
 
 
 
 
 

Netwerkanalyse:  
2 concrete toepassingen 

 
Peter Van Aelst 
Eva Bruyninckx 

 
PSW-papers 1998/8 

 



 2 

1 Inleiding 

Netwerkanalyse is gedurende de laatste decennia uitgegroeid tot een 
volwaardige analysetechniek ondersteund door een sterk theoretisch kader 
en methodologisch instrumentarium. De techniek vindt haar oorsprong in 
de werken van sociaal-psycholoog Moreno die in de jaren ’30 onderzoek 
deed naar de interpersoonlijke relaties in kleine groepen (sociometrie). De 
toepassing van netwerkanalyse varieert van onderzoek naar 
interorganisationele relaties en beleidsnetwerken tot het in kaart brengen 
van de netwerken van bijvoorbeeld generatie-armen of aidspatiënten. Niet 
enkel het domein van de sociale wetenschappen, maar ook de economie, de 
marketing en de industriële wetenschappen maken gebruik van de 
netwerkanalytische benadering. Haar internationale reikwijdte werd eind 
mei (1997) nogmaals benadrukt tijdens de 17de internationale conferentie 
over sociale netwerkanalyse. De conferentie bood een interdisciplinair 
forum aan sociale wetenschappers, mathematici en 
computerwetenschappers van over de hele wereld. Voornamelijk in de 
Verenigde Staten, maar ook in een aantal Europese landen, zoals 
Nederland, wordt netwerkanalyse veelvuldig toegepast. In eigen land mag 
elke gelijkaardige poging nog gerust als pionierswerk worden beschouwd.  
 
Mede daarom leek het ons zinvol om twee bescheiden ‘pogingen’ waarin 
de sociale netwerkanalyse een belangrijke meerwaarde heeft opgeleverd te 
bespreken. Naast het gebruik van netwerkanalyse vertonen beide 
onderzoeken nauwelijks inhoudelijke overeenkomsten. Het eerste project 
gaat over zorgvoorzieningen voor borstkankerpatiënten, in het tweede 
geval gaat het om een onderzoek naar lokale zuilstructuren.  In de beide 
uiteenzettingen echter zal het gebruik en de bijdrage van de netwerkanalyse 
aan het onderzoek centraal staan.  
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2 Sociale netwerkanalyse : theoretische achtergronden 

Voorafgaand willen we kort ingaan op de kerngedachten en begrippen van 
de sociale netwerkanalyse. Het uitgebreid methodologisch instrumentarium 
zal enkel behandeld worden wanneer het werd toegepast in een van beide 
onderzoeken. Deze theoretische inleiding is gebaseerd op de werken van 
enkele boegbeelden van de netwerkanalyse (Freeman, Borgatti, 
Berkowitz,…) en voornamelijk op de zeer omvattende handboeken van 
Scott (1991) en Wasserman en Faust (1994). 

2.1 Het structuralistisch denken 
Sociale netwerkanalyse is gericht op het blootleggen of het in kaart brengen 
van de interactiepatronen tussen bepaalde actoren. Dit soort van patronen 
omschreef Roger Brown als volgt (Freeman, 1997):  
 

"Social structure becomes actually visible in an anthill; the 
movements and contacts one sees are not random but patterned. 
We should also be able to see structure in the life of an American 
community if we had a sufficiently remote vantage point, a point 
from which persons would appear to be small moving dots. . . . We 
should see that these dots do not randomly approach one another, 
that some are usually together, some meet often, some never. . . . If 
one could get far enough away from it human life would become 
pure pattern." 

 
De netwerkanalysten proberen de werkelijkheid te formaliseren in 
patronen, vanuit de intuïtieve gedachte dat deze patronen cruciale 
elementen zijn in het bestaan van de actoren. Ze gaan ervan uit dat het  
individuele leven in grote mate bepaald wordt door de manier waarop het 
individu deel uitmaakt van een groter web van sociale relaties. Op 
organisatieniveau wordt bijvoorbeeld het succes van bedrijven afhankelijk 
gesteld van het patroon en dynamiek van de interne bedrijfsstructuur 
(Freeman, 1997). 
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De notie ‘structuur’ opgevat als “a regular persistent pattern in the 
behavior of elements of a social system”, krijgt op die manier een centrale 
plaats in de visie van de netwerkanalysten op de sociale werkelijkheid 
(Berkowitz, 1982; Wasserman en Faust, 1994). Naar hun mening werd deze 
notie voorheen zelden als centraal concept gehanteerd in het sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. Wanneer dit wel gebeurde, was dat op basis 
van een aantal theoretische veronderstellingen, maar niet vanuit een 
empirische invulling. De netwerkanalyse pretendeert als eerste een 
theoretisch en methodologisch kader te hebben ontwikkeld dat de sociale 
processen kan analyseren met nadruk op hun ‘systematisch karakter’. Dit 
impliceert tevens dat een andere soort van data en dataverzameling 
noodzakelijk zijn (Peeters en Vrancken, 1997). 

2.2 De eigenheid van netwerkanalyse : relationele  data 
Netwerkanalyse verschilt wezenlijk van andere onderzoeksbenaderingen, 
vermits ze uitgaat van het belang van de relaties tussen interacterende 
eenheden. Relaties, gedefinieerd als banden tussen verschillende actoren, 
vormen het uitgangspunt van elke netwerktheorie. We spreken hier dan ook 
van relationele data. De nadruk ligt daarbij op de volgende vier zaken 
(Wasserman-Faust,  1994) : 
   

1. Actoren en hun handelingen worden gezien als onderling 
verbonden, waarbij onderlinge afhankelijkheid wordt 
verondersteld. 

2. Relationele banden tussen actoren zijn mogelijke kanalen voor 
zowel materiële als immateriële middelen. 

3. Netwerkmodellen zien structuur als een blijvend patroon van 
relaties tussen actoren. 

4. Deze structurele omgeving biedt ofwel mogelijkheden voor de 
handelingen van de actoren of legt ze beperkingen op.  
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Traditioneel wordt er binnen de sociale wetenschappen gewerkt met 
attributionele data. Deze data hebben betrekking op de kenmerken of 
eigenschappen die toebehoren aan de verschillende actoren. Van deze 
kenmerken (bv. inkomen, opleiding) gaat men dan de waarde meten en 
eventueel opdelen naar een ander kenmerk om bijvoorbeeld een antwoord 
te vinden op de vraag: “Verdienen mannen meer dan vrouwen?” Bij 
relationele data daarentegen kan je de data niet herleiden tot kenmerken van 
eenheden, maar gaat het om de eigenschappen van relaties tussen deze 
eenheden. De relaties zijn immers niet het eigendom van de individuele 
actoren, maar van het systeem van actoren (Scott, 1991). 
 
Dit onderscheid is cruciaal, vermits we op die manier een heel ander beeld 
krijgen van de werkelijkheid. Niet de persoon of de organisatie is de 
analyse-eenheid, maar wel de relaties tussen deze personen of organisaties. 
Nemen we als illustratie een sociaal-psychologische studie over hoe een 
jury een consensus bereikt. Een klassieke onderzoeksbenadering zal in de 
eerste plaats focussen op de aard van de genomen beslissing en eventueel 
nagaan welke kenmerken van de juryleden de beslissing zouden kunnen 
beïnvloed hebben. Een netwerkanalytische benadering richt zich 
daarentegen op de interacties tussen de leden van de jury en probeert op die 
manier de invloed van bepaalde groepsleden op de beslissingsprocedure in 
kaart te brengen. De primaire veronderstelling is hier dat het gedrag van 
een specifiek individu de andere actoren beïnvloedt, de kenmerken van de 
individuele juryleden zijn van secundair belang (Wasserman-Faust, 1994).   
 
Deze netwerkbenadering is ook een ideaal hulpmiddel bij invloedsmeting 
of, zoals Helmers het omschrijft: naar macht ‘te graven’. Macht en invloed 
zijn typische fenomen die het best op een relationele manier bekeken 
worden. De stelling “power are relations, not agents” van John Locke is 
inmiddels al meer dan 300 jaar oud (Helmers, 1975). Toch zijn volgens 
Felling de meeste onderzoeken voorbijgegaan aan dit relationele aspect van 
het verschijnsel macht en invloed. Door de ontwikkeling van de 
netwerkanalyse is er nu echter een geschikt hulpmiddel om bepaalde 
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communicatie- of invloedskanalen van personen of organisaties op het 
spoor te komen en als ‘waarneembare verschijnselen’ voor te stellen 
(Felling, 1974). 

