het daarmee eens (46,4%), terwijl een vierde van de respondenten niet 
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akkoord ging met de stelling. Meer dan 70% van de respondenten vindt van zichzelf dat ze 

behulpzaam en onbaatzuchtig zijn met anderen (81,6%). Ze gaan niet snel ruzies starten 

met anderen (87,1%) en hebben een vergevingsgezinde aard (73,7%). De meerderheid 

heeft bovendien gewoonlijk vertrouwen (72,5%) en vindt dat ze attent en vriendelijk zijn 

tegenover bijna iedereen (84,5%). We stelden een homogene verdeling vast van de 

respondenten over de categorieën op de stelling of de respondent koel en afstandelijk kan 

zijn. 41% van de respondenten was het eens, terwijl een iets lager percentage het daar niet 

mee akkoord was (38,6%). Ten slotte vindt 61% van de respondenten niet dat ze soms 

onbeleefd zijn tegen anderen, maar volgens een laatste stelling dat ze net graag 

samenwerken met anderen (62%). 
 

3.1.3.3. Consciëntieusheid 

Ten derde werd consciëntieusheid van de respondent gemeten. Bijna drie vierde van de 

respondenten (73,8%) levert grondig werk. Echter gaf iets meer dan de helft van de 

respondenten toe ( 54,6 %) dat ze soms ietwat nonchalant kunnen zijn. De meeste vinden 

van zichzelf ook dat ze een betrouwbare werkkracht zijn met 86, 9%. Op de stelling of de 

respondent de neiging heeft lui te zijn, bleek er geen uitgesproken meerderheid vastgesteld 

te worden. We merken een homogene verdeling over de categorieën met een kleine 

meerderheid van 31,5%, die het eens is met de stelling. Bovendien gaat meer dan de helft 

van de respondenten (56,7%) door tot de taak af is en vindt ze ook dat ze de dingen efficiënt 

doet (59,3%). Daarnaast maakt 54,3% van de respondenten plannen en voert ze ook uit 

tegenover 20,9% die het oneens is met de stelling. Uiteindelijk zegt iets meer dan de helft 

van de respondenten dat ze gemakkelijk afgeleid worden. 

 

3.1.3.4. Neuroticisme 

Het al dan niet neurotisch zijn, vormt de vierde karaktertrek die iemands persoonlijkheid mee 

bepaalt. De meesten vinden niet dat ze iemand zijn die gedeprimeerd, triestig is (70,3%). Of 

ze ontspannen zijn en goed omgaan met stress is een kleine meerderheid van 42% van de 

respondenten het eens, tegenover 33,3% die het oneens is met deze stelling. 69,5% van de 

bevraagden is overigens soms gespannen en een gelijkaardig aantal (63%) vindt van 

zichzelf dat ze zich vaak zorgen maken. Neuroticisme werd ook gemeten met de stelling of 

iemand emotioneel stabiel, niet snel van streek is. De helft van de bevraagden (50,2%) gaat 

daarmee akkoord, tegenover 28,3% die het oneens is met de stelling. Een gelijkaardig 

percentage observeren we op de stelling of iemand kalm blijft in gespannen situaties. Ten 
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slotte zegt 46,2% van de respondenten dat ze gemakkelijk zenuwachtig wordt. Een kleine 

minderheid (32,3%) vindt van niet. 

3.1.3.5. Openheid 

Ten slotte werd ook de persoonlijkheidsfactor ‘openheid’ gemeten. Een sterke meerderheid 

(91,1%) van de respondenten gaf aan dat ze nieuwsgierig is op verschillende vlakken. Meer 

dan de helft van de respondenten vindt van zichzelf dat ze ingenieus is (54,6%), een 

doordenker. Ze geven aan een levendige fantasie te hebben (67,9%) en inventief te zijn 

(59,3%). Daarbovenop stelt een gelijkaardig aantal artsitieke, esthetische ervaringen op prijs. 

Een groot aantal respondenten houdt van nadenken en spelen met ideëen (74%). Niet veel 

respondenten (19,9%) verkiezen routinewerk en een gelijkaardig aantal van 20,2% gaf aan 

weinig artistieke interesses te hebben. Ten slotte vindt de helft (50,4%) van de respondenten 

dat hij/zij wegwijs is in kunst, literatuur, tegenover 28.3% die het oneens is met de stelling. 