2.3 Het verzamelen en opslaan van relationele data 
Cruciaal bij het werken met relationele data is het gebruik van een bepaald 
soort datamatrix. Deze matrices zijn een soort van kader waarin de ruwe 
data op een min of meer efficiënte manier kunnen worden opgeslagen. De 
vorm van de matrix is afhankelijk van de te onderzoeken set van actoren. 
Men onderscheidt eenvormige, tweevormige en ego-netwerken.Wanneer 
we te doen hebben met eenvormige netwerken, bestaande uit één duidelijk 
omschreven groep van actoren (vb. individuen, organisaties) gaat het om 
een eenvoudige ‘geval bij geval’ matrix. Het klassieke voorbeeld is dit van 
de vriendschapsrelaties in een schoolklas. Zowel in de rijen als in de 
kolommen worden alle namen van de klasleden weergegeven.  
 
Het construeren van een matrix voor twee onderscheiden groepen van 
actoren is iets omslachtiger. Bij deze tweevormige netwerken dient een 
bepaalde set van actoren als de (te onderzoeken) gevallen en de andere set 
van actoren (of gebeurtenissen) als verbinding of ‘affiliatie’ tussen de 
gevallen. Het onderzoek naar de connecties tussen de verenigingen uit een 
bepaalde gemeente werden de bestuursleden als affiliaties gebruikt (zie 
casus 1; verzuiling in Kontich). Een bestuurslid dat een functie opneemt in 
twee verschillende verenigingen zorgt voor een connectie tussen beide 
verenigingen.  
 
 
Gevallen 
(verenigingen) 

Affiliaties  
(bestuursleden)    

 1 2 3 4 
A 1 1 0 1 
B 0 1 1 0 
C 1 1 0 0 
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Figuur 2.1: De datamatrix van een tweevormig netwerk 
 
Deze rechthoekige matrix, met de verenigingen in de rijen en de 
bestuursleden in de kolommen, moet dan verder herleid worden naar twee 
vierkante of ‘adjacency’ matrices. Met de ‘geval bij geval’ matrix, waarin 
zowel in de rijen als in de kolommen de bedrijven vermeld staan, wordt dan 
binnen netwerkanalyse verder gewerkt1. De tweede vierkante matrix toont 
zowel in de rijen als in de kolommen de ‘affiliaties’, en op die manier voor 
elk bestuurslid via welke verenigingen er contacten zijn met andere 
bestuursleden. Deze ‘affiliatie bij affiliatie’ matrix kan een belangrijke 
aanvullende informatiebron opleveren om de eerste matrix beter te 
interpreteren. Zo is het mogelijk dat een sterke samenhang tussen een 
aantal verenigingen kan verklaard worden door de uitzonderlijke posities 
van slechts enkele actieve bestuurders. 
 
1. Geval bij geval matrix  2. Affiliatie bij affiliatie matrix 
Gevallen 
(verenigingen) 

 
A 

 
B 

 
C 

 Afilliaties 
(bestuursleden)

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

A - 1 2  1 - 2 0 1 
B 1 - 1  2 2 - 1 1 
C 2 1 -  3 0 1 - 0 
     4 1 1 0 - 

Figuur 2.2 : Adjacencymatrices van een tweevormig netwerk 
 
Welke actoren als geval en welke als verbinding worden gebruikt, is 
afhankelijk van de precieze onderzoeksopzet. Wanneer de interesse in ons 
voorbeeld eerder uitgaat naar het persoonlijk machtspotentieel van de 
verschillende bedrijfsleiders kunnen deze beter als gevallen gehanteerd 
worden en de bedrijven als affiliaties.  

                                                      
1 Recente ontwikkelingen binnen netwerkanalyse laten ook analyses toe met twee 
onderscheiden actorsets (rechthoekige matrices) (Borgatti en Everett, 1996). 
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Een derde soort van netwerken, naast de een- en tweevormige, is het ego-
netwerk. De focus ligt dan op de banden die een bepaalde centrale actor 
onderhoudt met andere actoren of met andere woorden op slechts één rij uit 
de matrix. Een voorbeeld hiervan is het armoede-onderzoek naar de 
persoonlijke netwerken van jong-volwassenen dat momenteel aan de 
UFSIA loopt (Peeters, Vrancken, 1997).   
 
Het samenstellen van de noodzakelijke matrices gebeurt naar onze mening 
het best in een spreadsheet zoals Excel. De ruwe data kunnen hierin 
rechtsreeks ingevoerd of uitgeschreven worden vanuit en naar een 
statistisch pakket zoals SAS of SPSS. Deze matrix kan dan eenvoudig 
worden gelezen door specifieke netwerkanalytische programma’s zoals 
UCINET2 of STRUCTURE. Binnen deze programma’s kunnen de 
netwerken verder opgedeeld en geanalyseerd worden aan de hand van de 
graphentheorie (Scott, 1991, 39-65; Wasserman en Faust, 1994, 35-43).  

2.4 De graphentheorie 
Matrices zijn dus een noodzakelijk instrument voor het ordenen en opslaan 
van relationele gegevens. Heel wat elementaire kenmerken van sociale 
netwerken kunnen geanalyseerd worden door de directe bewerking 
(transponeren, optellen, …) van matrices. Deze matrixalgebra is echter 
redelijk complex van aard. De meeste gespecialiseerde computer- 
programma’s voor netwerkanalyse bedienen zich dan ook van een 
eenvoudiger en directer werkkader, de graphentheorie. De graphentheorie 
voorziet ten eerste in een vocabularium om de verschillende kenmerken 
van sociale structuren te benoemen. Daarnaast beschikt deze theorie over 
een geheel van wiskundige bewerkingen waardoor deze kenmerken kunnen 
worden gekwantificeerd. Door de combinatie van de woordenschat en het 
wiskundig kader stelt de graphentheorie de onderzoeker in staat om 
                                                      
2 Beide toepassingen die later uitgebreid aanbod zullen komen, werkten met  
UCINET IV en V (Borgatti, Everett en Freeman, 1992). 
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bepaalde theorema’s te bewijzen of ontkrachten. Het is echter niet de 
enige mathematische theorie die gebruikt wordt binnen netwerkanalyse3 en 
de betere computerprogramma’s zullen deze logica trouwens zoveel 
mogelijk verborgen houden voor hun gebruikers. Toch zal een degelijke 
basiskennis van de graphentheorie nuttig zijn bij het kiezen en analyseren 
van de juiste procedures. Deze theorie beschouwt de actoren of eenheden 
van het netwerk als punten en de relaties tussen deze punten als lijnen. De 
voorstelling of ‘graph’ die men aldus bekomt, geeft een illustratief en 
vereenvoudigd beeld van het netwerk. Deze grafische voorstelling is binnen 
de graphentheorie echter van secundair belang vermits ze vooral bij grotere 
netwerken haar overzichtelijkheid verliest, in tegenstelling tot de meer 
abstracte wiskundige maten en begrippen. Het is binnen het kader van dit 
artikel evenwel niet mogelijk, noch opportuun, het volledige conceptueel 
kader van deze graphentheorie (bv. degree, walk, pads, …) toe te lichten. 
We beperken ons daarom tot twee centrale begrippen of maten die 
veelvuldig binnen netwerkanalyse gebruikt worden, nl. densiteit en 
centraliteit. 
 
De densiteit of dichtheid wijst op een algemeen niveau van verbondenheid 
tussen alle punten in een graph. Bij een ‘complete’ graph is elk punt direct 
verbonden met elk ander punt of met andere woorden alle mogelijke 
onderlinge relaties zijn gerealiseerd. In de praktijk is dit echter zelden het 
geval. De densiteit zal daarom de verhouding berekenen van het aantal 
aanwezige lijnen op het aantal mogelijke lijnen. Zo kan men relatief  
eenvoudig uitspraken doen over het aandeel van de directe relaties of de 
‘compactheid’ van het netwerk4. Het vergelijken van de densiteit van 
verschillende netwerken is evenwel aan een aantal beperkingen 
                                                      
3 Een andere belangrijke invalshoek is het denken in termen van structurele equivalentie, 
wat verder kort behandeld zal worden. 
4 In het geval van ‘valued’ graphs stelt er zich wel een interpretatieprobleem, vermits het 
aantal mogelijke relaties tussen twee punten meer dan 1 kan zijn. Mogelijke oplossingen 
variëren van het hanteren van de maximale waarde als het aantal mogelijke relaties tot het  
dichotomizeren van de data.  
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onderworpen. Ten eerste moet er rekening gehouden worden met de aard 
van de relatie. De densiteit van iemands liefdesrelaties is waarschijnlijk 
kleiner als deze van zijn of haar vrienschapsbanden. Verder is vooral de 
grootte van het netwerk van belang. Het aantal connecties dat een bepaalde 
actor kan aangaan is immers van nature beperkt, waardoor de densiteit in 
grotere netwerken vaak automatisch lager ligt dan deze in kleinere 
netwerken. 
 
Een andere basistoepassing van de graphentheorie is de zoektocht naar de 
meest belangrijke actoren binnen een sociaal netwerk. Het gaat hier over de 
centraliteit van punten binnen het netwerk. Een onderscheid kan gemaakt 
worden tussen lokale en globale centraliteit. In het eerste geval is een punt 
centraal wanneer het een groot aantal connecties heeft met andere punten in 
zijn directe omgeving (bv. graad-centraliteit) of op korte afstand ligt van 
een ander punt (spoorlengte). In het geval van globale centraliteit is eerder 
de strategische waarde van het punt in het geheel van het netwerk van 
belang. De ‘betweenness’ of spilcentraliteit gaat bijvoorbeeld na in welke 
mate een punt dient als spil tussen twee andere punten. De filosofie achter 
deze maten van centraliteit is deze van afhankelijkheid, of met andere 
woorden in welke mate een punt belangrijk kan zijn voor de toegang tot 
een ander punt (Scott, 1991, 66-79; Wasserman en Faust, 1994, 92-97, 
169).  

2.5 Structuur van het netwerk 
Naast het zoeken naar centrale actoren en het bekijken van de compactheid 
van het totale netwerk (densiteit) is het voor de netwerkanalyst ook 
interessant om na te gaan of het netwerk verder kan opgedeeld worden in 
‘subgroepen’. Bij grotere datasets is het vaak een noodzakelijke 
voorwaarde, in andere gevallen is het zelfs de hoofddoelstelling om te 
zoeken naar sterk samenhangende onderdelen binnen het netwerk. Zo was 
Moreno reeds geïnteresseerd in de ‘kliekjes’ binnen de kleine groepen die 
hij onderzocht. 
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De brede waaier van mathematische concepten (clique, component, k-
plex, n-clan, cluster,…) die hiervoor ter beschikking staan van de 
onderzoeker baseren zich allen op een bepaalde vorm van verbondenheid 
van de punten in het totale netwerk. Hierbij is ‘component’ een zeer los 
criterium (alle punten zijn direct of indirect, via andere punten, met elkaar 
verbonden) en is een ‘clique’ een zeer strikt criterium (directe 
verbondenheid). Begrippen zoals ‘cluster’ zijn minder eenvoudig te 
omschrijven en wijzen eerder op gebieden binnen een graph met een hoge 
densiteit. Afhankelijk van de vooropgestelde drempelwaarde gaat de 
netwerkanalyst dan groepen indelen (Scott, 1991, 103-126). 
 
Het gebruik van clusteranalyse leunt sterk aan bij een andere invalshoek 
binnen het netwerkanalytisch denken, nl. de structurele equivalentie.  In 
deze benadering wordt het relatiepatroon van de netwerkleden expliciet 
beschouwd als een kenmerk van de leden. Actoren van het totale netwerk 
met identieke relatiepatronen kunnen dan als structureel equivalent of met 
andere woorden als ‘volledig uitwisselbaar’ beschouwd worden. 
Netwerkanalysten gewagen dan zelfs van gelijkaardige sociale posities 
(Knoke en Kublinski, 1983, 59-73). Deze invalshoek komt echter in geen 
van beide casussen aan bod, we gaan er hier dan ook niet verder op in.  
 
 

3 Casus 1: Verzuiling in Kontich 

3.1 Onderzoeksopzet 
De bedoeling van dit onderzoek5 was om het lokale verenigingsleven in één 
bepaalde gemeente (Kontich) in kaart te brengen. De aandacht ging daarbij 

                                                      
5 Dit onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep ‘Middenveld en beleid’ met de 
medewerking van Koen Cuypers, Sofie Damen, Caroline Bastiaens, Charlotte Creton, 
Sandrien Van de Vel, Christophe Cousaert, Michael Herremans, Sarah Helsen en Guy 
Peters, 2de licentie studenten PSW (UIA). 
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voornamelijk uit naar de ideologische samenhang van de verschillende 
verenigingen of met andere woorden naar de mate waarin het lokale 
verenigingsleven nog als verzuild kan bestempeld worden. Een 
gelijkaardige onderzoek van Veerle Van de Velde uit 1985 in dezelfde 
gemeente maakt het mogelijk om conclusies te trekken over de tijd heen. 
Op die manier kan ons uitgangspunt dat de verzuiling afneemt en dat 
verenigingen op meer directe manieren hun wensen aan het beleid kenbaar 
maken onderbouwd of ontkracht worden door empirisch materiaal. Met 
behulp van netwerkanalyse werden de verzuilde organisatienetwerken terug 
in kaart gebracht en vergeleken met deze van 12 jaar geleden. 

3.2 Dubbelfuncties en lokale zuilstructuren 
Zoals in de theoretische inleiding van deze paper werd aangegeven, legt 
netwerkanalyse zich toe op het ontdekken en ontleden van relaties tussen 
de actoren van een vooraf gedefinieerd netwerk. In navolging met Van de 
Velde worden deze relaties in kaart gebracht door te kijken naar de 
overlappende leiderschappen of dubbelfuncties tussen de verschillende 
verenigingen (en partijen). Deze bestuurlijke vervlechtingen zijn het 
resultaat van leden die in het bestuur van meer dan één vereniging actief 
zijn. Ze kunnen formeel zijn vastgelegd, bijvoorbeeld via een 
koepelorganisatie, of na het persoonlijk initiatief van de bestuurder tot 
stand komen. Van der Knoop stelde vast dat de betekenis van het bestaan 
van dubbelfuncties allesbehalve eenduidig is: “het kan invloed genereren, 
slechts als informatiekanaal fungeren of eigenlijk niets te betekenen 
hebben” (Van der Knoop, 1994: 126). Los van hun potentieel 
invloedskarakter beschouwen we dubbelfuncties in dit onderzoek als een 
belangrijke indicator voor de interne samenhang van een 
organisatienetwerk. De precieze waarde van een bestuurlijke connectie 
tussen twee verenigingen kan wel verder worden genuanceerd door te 
kijken naar het aantal dubbelfuncties dat de connectie schraagt 
(multipliciteit), de functie van de betreffende bestuurders in beide besturen, 
en de soort van vereniging waartussen de relatie werd vastgesteld. Wanneer 
bijvoorbeeld drie bestuurders uit de lokale Boerenbondafdeling ook in het 
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lokale partijbureau van de CVP zetelen heeft dit hoogst waarschijnlijk 
weinig met toeval te maken.    
 
De noodzakelijke bestuurslijsten van de verenigingen werden verzameld 
aan de hand van een schriftelijke vragenlijst die werd ingevuld door 164 
van de 170 Kontichse verenigingen6 en de 7 Kontichse politieke partijen. 
Aanvullend werden interviews afgenomen met meerdere bevoorrechte 
getuigen die als in- of outsider een goed zicht hebben op het verzuild 
karakter van het verenigingsleven. 

3.3 De lokale zuilstructuren 
Vermits dit onderzoek tot doel heeft tot een vergelijking te komen is het 
belangrijk dat zo weinig mogelijk wordt afgeweken van de methode die 
Van de Velde gebruikte om de lokale zuilstructuren in kaart te brengen. In  
eerste instantie wordt gekeken naar het totale netwerk van verenigingen. 
Het netwerk wordt eerst zonder, en vervolgens met politieke partijen 
besproken. Op die manier krijgen we een duidelijk beeld van de invloed en 
de positie van deze cruciale actoren in het netwerk van verenigingen.  

3.3.1 Het totale netwerk 

De bevraging van de 164 verenigingen leverde 1.436 bestuursnamen op, 
waarvan 123 personen (8%) actief zijn in meer dan één vereniging. Deze 
personen zorgen voor 190 dubbelfuncties, vermits sommigen tot 4 of 5 
bestuursmandaten in verschillende verenigingen cumuleren. Wanneer we 
geen rekening houden met meervoudige banden dan behouden we nog 124 
connecties tussen verenigingen. Uit tabel 3.1 blijkt duidelijk dat deze 
aantallen drastisch gedaald zijn in vergelijking met 1985. Tevens valt het 

                                                      
6 Het ‘verenigingsbegrip’ is zo ruim mogelijk geïnterpreteerd. Er werd vertrokken van een 
overzicht van het verenigingsleven in de infogids van Kontich (1996). Deze lijst werd 
verder aangevuld door het bekijken van de ledenlijsten van adviesraden, de jaarlijkse 
activiteitenkalender en de suggesties van de gemeentelijke informatie-ambtenaar.  
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hoger aantal geïsoleerde7 verenigingen op (72 van de 164 of 38%) 
tegenover het vorige onderzoek (28%). Het gaat dus om minder 
dubbelfuncties tussen minder verenigingen. 
 