3.1.4. Zelfwaardering 

Om een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvraag gingen we ook de 

zelfwaardering van de respondenten na. In wat volgt beschrijven we kort de data die we 

hieromtrent vonden. Een grote meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze over het 

geheel genomen tevreden zijn over zichzelf (87,1%) en vinden van zichzelf dus (68,2%) niet 

dat ze nergens goed in zijn. De respondenten (96,3%) hebben echter wel het gevoel dat ze 

een aantal goede kwaliteiten hebben en zijn het oneens met de stelling dat ze niet veel 

hebben om trots op te zijn (88,9%). Daarnaast voelt het gemiddelde van de respondenten 

(49,8%) zich af en toe absoluut nutteloos, maar de meesten gaven aan (83,7%) dat ze zich 

in vergelijking met anderen even waardevol vinden. Een meerderheid van de respondenten 

(69%) was het niet eens met de stelling dat ze wouden dat ze wat meer respect voor zichzelf 

konden hebben. Nagenoeg alle respondenten (94,3%) zijn het oneens met de stelling: ‘Alles 

bij elkaar genomen heb ik sterk de indruk dat ik een mislukking ben’. Ten slotte werd aan de 

hand van een laatste stelling duidelijk dat 85,5 % van de respondenten positief staan 

tegenover zichzelf. 

3.1.5. Facebook gebruik 

We gingen overigens na hoe vaak de respondent inlogt op Facebook. Zo bleek dat iets meer 

dan de helft van de respondenten (53,3%) meerdere keren per dag inlogt op deze sociale 

netwerksite. 31,5% van de respondenten logt één keer per dag in. De overige 15% van de 

respondenten loggen drie tot vier keer week tot minder dan één keer per maand in op 
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Facebook. We stellen dus vast dat de overgrote meerderheid (84,8%) zich zeker één keer 

per dag aanmeld op dit sociale platform. 

Dit simpelweg aanmelden op de sociale netwerksite vermeld uiteraard niets over de duur dat 

men op Facebook spendeert. We bevraagden de respondenten daarom ook hoelang ze op 

de site verblijven op de dagen dat ze Facebook gebruiken. In onderstaande tabel wordt een 

grafische weergave hiervan weergegeven.  

 
De meeste Facebook gebruikers (23,1 %) die we bevraagden, blijken ongeveer één uur op 

Facebook te spenderen. Nadien volgen zij die twee uur per dag (19,4%) en 30 minuten per 

dag (19,2) doorbrengen op dit sociaal platform. 11,5 % van de respondenten zouden drie uur 

per dag op Facebook zitten, tegenover 10,8% met slechts 15 minuten. Ten slotte spendeert 

8,1 % van de bevraagden minder dan 15 minuten op Facebook en een grote minderheid van 

3,9 % vier uur per dag of langer. 

3.1.6. Zelfpresentatie op Facebook 

3.1.6.1. Zelfpresentatie: eigen content 

Om de zelfpresentatie op Facebook na te gaan bevraagden we de respondenten enkele 

stellingen waar ze het al dan niet mee eens zijn. Zo gaf bijna de helft (43,8%) van de 

respondenten toe bewust content van zijn/haar Facebook profiel te verwijderen, waarbij ze 
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het gevoel krijgen dat mensen een negatief beeld zouden vormen over hen. De meerderheid 

van de respondenten (46,7%) zou hun Facebook profielfoto veranderen op basis van wat 

anderen denken over hen. 15,2 % van de respondenten doet daar geen uitspraak over. Het 

overgrote merendeel van de respondenten gaf bovendien aan (66,1%) dat ze stil staan bij 

wat anderen zouden denken over de profiel informatie die ze aanvullen op hun Facebook 

profiel. 37.5 % van de respondenten is het mee eens dat ze enkel zaken over zichzelf posten 

op Facebook, wanneer ze er zeker van zijn dat er op een positieve manier gekeken zal 

worden naar hen. Een vierde van de respondenten is het daar noch mee eens, noch mee 

oneens. Wederom merken we dat een kleine meerderheid van de respondenten het 

belangrijk vindt om op een positieve manier bekeken te worden door Facebook vrienden. 

Bovendien geeft de meerderheid van de respondenten (53.3% ) om wat anderen denken 

over hun Facebook profiel. Nagenoeg een vijfde van de respondenten (18,1%) formuleert 

daar geen mening over. Ten slotte vindt de meerderheid van de respondenten (67,8 %) dat 

ze stil staan bij hoe hun Facebook vrienden zouden reageren wanneer ze een status update 

plaatsen. Hieruit leiden we af dat toch een groot aantal Facebook gebruikers onder onze 

bevraagden, met anderen rekening houdt en stil staat bij wat Facebook vrienden zouden 

denken. 

3.1.6.2. Zelfpresentatie: verwijderen content 

 

We gingen in dit onderzoek ten slotte na in welke mate Facebook gebruikers content 

verwijderen van hun Facebook profiel om op die manier het zelfpresentatie proces online te 

bestuderen. Zo gaf een kleine meerderheid van de respondenten toe (51,2%) dat ze wel 

eens content van zijn/haar profiel verwijderd hebben, wanneer ze dachten dat anderen een 

negatief beeld zouden vormen over hen. 68,8 % van de respondenten zouden ook wel eens 

een foto van zichzelf ‘untagged’ hebben, waar ze vonden dat ze niet goed op stonden. 

Nagenoeg 30% van de respondenten zou dit zelfs tot meer dan zes keer gedaan hebben.  

Bovendien hebben 33,1 % van de respondenten reeds een foto van zichzelf ‘untagged’, 

waarop ze molliger leken. Ook zou bijna de helft van de respondenten (49,6%) al eens een 

foto van zichzelf ‘untagged’ hebben, waarbij ze het gevoel kregen dat mensen een negatief 

beeld zouden vormen over hen. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat  

het gemiddelde van het aantal respondenten wel eens een foto van zichzelf of bepaalde 

content hebben untagged/verwijderd om zodoende negatieve impressies over zichzelf te 

vermijden. 
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3.2. Betrouwbaarheid schalen 

Na het bewerken van de data, met andere woorden de namen te hebben toegekend aan de 

diverse variabelen in de vragenlijst, werden de surveys die niet volledig ingevuld waren, 

verwijderd uit de data. Zowel bij de ‘self-esteem’ schaal van Rosenberg (1965), als bij de BFI 

persoonlijkheidsvragenlijst werden de negatief geformuleerde items gespiegeld (gecodeerd). 

Om na te gaan in welke mate de schalen, gehanteerd in dit werkstuk, betrouwbaar zijn, 

voerden we een betrouwbaarheidsanalyse en rekenden we hierbij de cronbach’s alpha uit.  

Dit uiteraard nadat de negatief geschaalde uitspraken opnieuw werden gecodeerd.  

Dit zijn de alpha scores van de schalen die de persoonlijkheid van een individu over de vijf 

dimensies meet: extraversie (α = 0,0874), consciëntieusheid (α= 0,840), altruïsme (α = 

0,717), openheid (α = 0,773) en neuroticisme (α = 0,831). We stellen dus vast dat de interne 

consistentie van deze vijf persoonlijkheidsdimensies goed is vermits alpha ligt tussen 0.80 en 

1. De schalen voor de persoonlijkheidsdimensies altruïsme en openheid zijn redelijk 

betrouwbaar aangezien alpha ligt tussen een waarde van 0,60 en 0,80.  

 

Ook de ‘Self-esteem’ schaal kent een goede interne consistentie met een chronbach’s alpha 

van 0,874. De ‘impression management’ schaal die we in dit onderzoek hanteren heeft een 

goede betrouwbaarheid met α = 0,855. De ‘subtractive Facebook impression management 

behaviours scale’ ken een alpha waarde van 0,804. 

 

3.3. Factor analyse 

Het doel van de factoranalyse is het doorvoeren van een datareductie opdat de items 

eventueel herleid kunnen worden tot een aantal zinvolle onderliggende basisdimensies. We 

voerden een factor analyse bij beide schalen die zelfpresentatie meten op Facebook. Van de 

‘impression management’ schaal werden item vijf en zeven voor de analyse in dit onderzoek 

weggelaten. Na factoranalyse bleek immers dat ze, in tegenstelling tot de andere items niet 

hoog scoren op de eerste component, maar wel op de tweede component. Bovendien 

werden beide items uit de schaal weggelaten, mits meer dan 3/4e van de respondenten het 

oneens was met de stelling, we stelden geen normale verdeling vast. De betrouwbaarheid 

van de schaal verbeterde ook na het verwijderen van deze twee items uit de schaal van α = 

0,837 naar α= 0,855. 