 Onderzoek 1985 Onderzoek 1997 
totaal aantal bestuurders 1155  1436 
% bestuurders met dubbelfuncties 16 8 
dubbelfuncties 309 190 
connecties 197 124 
dubbelfuncties inclusief politieke 
partijen  

458 276 

Tabel 3.1: Vergelijking van het totale netwerk van verenigingen in    
 1985 (N=170) en in 1997 (N=164). 

 
Vervolgens werden de zeven Kontichse politieke partijen (CVP, VLD, SP, 
Agalev, Vlaams Blok, VU en de lokale partij KWA) in de analyse 
betrokken. Hun invloed op het totale netwerk is nog steeds enorm. Het 
aantal dubbelfuncties stijgt van 190 naar 276, het aantal connecties tussen 
verenigingen van 124 naar 176. In vergelijking met het vorige onderzoek  
echter loopt ook het aantal gerealiseerde dubbelfuncties en connecties van 
de politieke partijen sterk terug. Met uitzondering van de SP zijn alle 
partijen minder sterk verbonden met het verenigingsleven. De CVP en 
vooral de VLD kennen een sterke terugval van het aantal dubbelfuncties 
met verenigingen. In beide onderzoeken is echter het relatieve aandeel van 
de partijen in het totaal aantal dubbelfuncties (ruim 30%) nagenoeg gelijk 
gebleven. Het gaat dus om een achteruitgang van het aantal bestuurlijke 
overlappingen die zowel bij verenigingen als bij partijen kan worden 
waargenomen. Een achteruitgang van het aantal dubbelfuncties alleen 
volstaat echter niet om te spreken van ontzuiling. Daarom zal in de 
volgende onderdelen worden gekeken naar de omvang van de zuilen, hun 
onderlinge samenhang en naar eventuele zuiloverschrijdende connecties. 

                                                      
7 Het gaat om verenigingen die over geen enkel bestuurlijk contact beschikken met een 
andere vereniging. 
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3.3.2 Zuilconstructie en externe segregatie 

Een volgende cruciale stap is het onderbrengen van de verschillende 
verenigingen bij een zuil. Naar analogie met Van de Velde gebeurde de 
zuilconstructie op basis van drie criteria, nl. de naam van de vereniging, 
hun ideologische toekenning (op basis van de vragenlijst) en eventuele 
bestuurlijke connecties met een politieke partij. Op deze manier werden de 
verenigingen toegewezen aan een bepaalde ideologische strekking 
(christelijk, liberaal, socialistisch, Vlaams of groen). Indien er geen score 
was op een van de drie criteria dan werd de vereniging als ‘neutraal’ 
bestempeld, bij tegenstrijdige scores ging het om een ‘gemengde’ 
vereniging.  
 
Nadien werd deze indeling verder beoordeeld aan de hand van de resultaten 
van de clusteranalyse, meer bepaald de average linkage methode, die zich 
uitsluitend baseerde op de overlappende leiderschappen. Deze methode 
geeft een genuanceerd beeld, vermits de samenvoeging van verenigingen 
gebeurt op basis van het gemiddeld aantal gedeelde bestuursfuncties. Elke 
vereniging binnen een bepaald cluster kent gemiddeld een grotere 
bestuursoverlapping met de andere verenigingen van het cluster dan met de 
leden van elke andere cluster (Scott, 1991:133; Lorr, 1983, 88). 
Organisaties die in een cluster voorkomen waarvan een meerderheid 
behoort tot een bepaalde strekking worden tot diezelfde zuil gerekend. Dit 
fenomeen deed zich vooral voor met betrekking tot de christelijke zuil, 
waartoe ook alle Vlaamse en groene verenigingen werden gerekend omdat 
ze in de clusteranalyse steeds voorkwamen samen met christelijke 
verenigingen. De beslissing om deze verenigingen toe te wijzen aan de 
christelijke zuil is genomen omwille van vergelijkbaarheid met het vorige 
onderzoek. De beslissing is niet geheel vrij van kritiek, maar stelt ons in 
staat om de veranderingen die zich de afgelopen 12 jaar binnen het ruime 
christelijk netwerk voltrokken, beter te beoordelen. In totaal werden zo nog 
21 verenigingen toegewezen aan de christelijke zuil, uitsluitend op basis 
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van de average linkage methode. Dit is een sterke daling in vergelijking 
met het vorige onderzoek (40).  
 
Het aantal verenigingen dat toegewezen werd aan het christelijke, 
socialistische of liberale netwerk is gedaald (van 135 in 1985 naar 109 in 
1997) ten voordele van het aantal neutrale verenigingen (van 35 naar 55). 
In het geval van de christelijke zuil is dit te verklaren door het lager aantal 
dubbelfuncties, waardoor het aantal verenigingen dat enkel op basis van de 
clusteranalyse aan de zuil kon worden toegewezen sterk verminderd is. 
Voor het socialistisch netwerk is de toewijzing op basis van de naam ruim 
gehalveerd, wat wijst op het verdwijnen van een aantal uitgesproken 
socialistische verenigingen. De reeds kleine liberale zuil verliest nog enkele 
verenigingen.  
 
Om na te gaan of zuilen extern gesegregeerd zijn (weinig contacten met 
verenigingen van een andere ideologie), is het nodig te kijken naar het 
aantal connecties of dubbelfuncties die niet binnen de zuil gelegen zijn. 
Dan blijkt dat het aantal zuiloverschrijdende dubbelfuncties (van 1 naar 
7%) in vergelijking met het vorige onderzoek is toegenomen, maar beperkt 
blijft. De bestuurlijke ‘tussen-zuil’ contacten zijn wel allen (14) 
enkelvoudig en niet cruciaal van aard.  Daarmee wordt bedoeld dat deze 
zuiloverstijgende banden niet gevormd worden door centrale verenigingen 
in het netwerk. De helft van de tussen-zuil connecties verlopen trouwens 
van een zuil naar een neutrale vereniging. Van naderbij bekeken, blijken ze 
ook niet te verlopen via sleutelfiguren in beide verenigingen. De grenzen 
van de zuilen blijken minder sluitend te zijn, maar de kern ervan is nog 
steeds ‘bestuurlijk zuiver’. 

3.3.3 Interne integratie 

Wanneer we willen nagaan in welke mate de zuilen intern samenhangen 
(veel contacten met verenigingen van de eigen ideologie) is het 
noodzakelijk om de verschillende verzuilde netwerken afzonderlijk te 
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bespreken. Dit gebeurt aan de hand van de belangrijkste kenmerken van 
deze netwerken (inclusief politiek partij), weergegeven in tabel 3.2. 
 
 liberaal  socialistisch  christelijk 
 1985 1997 1985 1997 1985 1997 
Verenigingen 10 7 20 13 105 89 
Geïsoleerden 1 2 2 2 7 27 
Componenten 1 1 1 1 8 3 
Dubbelfuncties 32 16 57 66 320 160 
Connecties 17 7 43 40 186 98 
Densiteit 0.31 0.25 0.21 0.41 0.03 0.02 
Samenhang8 0.81 0.54 0.81 0.72 0.67 0.43 

Tabel 3.2: Primaire karakteristieken van het liberaal, socialistisch en     
 christelijk netwerk 
 
De liberale zuil was in het vorige onderzoek al danig ondergeschikt in 
omvang (10) en is nu met het verdwijnen van onder andere een jongeren- 
en een vrouwenvereniging nog nauwelijks een aparte zuil te noemen. Zeker 
als we er rekening mee houden dat van de 7 verenigingen er 2 enkel met de 
partij connecties hebben en 2 volledig geïsoleerd zijn. In 1985 was de 
liberale zuil, vooral door de centrale rol van de toenmalige PVV, als een 
klein, maar samenhangend netwerk te typeren. Ruim 80% van de 
verenigingen was op directe of indirecte manier voor mekaar bereikbaar. 
Momenteel is er binnen dit kleine netwerk een lagere dichtheid en 
samenhang, en het aantal dubbelfuncties is zelfs gehalveerd. Volgens 
Hellemans is de snelle achteruitgang van de liberale zuil in Vlaanderen 
begrijpelijk, vermits de zuil nooit sterk uitgebouwd was en haar electoraal 
belang voor de liberale partij miniem (Hellemans, 1990: 250). Dit laatste 
                                                      
8 Samenhang is een verruimde variant van densiteit, die aldus berekend wordt: de som van 
alle directe en indirecte relaties binnen de afzonderlijke componenten, gedeeld door het 
aantal mogelijke relaties in de zuil (Helmers, 1975, 123-124). De overige termen en 
begrippen werd reeds eerder in deze paper verduidelijkt: dubbelfunctie en connectie (zie 
3.2); component (2.5); densiteit (2.4). 
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blijkt ook uit het feit dat ondanks de teloorgang van het liberale 
verenigingsleven in Kontich de VLD er de op een na sterkste partij is 
geworden en tevens de burgemeester levert. 
 