 

De ‘subtractive Facebook impression management behaviours scale’, is een schaal waarbij 

het om het verwijderen van content op Facebook draait. Ook hier voerden we een factor 
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analyse en selecteerden we nadien de items die hoog scoren op component één. Item één 

en vijf scoren hoog op component twee en werden uit de schaal verwijderd. De chronbach’s 

alpha bedraagt dan 0,804. Vermits Items 2, 4 en 6 niet normaal verdeeld zijn,  maken we er 

een dummy variabele van, die bestaat uit 1= nooit en 2 = 1 keer of meer.  

 

3.4. Statistische analyse 

Voor de analyse voerden we eerst een lineaire regressie tussen de afhankelijke variabele 

zelfpresentatie 1 en de onafhankelijke variabelen persoonlijkheid (extraversie, altruïsme, 

consciëntieusheid, neuroticisme, openheid) en zelfwaardering. We stelden een verband vast 

tussen de variabele neuroticisme en zelfpresentatie (p<0,05). Zelfpresentatie kan dus 

significant verklaard worden door de persoonlijkheidsfactor neuroticisme. Bovendien 

correleert zelfwaardering negatief, maar kent net geen significant verband (p = 0,08) met 

zelfpresentatie online. Een hoog neurotisch persoon is iemand die angstig, bezorgd en 

humeurig is. Deze persoon zal confrontaties en conflicten vermijden en mensen op zo veel 

mogelijke manieren proberen tevreden te stellen. Twijfelen aan zichzelf, hulpeloos en 

depressie zijn andere karaktertrekken gerelateerd aan deze eigenschap. In ons onderzoek 

stelden we een positieve correlatie (b = 0,319)  vast tussen neuroticisme en zelfpresentatie 

online. Iemand die dus hoog scoort op deze dimensie, zal vaker doen aan zelfpresentatie op 

Facebook. We voerden nadien een univariate analyse bij de variabelen neuroticisme, 

zelfwaardering en zelfpresentatie om na te gaan of er een interactie effect is tussen de twee 

onafhankelijke variabelen neuroticisme en zelfwaardering. Dit bleek niet het geval te zijn. 

 

Daarnaast gingen we een logistische regressie uitvoeren met als afhankelijke dummy 

variabele zelfpresentatie (2) en als onafhankelijke variabelen persoonlijkheid en 

zelfwaardering. De Cronbachs alpha van de nieuw gevormde variabele (item 2, 4 en 6) 

bedraagt 0,742. Uit deze statistische analyse stelden we wederom een positief significant 

verband tussen neuroticisme en zelfpresentatie online. Ook voor de variabelen 

zelfwaardering en altruïsme vonden we nu een significant verband (p <0.05).  

 

Voor item 3 van de ‘Subtractive Facebook impression management behaviours scale’ 

voerden we tevens een (lineaire) regressie analyse uit. Ook hier kent neuroticisme een 

significant verband met zelfpresentatie online. Daarnaast stelden we ook een postieve 

significante correlatie (p <0.05) vast tussen extraversie en zelfpresentatie online (2). Iemand 

die extravert is, zal zodoende meer doen aan zelfpresentatie online. 
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Ten slotte werd een lineaire regressie uitgevoerd om het verband tussen persoonlijkheid en 

zelfwaardering te observeren. Een positieve significante correlatie werd vastgesteld tussen 

de persoonlijkheidsdimensie openheid en extraversie en de variabele zelfwaardering. 

Iemand die hoog scoort op openheid en extraversie, zal meer zelfwaardering hebben. 

Altruïsme, neuroticisme en consciëntieusheid correleren significant negatief met 

zelfwaardering. Neuroticisme kent de sterkste b waarde (b = - 0.304). Iemand die lager 

scoort op altruïsme, deze worden gekenmerkt als iemand die egocentrisch is, heeft een 

hogere zelfwaardering. Mensen die laag scoren op neuroticisme hebben zelfvertrouwen, zijn 

kennis georiënteerd, adaptief en stressbestendig. Zij zouden dus hoger scoren op 

zelfwaardering. 
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Hoofdstuk 4: Conclusie en discussie 

Het opzet van dit onderzoek was om het verband na te gaan tussen persoonlijkheid en 

zelfpresentatie (online) enerzijds en zelfwaardering en zelfpresentatie (online) anderzijds. 

Daarnaast werd ook gekeken naar het verband tussen persoonlijkheid en zelfwaardering. 

Door middel van een online survey werd getracht een antwoord te formuleren op 

bovenstaande onderzoeksvragen. In dit onderdeel werden de vooropgestelde hypothesen 

aangekaart in relatie tot voorgaande empirische studies omtrent deze thematiek. 

De eerste hypothese die we formuleerden (H1 = Iemand die laag scoort op zelfwaardering, 

zal meer doen aan zelfpresentatie online), wordt deels verworpen bij het uitvoeren van de 

lineaire regressie met de ‘impression management scale’ (zelfpresentatie 1). Hier vonden 

we, net zoals in het onderzoek van Krämer en Winter (2008) geen significant verband 

tussen. Bij het uitvoeren van de logistische regressie met de tweede schaal (zelfpresentatie 

2) kan deze hypothese wel bevestigd worden. Deze bevinding wordt gestaafd door het 

onderzoek van Mehdizadeh (2010), die ook vond dat mensen met een lage zelfwaardering, 

meer doen aan zelfpresentatie online. 

Aangaande de onafhankelijke variabele persoonlijkheid in ons onderzoek stelden we een 

positieve correlatie (b = 0,319) vast tussen neuroticisme en zelfpresentatie online. Iemand 

die dus hoog scoort op deze dimensie, zal meer vormen van zelfpresentatie op Facebook 

aannemen. Enkel hypothese 4 (H4 = Iemand die hoog scoort op neuroticisme, zal meer doen 

aan zelfpresentatie online) wordt bevestigd bij de eerste lineaire regressie die we uitvoerden. 

Dit werd ook bevonden bij het uitvoeren van de logistische regressie met de  afhankelijke 

variabele ‘zelfpresentatie 2’. Dit komt overeen met de studie van Marcus et al. (2006), die 

vond dat zij die emotioneel stabiel zijn (laag scoren op neuroticisme), zich minder zorgen 

maken om wat  anderen denken over hen en ook minder aan zelfpresentatie doen online. 

Hypothese 2, 3 en 6 worden zodoende verworpen. Dit komt niet overeen met de studie van 

Zywica en Danowski (2008), Krämer en Winter (2008) waarbij geconcludeerd werd dat 

extraverten wel meer vormen van zelfpresentatie online zouden hanteren. Echter vonden we 

wel een positieve siginificante correlatie vast tussen extraversie en zelfpresentatie online bij 

de tweede lineaire regressie analyse die we uitvoerden (item 3, zelfpresentatie 2). Bij het 

uitvoeren van de logistische regressie bleek de persoonlijkheidsfactor altruïsme ook te 

correleren met zelfpresentatie online, dit in overeenstemming met de bevonden resultaten 

van Vazire en Gosling (2004). 

 

Hypothese drie (H3 = Iemand die hoog scoort op consciëntieusheid, zal meer doen aan 

zelfpresentatie online) bleek volgens de studie van Marcus et al. (2006) wel ondersteund te 
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zijn, wat niet afgeleid kon worden uit deze studie. Openheid zou volgens Marcus et al. (2006) 

en Ross et al. (2009) ook positief correleren met zelfpresentatie online. Uit de bevonden 

resultaten kunnen we in ons onderzoek geen uitspraak maken over de correlatie tussen 

beide variabelen 

 

Om het onderzoeksmodel ten volle te bestuderen, werd ook dieper ingegaan op het verband 

tussen persoonlijkheid en zelfwaardering. Zo bleek dat iemand die hoger scoort op openheid 

en extraversie, significant beter zal scoren op zelfwaardering. Hypothese 6 kan zodoende 

bevestigd worden. Altruïsme, neuroticisme en consciëntieusheid correleren significant 

negatief met zelfwaardering. Neuroticisme kent de sterkste b waarde (b = - 0.304). Iemand 

die dus lager scoort op altruïsme, deze worden gekenmerkt als iemand die egocentrisch is, 

hebben een hogere zelfwaardering. Hypothese 7 wordt ook bevestigd. Deze resultaten 

komen overeen met de studie van Robins et al., (2001). 