De socialistische zuil is net zoals de liberale in omvang afgenomen. Dit is 
te wijten aan het feit dat een aantal ‘rode’ verenigingen niet langer actief 
zijn. De resterende verenigingen vormen daarentegen met slechts twee 
geïsoleerde gevallen een vrij hecht blok. De relatief sterke daling van het 
aantal verenigingen tastte de samenhang van het netwerk niet aan. Meer 
nog: het slechts licht afgenomen aantal connecties en het sterk toegenomen 
aantal dubbelfuncties maken dat het socialistisch netwerk veel hechter is 
geworden. Dit uit zich in een verhoging van de multipliciteit9, een daling 
van de gemiddelde spoorlengte10 of centraliteit en een verdubbeling van de 
dichtheid, waardoor 41% van de verenigingen binnen de zuil voor elkaar 
bereikbaar is. De SP is de meest centrale vereniging en onderhoudt met 
elke andere vereniging binnen het netwerk een directe relatie.  
 

                                                      
9 Multipliciteit duidt op de verhouding tussen het aantal dubbelfuncties en het aantal relaties 
of connecties en kan dus als een indicator van de sterkte van de connectie beschouwd 
worden. 
10 De spoorlengte is het minimaal aantal tussenpunten dat nodig is om een relatie te leggen 
tussen twee punten van een component. De gemiddelde spoorlengte van alle punten is een 
mogelijke manier om de centraliteit van het netwerk te meten (zie ook 2.4).  
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Figuur 3.1: Het socialistisch netwerk11 
 
Het gevaar voor de toekomst van het socialistische netwerk is echter dat het 
draagvlak van geëngageerde bestuursleden zeer klein is. Dit uit zich in een 

                                                      
11 Met behulp van het programma Pajek (Batagelj en Mrvar, 1998) werden de datamatrices 
omgezet in een grafische voorstelling. Hierbij werd er gebuik gemaakt van het Fruchterman 
Reingold algoritme. Dit algoritme gaat plaatsen toewijzen op een twee-dimensioneel vlak 
aan de verenigingen op basis van een zelfgekozen startpunt. Indien er een verbinding tussen 
twee verenigingen is, dan worden deze verbonden met een lijn. De lengte van deze lijn is 
afhankelijk van de sterkte van de verbinding. Een hoger aantal dubbelfuncties zal zorgen 
voor een kortere lijn en vice versa (Tamassia, 1997). 
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hoge  bestuursbelasting: de bestuurders uit het socialistisch netwerk 
(inclusief SP) oefenen gemiddeld in bijna 3 verenigingen een 
bestuursfunctie uit.  
 
De christelijke zuil in Kontich is sterk uitgebouwd in vergelijking met het 
liberale (bijna 13 keer zo groot) en het socialistische netwerk (bijna 7 keer 
zo groot). Het omvat 89 verenigingen, dit wil zeggen 54% van het totaal 
aantal verenigingen in Kontich. Wanneer de huidige christelijke zuil 
vergeleken wordt met die van 1985 valt vooral op dat er heel wat meer 
geïsoleerde verenigingen (27%) tot de zuil werden toegewezen dan in het 
vorige onderzoek het geval was (7%). Hieronder vallen wat meer Vlaamse, 
maar vooral meer jeugdverenigingen. 
 
De 62 niet-geïsoleerde verenigingen in het christelijk netwerk staan in voor 
160 dubbelfuncties. Ondanks het feit dat dit bijna 60% is van alle 
gerealiseerde bestuurlijke overlappingen, betekent dit een halvering van het 
aantal dubbelfuncties op 12 jaar tijd. De dichtheid van de christelijke zuil 
bedraagt 2 %, wat betekent dat slechts 1 op 50 mogelijke relaties effectief 
gerealiseerd zijn. Vergeleken met 1985 is dit cijfer licht (van 3% naar 2%) 
gedaald. De gemiddelde spoorlengte is eveneens toegenomen, wat er op 
wijst dat verenigingen op grotere afstand van elkaar gelegen zijn. Al deze 
vaststellingen doen een ‘ontrafeling’ van het christelijk netwerk 
vermoeden. Omwille van de grootte van dit netwerk is het echter moeilijk 
om genuanceerde uitspraken te doen. Daarom hebben we geprobeerd het 
netwerk verder op te delen in subgroepen en in te zoemen op de centrale 
positie van de CVP in het christelijke netwerk.     
 
Geïntegreerde subgroepen in het christelijk netwerk zijn er niet veel: de 
Vlaamse verenigingen hebben nauwelijks onderlinge contacten, hetzelfde 
geldt voor de landbouwsector. Binnen het christelijk netwerk kan nog wel 
duidelijk gesproken worden van een arbeidersvleugel die zeker in aantal 
organisaties weinig aan omvang heeft verloren (van 22 naar 19). De 
arbeidersbeweging is vooral door de sterke samenhang tussen de 
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christelijke vakbond (ACV), het christelijk ziekenfonds (CM) en hun 
overkoepelende organisatie (ACW) nog als intern geïntegreerd te typeren. 
Dit geldt zeker in vergelijking met het volledige christelijke netwerk, maar 
blijft ondergeschikt aan de sterk geïntegreerde socialistische zuil.  
Het belang van de CVP in het christelijk netwerk is in vergelijking met 
1985 wel sterk toegenomen, ondanks een reële afname van het aantal 
dubbelfuncties en een lagere bestuursbelasting. Door toevoeging van de  
partij aan het netwerk verlaagt het aantal componenten in de christelijke 
zuil van 5 naar 3. In 1985 bleef dit aantal nog stabiel op 8. Dit kan ten dele 
verklaard worden door het grote aantal verenigingen dat zich verder  
isoleerde (en waarbij dus ook een aantal kleine componenten uiteenvielen) 
of de christelijke zuil omwisselden voor de neutrale. Maar de groeiende rol 
van de CVP kan ook geplaatst worden tegen de afname van de interne 
integratie van de rest van het christelijk netwerk. Hierbij is dan vooral de 
sterk verzwakte positie van het ACW opmerkelijk. In 1985 onderhield deze 
laatste nog zeer veel contacten, zowel met haar traditionele 
arbeidersvleugel alsook daarbuiten en versterkte ze bovendien de interne 
integratie. Om deze reden viel toen het belang van de partij voor het 
netwerk minder op. Nu dat de centrale rol van het ACW afneemt, wordt die 
van de CVP juist benadrukt. Dit weerspiegelt zich voornamelijk in de 
toename van de samenhang als de CVP wordt toegevoegd. Hier zorgt de 
partij bijna voor een verdubbeling van 0.25 tot 0.43. Dit betekent dat men 
bijna twee keer zoveel directe en indirecte relaties realiseert binnen een 
component. De partij is tevens uitgegroeid tot de spil waarrond het gehele 
netwerk als het ware is opgebouwd12.  

                                                      
12 Bij het berekenen van de ‘betweenness’ of spilcentraliteit bleek dat de CVP in 64% van 
de gevallen fungeerde als spil tussen 2 verenigingen. De tweede vereniging (BGJG-
centrum) was dit slechts in 18% van de gevallen.  
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3.4 Verzuiling of ontzuiling ?  
Wanneer we deze resultaten op een rijtje zetten, kunnen we dan een 
gefundeerde en genuanceerde uitspraak doen over de verzuiling van het 
Kontichse verenigingsleven?  
 
Het aantal dubbelfuncties en connecties tussen de verenigingen onderling 
en met de politieke partijen is drastisch gedaald. Het aantal verenigingen 
dat daardoor een geïsoleerde positie inneemt is sterk toegenomen. Dit uit 
zich ook duidelijk in de zuilconstructie, waar nog 67% van de verenigingen 
aan een zuil kon worden toegewezen: een daling met 13% ten op zichte van 
1985. De groep van neutrale verenigingen is gevoelig uitgebreid. Wanneer 
er echter geen rekening met de invloed van de dubbelfuncties13 wordt 
gehouden, maar enkel met de toewijzing op basis van naam, ideologie of 
partijconnecties, dan daalt het aantal verenigingen dat kan worden 
toegewezen aan een zuil met slechts 2%. Dit wijst erop dat er slechts een 
beperkte afname is van de echte zuilorganisaties, maar dat verenigingen 
zonder expliciete levensbeschouwelijke of ideologische identiteit zich in 
termen van dubbelfuncties meer hebben losgemaakt van deze verzuilde 
kern. Deze evolutie deed zich voornamelijk voor in het christelijk netwerk. 
 