 

We kunnen dus afleiden dat de persoonlijkheidsfactor neuroticisme één van de belangrijkste 

voorspeller is van iemands zelfpresentatie online en iemands zelfwaardering. 

 

Dit hoofdstuk sluiten we af met de beperkingen van deze studie, alsook met suggesties voor 

verder onderzoek. We stellen ons allereerst vragen bij de representativiteit van ons 

onderzoek. Opvallend meer vrouwen dan mannen vulden deze enquête in. Vooral de 

leeftijdgroep tussen 18 tot 25 jaar en studenten vervolledigden de vragenlijst. Dit maakt 

veralgemenen naar de gehele populatie moeilijk. De sneeuwbalmethode zorgde ervoor dat 

de steekproef niet geheel representatief is. Een volgende beperking zou ook de kwantitatieve 

manier van bevragen zijn. Dit is geschikt om opinies houdingen en niet te observeren gedrag 

te onderzoeken. Echter meet dit geen feitelijk gedrag. Toch benadrukten we dat alle 

verworven gegevens anoniem verwerkt zouden worden om sociale wenselijkheid te 

vermijden. De bevonden kwantitatieve data zeggen ons ook niets over de causaliteit tussen 

de variabelen. Zo zou iemands persoonlijkheid kunnen afhangen van iemands 

zelfwaardering, terwijl de omgekeerde stelling niet minder waar is. 

 

Zelfpresentatie online hangt niet alleen af van iemands persoonlijkheid en zelfwaardering 

(Karl, et al., 2010). We moeten er in deze studie dus ook bewust van zijn dat andere 

variabelen ook een rol spelen in de zelfpresentatie online van de respondent (bijvoorbeeld 

welke informatie ze al dan niet posten). Hetzelfde geldt voor het verband tussen 

persoonlijkheid en zelfwaardering. De vijf persoonlijkheidsdimensies zijn niet de enige 

factoren die iemands zelfwaardering beïnvloeden. Mruk (1999) vertelt dat geaccepteerd 
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worden en goed behandeld worden in diverse aspecten in het leven (online, werk, school, op 

romantisch vlak en familie) ook tot een hogere zelfwaardering kan leiden.  

 

Een gemaakte fout die vermeden kon worden, is het feit dat we een item zijn vergeten toe te 

voegen aan de vragenlijst om iemands zelfwaardering en persoonlijkheid na te gaan. Echter 

bleek na de betrouwbaarheidsanalyse dat de interne consistentie van de schalen nog goed 

zat. Bovendien zou een lineaire regressie niet mogelijk zijn met een vijf punten schaal. 

Echter werd dit toegelaten, mits het model niet onderzocht kon worden via ANOVA, door de 

veelvuldigheid aan de op te nemen variabalen. 

 

Op basis van de resultaten en voorgenoemde beperkingen kunnen enkele aanbevelingen 

gemaakt worden. Bij toekomstig onderzoek zouden we rekening houden met een betere 

demografische verdeling. Uit studie blijkt ook dat (Valkenburg et al., 2005) dat jonge 

adolescenten het belangrijker vinden om populairder over te komen op Facebook dan 

oudere respondenten. Daarom zou het interessant zijn om in de toekomst te kijken naar het 

verschil tussen jongeren en oudere Facebook gebruikers. Dit kan de representativiteit 

vergroten. Daarnaast zou als aanvulling en verdieping op het kwantitatieve luik, een 

kwalitatieve inhoudsanalyse gehouden worden om op die manier het feitelijk gedrag te 

analyseren en een meer diepgaand inzicht te verwerven in de manier waarop zelfpresentatie 

zich manifesteert op de sociale netwerksite Facebook. Het zou dus ook interessant zijn om in 

verder onderzoek na te gaan hoe deze diverse vormen van persoonlijkheid impact hebben 

op wat individuen zouden posten online. Concreet betekent dit onder andere nagaan welk 

type informatie ze posten op Facebook. 