Een gelijkaardige vaststelling kan gemaakt worden met betrekking tot de 
externe segregatie, gemeten aan de hand van het aantal zuil-
overschrijdende contacten. Deze nemen geleidelijk toe (van 1% naar 7%), 
maar situeren zich allen aan de rand van de zuilen, terwijl de kern van de  
zuilen bestuurlijk zuiver blijven. De interviews met bevoorrechte getuigen 
bevestigden deze resultaten: de contacten tussen de zuilen nemen 
geleidelijk toe, maar verlopen nog steeds uiterst moeizaam.  
 
De interne samenhang van deze verkleinde zuilen ligt lager dan 12 jaar 
geleden, maar verschilt onderling. Volgens het criterium dat 50% van de 

                                                      
13 Berekend aan de hand van de clusteranalyse. 
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verenigingen voor mekaar bereikbaar moet zijn om van een zuil te 
spreken (Duffues, e.a., 1985) kan het christelijk en zeker het liberale 
netwerk nog moeilijk als een zuil worden beschouwd. Door het toevoegen 
van de partijen wordt echter ruimschoots aan het criterium voldaan. Het 
liberale netwerk blijft met de VLD echter te klein om echt van een zuil te 
spreken. Bij de christelijke zuil werd reeds meermaals gewezen op de 
belangrijke rol van de CVP. Toch bleek uit de interviews dat niet zozeer de 
christen-democratische partij als vertegenwoordiger van de zuil mag 
worden aanzien, maar dat eerder bepaalde mensen uit de partij 
verschillende delen van het christelijk verenigingsleven 
vertegenwoordigen. De SP daarentegen werd wel aanzien als spreekbuis 
van een kleine, maar hechte zuil. De onderlinge bestuurlijk vervlechting is 
zo groot  dat zelfs de SP-voorzitter sprak van een vervaging van de grenzen 
tussen verenigingen en partij. Het zuilkarakter van het socialistisch netwerk 
wordt zelfs zonder partij ruimschoots gewaarborgd (77% van de 
verenigingen zijn voor mekaar bereikbaar).  
 
We kunnen concluderen dat er duidelijk sprake is van ontzuiling, niet 
zozeer doordat de zuilbarrières massaal worden doorbroken, maar eerder 
omwille van het feit dat de zuilen kleiner worden en de verenigingen 
minder sterk met mekaar verbonden zijn. Deze tendens is het best zichtbaar 
aan de uiteinden van de zuilen, maar laat zich af en toe ook voelen in de 
kern ervan. 
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4 Casus 2: Exploratie van het bestaande netwerk van 
zorgvoorzieningen voor borstkankerpatiënten  

De techniek van netwerkanalyse werd tevens gebruikt in het kader van het 
onderzoek naar de zorgvoorzieningen voor borstkanker dat in de loop van 
1995 werd uitgevoerd. In wat volgt zal de opzet en werkwijze van dit 
onderzoek beknopt worden toegelicht, samen met een rudimentaire schets 
van de geïnventariseerde organisaties. In het kader van deze paper wordt de 
nadruk echter vooral gelegd op de resultaten die tot stand zijn gekomen aan 
de hand van netwerkanalyse. 

4.1 Onderzoeksopzet  
Dit onderzoek heeft tot doel de grootte, structuur en dynamiek van het 
bestaande zorgnetwerk voor borstkankerpatiënten in de zorgregio 
Antwerpen te exploreren. De onderzoeksvragen kunnen samengevat 
worden als:  

1)  Uit welke zorgvoorzieningen bestaat dit netwerk ? 
2)  Wat is de interne verwijzingsdynamiek in dit zorgnetwerk?  

 
Het onderzoeksobject “zorgvoorziening” wordt omschreven als:  

Elke systematische of georganiseerde dienstverlening die tot doel heeft 
zorgen te verstrekken aan een bepaalde groep van zorgbehoeftigen, 
borstkankerpatiënten incluis. 

Het onderscheidend criterium is de georganiseerde wijze van 
dienstverlening, die moet tegemoetkomen aan de zorgbehoeften die eigen 
zijn aan borstkanker14. Hoewel ook de medisch-technische zorgen hun 
plaats vinden in deze omschrijving, ligt de klemtoon eerder op de niet-
medische zorgen. Concreet gaat het dan om alle zorgactiviteiten van 
psychosociale of materiële aard die op systematische wijze verstrekt 
                                                      
14 Algemene welzijnsorganisaties zoals OCMW, CLG, enz. werden niet opgenomen in de 
inventaris omdat zij juist door hun algemeen karakter niet direct tegemoetkomen aan de 
specifieke zorgbehoeften van borstkankerpatiënten. 
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worden door professionelen of door vrijwilligers. Geografisch wordt de 
inventarisatie beperkt tot het zorggebied dat overeenkomt met de provincie 
Antwerpen. 
 
De netwerkexploratie werd gestart vanuit een poel van organisaties 
waarvan het vooronderzoek heeft uitgewezen dat borstkankerpatiënten er 
terechtkunnen. De exploratie wordt nadien uitgebreid met organisaties die 
tijdens de bevraging door minimaal twee respondenten vermeld worden als 
zorgvoorziening voor borstkankerpatiënten. In drie bevragingsronden 
worden zo in totaal 57 organisaties in kaart gebracht. De data worden 
verzameld aan de hand van een schriftelijke vragenlijst die tijdens een 
interview met een afgevaardigde15 van de organisatie wordt ingevuld. Deze 
vragenlijst peilt zowel naar de interne organisatie van de zorgvoorziening 
voor borstkankerpatiënten als naar de externe organisatie en situering van 
deze zorg in een netwerkverband met andere zorgvoorzieningen. Terwijl de 
antwoorden op de eerste set vragen de aanzet vormen voor een klassieke 
beschrijvende analyse van de organisaties levert de tweede set geschikt 
materiaal voor een rudimentaire netwerkanalyse.  

4.2 Enkele kenmerken van de organisaties  
In antwoord op de eerste onderzoeksvraag worden de data op een klassieke 
beschrijvende wijze geanalyseerd. Op basis van de gegevens over de 
interne werking van de voorzieningen en hun dienstverlening aan 
borstkankerpatiënten, wordt het mogelijk om een beeld te vormen van de 
57 organisaties die deel uitmaken van het geïnventariseerde zorgnetwerk. 
Slechts enkele van deze interne kenmerken worden hieronder besproken. 
 
Naar type van voorziening toe blijkt dat het zorgnetwerk voor 
borstkankerpatiënten voor het grootste deel bestaat uit ziekenhuizen (24) en 

                                                      
15 Bij kleine organisaties zoals  zelfhulpgroepen was deze afgevaardigde meestal de 
voorzitster van de organisatie, bij grotere organisaties zoals ziekenhuizen of ziekenfondsen 
was dat meestal het hoofd van de sociale dienst. 
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zelfhulpgroepen (16). Daarnaast zijn er ook ziekenfondsen (7), 
organisaties voor algemene of palliatieve thuiszorg (7) en algemene 
kankerorganisaties (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste van deze zorgvoorzieningen werden opgericht op initiatief van 
een andere organisatie of door een persoon (resp. 24 en 22). De overige 
organisaties16 zijn het resultaat van een overheidsinitiatief. Bij de 
oprichting van meer dan de helft (30) van de organisaties speelde een 
bepaald ideologisch motief mee. Meestal gaat het dan om een christelijke 
drijfveer, in mindere mate om andere ideologische overtuigingen. Bijna de 
helft (27) van de organisaties werd bijgevolg niet opgericht vanuit een 
bepaalde ideologische motivatie, maar werkt vanuit een eerder 
pluralistische instelling.  
 
De zorgverlening voor borstkankerpatiënten kan onderverdeeld worden 
naar het type zorg en naar de ziektefase waarin deze zorg verstrekt wordt. 
Bij de organisaties uit het zorgnetwerk zijn de meeste zorgactiviteiten 
toegespitst op de fase van de curatieve behandeling of op de opvolging van 
de borstkankerpatiënt na herstel (resp. 36% en 34%17). Ook gaat er heel wat 

                                                      
16 Inclusief organisaties opgericht op initiatief van het OCMW.  
17 Elke organisatie diende zijn vijf belangrijkste zorgactiviteiten te specificeren door ze te 
situeren in een schema dat een opdeling maakte naar ziektefase en zorgtype. De vernoemde 
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Figuur 4.1: Respondentorganisaties naar type 
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aandacht naar de palliatieve zorg voor terminale patiënten (23%). Zeer 
weinig zorgactiviteiten richten zich naar de borstkankerpatiënt die zich nog 
in de fase vóór de curatieve behandeling bevindt (7%). De belangrijkste 
zorgactiviteiten van deze organisaties zijn van psychosociale of materiële 
aard (resp. 57% en 35%). In mindere mate wordt de nadruk op de strikt 
medische zorgen gelegd (8%). Concreet worden deze zorgen overwegend 
ingevuld als ‘het luisteren naar en praten met patiënten’ (18%), ‘financiële 
of administratieve hulp’ (13%), ‘doorverwijzing van patiënten’ (13%) en 
‘verstrekken van algemene informatie’ (12%).  

4.3 Het zorgnetwerk voor borstkankerpatiënten 

4.3.1 Algemeen 

Om een antwoord te vinden op de vraag naar de interne dynamiek van het 
zorgnetwerk wordt verder gewerkt met de beschikbare netwerkgegevens. 
Deze zijn het resultaat van de registratie per respondent van alle 
zorgvoorzieningen waar deze organisatie voor de zorg aan 
borstkankerpatiënten mee samenwerkt of een verwijzingsrelatie mee heeft. 
Met verwijzingsrelatie worden enerzijds de zogenaamde ‘outputrelaties’ 
bedoeld, waarbij de respondentorganisaties borstkankerpatiënten 
doorverwijzen naar een andere voorziening. Anderzijds zijn er de 
‘inputrelaties’ die er op neerkomen dat de respondentorganisatie zelf 
patiënten doorverwezen krijgt van een andere zorgvoorziening. De 
samenwerkingsrelaties verschillen van de verwijzingsrelaties doordat de 
patiënt tegelijk cliënt is bij de beide voorzieningen en dus niet 
‘doorgeschoven’ wordt van de ene organisatie naar de andere. Op deze 
wijze weten we dus voor elke geïnventariseerde organisatie met welke 

                                                                                                                           
percentages geven bijgevolg het aandeel weer van een bepaalde soort zorgverlening in het 
totaal aantal omschreven activiteiten. 
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organisaties men externe relaties18 aanknoopt voor de praktische 
uitwerking van de zorg aan borstkankerpatiënten.  
 
Op basis van deze netwerkgegevens wordt het mogelijk om een beeld te 
vormen van de structuur en dynamiek van de relaties binnen het 
zorgnetwerk. Hiervoor wordt, na de omzetting van alle relatiegegevens van 
de 57 organisaties naar een gepaste datamatrix, gebruik gemaakt van het 
programma UCINET (Borgatti et al, 1992). In de matrixcellen vinden we 
een waarde 0 indien er geen sprake is van een relatie tussen de rij- en de 
kolomorganisatie, en een waarde van 1 tot en met 111 indien er wel sprake 
is van een netwerkrelatie19. Het programma UCINET zal deze waarden in 
bepaalde gevallen dichotomiseren. 
 
De densiteit van een netwerk geeft de dichtheid of proportie weer van de 
bestaande netwerkrelaties ten opzichte van de mogelijk netwerkrelaties. 
Van de 57 organisaties of actoren uit ons zorgnetwerk zijn er 9 die geen 
netwerkreferenties hebben opgegeven en 48 die minimum één andere 
organisatie hebben opgenoemd waar ze naar doorverwijzen, van 
doorverwezen krijgen of mee samenwerken. Dit brengt het totaal aantal 
mogelijke connecties tussen de 57 netwerkactoren op 159620. Aangezien er 
slechts 237 bestaande netwerkconnecties zijn tussen koppels van actoren 
heeft het zorgnetwerk voor borstkankerpatiënten een dichtheid van 14,8 %. 

                                                      
18 Deze relatie kan dus de vorm hebben van een samenwerkingsrelatie en / of een 
outputrelatie en / of een inputrelatie.  
19 De relatiegegevens werden omgezet in driecijferige getallen van nullen en enen, waarbij 
de eenheden de outputrelaties weergeven (ik stuur naar), de tientallen de 
samenwerkingsrelaties en de honderdtallen de inputrelaties (ik krijg van). Dit resulteert in 
de discrete waardenreeks 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Zo weten we bijvoorbeeld uit de 
celwaarde 110 van de 3de rij en de 12de kolom dat organisatie 3 cliënten doorverwezen krijgt 
van organisatie 12 en er ook mee samenwerkt. 
20  ( 57 X 56 ) / 2 = 1596 
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4.3.2 Centrale organisaties binnen het zorgnetwerk 

De vraag die voor dit netwerkonderzoek vooral van belang is, is welke van 
de geïnventariseerde organisaties een centrale rol spelen in dit zorgnetwerk. 
In de beschrijvende netwerkanalyse komt men dan automatisch terecht bij 
het concept ‘centraliteit’ of de mate waarin een organisatie betrokken is in 
alle bestaande netwerkrelaties. Een veel gebruikte maat van centraliteit is 
de spilcentraliteit. Wanneer men hier bovendien de genormaliseerde waarde 
van berekent, verkrijgt men de proportie dat deze organisatie spil is in alle 
kortste paden van het netwerk, uitgedrukt als percentage. Wanneer de 
genormaliseerde spilcentraliteiten berekend worden voor de 
zorgvoorzieningen uit ons netwerk variëren deze waarden aanzienlijk, met 
name tussen 0% en maar liefst 47%.  
 
Onze interesse gaat echter niet in de eerste plaats naar de netwerkfunctie 
van de 57 afzonderlijke organisaties, maar wel naar de mogelijke 
centraliteit van een bepaald type van zorgvoorziening. Daarom worden de 
individuele centraliteitswaarden gekoppeld aan de kenmerken van de 
verschillende organisaties. Zo wordt duidelijk dat binnen het zorgnetwerk 
voor borstkankerpatiënten de zelfhulpgroepen in het bijzonder hoog scoren 
qua centraliteit. In de eerste plaats behaalt de belangrijkste zelfhulpgroep de 
hoogste centraliteitsscore van heel het netwerk: deze organisatie is spil in 
niet minder dan 47% van alle kortste paden in het netwerk. Ten tweede 
behalen de zelfhulpgroepen ook in het algemeen meer hoge spilscores dan 
de andere types zorgvoorzieningen (zie tabel 4.1). Middelmatige 
centraliteitswaarden vinden we meer bij de thuiszorgdiensten en de 
ziekenhuizen, terwijl de ziekenfondsen en kankerorganisaties wat 
centraliteit betreft relatief gezien het laagst scoren.  
 
 
 
 

 Ziekenfonds Ziekenhuis Thuiszorg Kankerorg Zelfhulpg 
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Laag  57% (4) 24% (6) 43% (3) 67% (2) 25% (4) 
Midden 29% (2) 38% (9) 43% (3)   0% (0) 31% (5) 
Hoog 14% (1) 38% (9) 14% (1) 33% (1) 44% (7) 

Tabel 4.1: Centraliteit (in 3 gelijke klassen) naar type voorziening 

 
Wat de geregistreerde oprichtingskenmerken betreft situeren de hoogste 
centraliteitswaarden zich bij de organisaties die opgericht werden door een 
persoon, terwijl de voorzieningen opgericht door een organisatie een 
middelmatig centrale rol spelen. De laagste spilwaarden worden genoteerd 
bij overheidsorganisaties.  

Naar de zorgoriëntatie van de voorzieningen blijkt dat de psychosociale 
zorgvoorzieningen de meest centrale rol spelen in dit netwerk. De 
voorzieningen die overwegend strikt medisch of materieel georiënteerd 
zijn, scoren meestal zeer laag qua centraliteit. Tevens blijkt dat, wat de 
doelgroep van de organisaties betreft, de voorzieningen die zich zeer 
specifiek richten op borstkankerpatiënten het grootste aandeel hebben in de 
hoogste centraliteitswaarden. De overige organisaties scoren gemiddeld tot 
laag wat centraliteit betreft.  
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Figuur 4.2: Spilfunctie naar ideologie 
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Op basis van deze spilcentraliteiten kunnen we dus besluiten dat de 
organisaties die opgericht zijn door een persoon, die werken vanuit een 
pluralistische instelling, die zich specifiek richten naar 
borstkankerpatiënten en die in de eerste plaats psychosociale zorgen 
aanbieden de belangrijkste - of meest centrale - voorzieningen zijn uit het 
zorgnetwerk voor borstkankerpatiënten. In feite is dit een bevestiging van 
de eerder beschreven hoge netwerkcentraliteit van de zelfhulpgroepen, die 
grotendeels aan deze kenmerken voldoen21.  