 

Dit onderzoek vormt een eerste stap naar het verduidelijken van zelfpresentatie online. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen toeleggen op de sociale gevolgen hiervan nagaan. Indien 

mensen met een lage zelfwaardering daadwerkelijk meer aan zelfpresentatie doen online, 

gaat dit gebruik van Facebook dan ook een (indirect) effect hebben op hun zelfwaardering? 
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Algemene conclusie 

 

In dit onderzoek werd het verband tussen de persoonlijkheidsdimensies extraversie, 

altruïsme, consciëntieusheid, neuroticisme en openheid in samenhang met zelfpresentatie 

op Facebook bestudeerd. Daarnaast werd zelfpresentatie online ook in verband gebracht 

met zelfwaardering en keken we ten slotte in welke mate iemands persoonlijkheid correleert 

met zelfwaardering. Op basis van kwantitatief onderzoek, met vooropgestelde hypothesen, 

werd getracht een antwoord te formuleren op bovenstaande onderzoeksvragen. 

In het theoretisch luik gingen we dieper in op de termen persoonlijkheid, zelfwaardering en 

zelfpresentatie, offline en online.  Bovendien gingen we aan de hand van empirische studies 

deze termen samenbrengen in een volgend hoofdstuk. Vooraleer dieper in te gaan op de 

statistische analyses, werd verzekerd en nagegaan hoe betrouwbaar de gehanteerde 

schalen waren. De negatief geformuleerde items werden gecodeerd en op basis van factor 

analyse konden we aan datareductie doen om de gewenste items op te nemen voor de 

analyse. 

De persoonlijkheidsvariabele neuroticisme bleek telkens significant gecorreleerd te zijn met 

zelfpresentatie online. Het significant verband tussen zelfwaardering en zelfpresentatie 

(online) stelden we één keer vast. Hetzelfde geldt voor de persoonlijkheidsvariabele 

extraversie en altruïsme. Tegen onze verwachtingen in vonden we geen significante 

correlatie tussen de persoonlijkheidsvariabele openheid met zelfpresentatie online. Onze 

vooropgestelde hypothesen werden zodoende deels bekrachtigd, deels verworpen. Wat 

betreft het verband tussen persoonlijkheid en zelfwaardering, werden onze verwachtingen 

ingelost. Zo werd vastgesteld dat iemand die extravert is en hoger scoort op openheid 

significant een hogere zelfwaardering heeft. Daartegenover correleren altruïsme, 

neuroticisme en consciëntieusheid significant negatief met iemands zelfwaardering. 

Om dit onderzoeksrapport af te sluiten werd een discussie sectie beschreven waar onze 

resultaten naast conclusies van andere, reeds gevoerde empirische studies werd bestudeerd 

en vergeleken. Uiteindelijk werden de beperkingen van dit onderzoek beschreven en 

gespecificeerd hoe we welke zaken op een andere manier zouden uitvoeren. Tot slot werden 

kwamen enkele suggesties aan bod voor een eventueel vervolgonderzoek. 
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Bijlagen 

A) Lineaire regressie 1: zelfpresentatie 1 vs. persoonlijkheid en zelfwaardering 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,187 ,637  3,435 ,001 

BF_EXTRAVERT ,037 ,071 ,030 ,525 ,600 

BF_CONC -,034 ,063 -,029 -,530 ,596 

BF_ALTRUISME ,071 ,104 ,039 ,684 ,494 

BF_Neurot ,319 ,079 ,243 4,037 ,000 

BF_OPEN ,088 ,086 ,054 1,024 ,307 

SELF_ESTEEM -,227 ,131 -,117 -1,736 ,083 

a. Dependent Variable: CM_anticiperend_positief 

 

 
B) Lineaire regressie 2:Zelfpresentatie 2 (item 3) vs persoonlijkheid en zelfwaardering 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,270 1,058  -,255 ,799 

BF_Neurot ,538 ,131 ,250 4,101 ,000 

BF_ALTRUISME ,065 ,172 ,022 ,380 ,704 

SELF_ESTEEM ,022 ,217 ,007 ,100 ,920 

BF_EXTRAVERT ,375 ,118 ,185 3,165 ,002 

BF_OPEN -,092 ,142 -,035 -,650 ,516 

BF_CONC ,152 ,105 ,080 1,446 ,149 

a. Dependent Variable: Ik heb reeds een foto van mezelf ‘untagged’, waarop ik niet goed op stond. 
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C) Lineaire regressie 3: Persoonlijkheid vs. zelfwaardering 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 26,628 1,796  14,825 ,000 

BF_EXTRAVERT ,921 ,249 ,160 3,701 ,000 

BF_CONC -1,257 ,216 -,233 -5,826 ,000 

BF_ALTRUISME -,995 ,365 -,117 -2,726 ,007 

BF_Neurot -2,738 ,242 -,448 -11,308 ,000 

BF_OPEN ,874 ,301 ,117 2,907 ,004 

a. Dependent Variable: SELF_ESTEEM_RB 

 

 

D) Logistische regressie: zelfpresentatie 2 vs. persoonlijkheid en zelfwaardering 

 

Block 0 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

BF_EXTRAVERT 2,108 1 ,147 

BF_CONC 3,373 1 ,066 

BF_ALTRUISME 9,416 1 ,002 

BF_Neurot 10,133 1 ,001 

BF_OPEN ,315 1 ,575 

SELF_ESTEEM 15,648 1 ,000 

Overall Statistics 35,050 6 ,000 

 
Block 1 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

BF_EXTRAVERT -,865 ,220 15,424 1 ,000 ,421 

BF_CONC -,099 ,181 ,301 1 ,583 ,906 

BF_ALTRUISME -,676 ,289 5,488 1 ,019 ,509 

BF_Neurot -,294 ,220 1,777 1 ,183 ,745 

BF_OPEN ,123 ,238 ,266 1 ,606 1,131 

SELF_ESTEEM 1,006 ,364 7,624 1 ,006 2,736 

Constant 4,619 1,798 6,596 1 ,010 101,386 
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E) Factor analyse: Zelfpresentatie 1 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 

Ik verwijder bewust content 

van mijn Facebook, waarbij ik 

het gevoel krijg dat mensen 

een negatief beeld zouden 

vormen over mij. 

,711 ,140 

Ik selecteer mijn Facebook 

profielfoto  op basis van  wat 

anderen zouden denken over 

mij. 

,774 -,182 

Ik sta stil bij wat anderen 

zouden denken over de profiel 

informatie dat  ik aanvul op 

Facebook. 

,787 -,223 

Ik post enkel dingen over 

mezelf op facebook, wanneer 

ik er zeker van ben dat er op 

een positieve manier naar mij 

gekeken zou worden. 

,730 -,062 

Ik heb reeds content op mijn 

Facebook profiel gewijzigd, 

zodat het gelijkaardig is aan 

dat van een vriend. 

,416 ,676 

Ik geef om wat anderen 

denken over mijn Facebook 

profiel. 

,756 -,170 

Ik overdrijf op mijn Facebook 

profiel opdat mensen een 

positief beeld vormen over mij. 

,438 ,663 

Ik sta stil bij hoe mijn 

Facebook vrienden zouden 

reageren wanneer ik een 

status update plaats. 

,750 -,242 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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F) Factor analyse: Zelfpresentatie 2 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 

Ik heb reeds content van mijn 

profiel verwijderd, waarbij ik 

dacht dat het  sommigen van 

mijn Facebook vrienden zou 

beledigen. 

,451 ,767 

Ik heb reeds content van mijn 

profiel verwijderd, wanneer ik 

dacht dat anderen een negatief 

beeld zouden vormen over mij. 

,690 ,006 

Ik heb reeds een foto van 

mezelf ‘untagged’, waarop ik 

niet goed op stond. 

,755 -,352 

Ik heb reeds een foto van 

mezelf ‘untagged’, waarop ik 

molliger leek. 

,701 -,159 

Ik heb reeds een foto van 

mezelf ‘untagged’, wanneer ik 

er afgebeeld werd met 

onaantrekkelijke mensen. 

,520 ,402 

Ik heb reeds mezelf ‘untagged’ 

van foto’s, waarbij ik het gevoel 

kreeg dat mensen een negatief 

beeld zouden vormen over mij. 

,762 -,239 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 