4.3.3 Vormgeving van de centrale functie van zelfhulpgroepen 

Het loont de moeite om na te gaan hoe deze centrumrol van de 
zelfhulpgroepen concreet vorm krijgt binnen het gegeven zorgnetwerk. 
Daarom wordt er overgestapt naar een analyse op het niveau van de 
netwerkrelaties: eerst wordt een nieuw databestand gecreëerd dat niet de 57 
organisaties, maar wel de 237 netwerkrelaties als observatie-eenheid heeft. 
Deze 237 relaties zijn bestaande connecties tussen koppels of dyaden van 
organisaties uit het zorgnetwerk: 108 samenwerkingsverbanden, 109 input- 
en 137 outputrelaties, wat het aantal verschillende relaties op 354 22 brengt. 
Figuur 3 geeft reeds een overzicht van de verschillende soorten 
netwerkrelaties die concreet vorm krijgen rondom de zelfhulpgroepen.  
 
Door de bestaande relaties te vergelijken met de mogelijke of verwachte 
relaties23 krijgt men een idee van de kans dat een relatie feitelijk wordt 
gelegd met een bepaald soort organisatie (meer of minder dan verwacht). 

                                                      
21 Een typologische analyse die niet werd besproken in het kader van deze paper leert dat de 
zelfhulpgroepen uit dit zorgnetwerk steeds opgericht werden door een persoon, over het 
algemeen pluralistisch georiënteerd zijn en voornamelijk specifieke psychosociale zorgen 
verstrekken voor (ex-)borstkankerpatiënten. 
22 Een netwerkconnectie tussen een dyade van actoren kan zowel een invoerrelatie zijn als 
een uitvoer- of samenwerkingsrelatie, of een combinatie van twee of drie van deze relaties. 
Dit verklaart waarom er in totaal 354 (=108+109+137) netwerkrelaties worden geregistreerd 
en slechts 237 dyaden.  
23 In feite is dit ook een vorm van densiteit. 
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Uit de tabel blijkt dat 
de centrale rol van 
zelfhulpgroepen 
bevestigd wordt op 
algemeen relatieniveau 
en met name naar voor 
komt in de 

outputrelaties. Patiënten hebben in dit zorgnetwerk dus meer kans dan 
verwacht om door een bepaalde zorgvoorziening doorverwezen te worden 
naar een zelfhulpgroep. 
 
Doorgedreven analyse van deze kanscijfers geeft een gedetailleerd beeld 
van de outputrelaties naar zelfhulpgroepen toe. De kans op verwijzing van 
borstkankerpatiënten naar zelfhulpgroepen is met name het grootste vanuit 
een (andere) zelfhulpgroep (2,75). Ook vanuit de algemene 
kankerorganisaties (1,89), de ziekenfondsen (1,79) en de ziekenhuizen 
(1,43) komen er meer verwijzingen naar zelfhulpgroepen dan verwacht, 
terwijl de thuiszorgdiensten op dit punt niet aan de verwachtingen voldoen 
(0,46). In tegenstelling tot de input- en samenwerkingsdynamiek is de 
outputdynamiek vanuit bijna alle organisatietypes sterker dan verwacht 
gericht op zelfhulpgroepen. Een zorgvoorziening zal patiënten dus eerder 
doorverwijzen naar een zelfhulpgroep, dan met een zelfhulpgroep samen te 
werken of dat men er zelf patiënten van doorverwezen krijgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Soort relatie Relatiekans 

Inputrelaties    (N=109) 0,39 
Outputrelaties  (N=135) 1,75 
Samenwerking  (N=108) 1,04 

Alle relaties (N=237) 1,10 

  Tabel 4.2:Relatiekans zelfhulpgroepen 
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Na de analyse van de 
relatiekansen kunnen we uit de 
verdeling van de output-
referenties (in percentages) 
afleiden door welke 
organisaties borstkanker-
patiënten over het algemeen 
worden doorverwezen naar 

zelfhulpgroepen. Zelfhulpgroepen worden in de outputreferenties met name 
het meest genoemd door ziekenhuizen en (andere) zelfhulpgroepen. In 
derde instantie worden borstkankerpatiënten ook door kankerorganisaties 
doorverwezen naar zelfhulpgroepen. De ziekenfondsen en de 
thuiszorgdiensten komen in deze verwijzingsrelaties nauwelijks voor. Dit 
beeld wordt tevens volledig bevestigd door de inputreferenties van de 
zelfhulpgroepen, waarin zelfhulpgroepen aangeven van welke organisaties 
men voornamelijk patiënten doorverwezen krijgt.  
 
Aanvullend blijkt dat in dit zorgnetwerk het vooral ziekenhuizen en 
zelfhulpgroepen zijn die met elkaar samenwerken voor de zorg aan 
borstkankerpatiënten. Net als bij de inputreferenties van de zelfhulpgroepen 
komen ook in de samenwerkingsdata de ziekenhuizen op de eerste plaats 
(71%) en de andere zelfhulpgroepen op de tweede plaats (19%), gevolgd 
door de ziekenfondsen (10%). De algemene kankerorganisaties en 
thuiszorgdiensten worden in deze gegevens totaal niet vermeld. Uit de 
outputrelaties van de zelfhulpgroepen blijkt bovendien dat 
borstkankerpatiënten in zelfhulpgroepen over het algemeen worden 
doorverwezen naar een andere zelfhulpgroepen (77%) en in mindere mate 
naar een algemene kankerorganisatie (13%), een thuiszorgdienst (7%) of 
een ziekenfonds (3%).  

4.4 Centrale rol van zelfhulpgroepen  
Uit de netwerkanalyse van het zorgnetwerk voor borstkankerpatiënt in de 
zorgregio Antwerpen komt het belang van de zelfhulpgroepen duidelijk 

Ziekenhuis 47% 31 
Zelfhulpgroep 35% 23 
Alg. kankerorg 15% 10 
Ziekenfonds 2% 1 
Thuiszorg 1% 1 
Totaal   N=66 

Tabel 4.3: Output naar zelfhulpgroep 
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naar voor. Zowel de berekende centraliteitswaarden als de zogenaamde 
relatiekansen wijzen op de centrale rol van zelfhulpgroepen in dit 
zorgnetwerk. Globaal gezien is deze centrale positie het meest 
geprononceerd in de verwijzing van borstkanker-patiënten naar de 
zelfhulpgroepen toe (de outputrelaties). Concreet vertaald komt dit er op 
neer dat borstkankerpatiënten binnen het gegeven zorgnetwerk uiteindelijk 
meer dan waarschijnlijk zullen doorverwezen worden naar een 
zelfhulpgroep. Deze verwijzing zal meer dan waarschijnlijk gebeuren 
vanuit een ziekenhuis en in tweede instantie vanuit een andere 
zelfhulpgroep. Ook op het gebied van samenwerking voor de zorg aan 
borstkankerpatiënten is er een sterke band tussen ziekenhuizen en 
zelfhulpgroepen.  
 
Figuur 4.3 geeft een schematische overzicht van de input-, output- en 
samenwerkingsgegevens zoals ze naar voor komen uit de antwoorden van 
de zelfhulpgroepen. De dikte van de pijlen is proportioneel aan de kans dat 
er een dergelijke verwijs- of samenwerkingsrelatie bestaat. De cirkels staan 
voor de interne verwijzingen binnen de organisaties.  
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Figuur 4.3: Netwerkrelaties zelfhulpgroepen in het zorgnetwerk voor borstkankerpatiënten 
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5. De waarde van netwerkanalyse voor sociologisch onderzoek  
 
Na een uiteenzetting over de theoretische achtergronden van 
netwerkanalyse, werden in deze paper twee onderzoeksprojecten 
weergegeven die allebei gebruik maakten van netwerkanalyse. Nu analyse 
en rapportering afgerond zijn, is het mogelijk om enkele bedenkingen te 
formuleren over het nut  van netwerkanalyse voor deze twee casussen. 
 
Om de verschillende zorgvoorzieningen voor borstkankerpatiënten zo 
goed mogelijk in kaart te brengen werd in eerste instantie heel wat aandacht 
besteed aan de klassieke analyse van de beschrijvende data per 
zorgorganisatie. Zo werd duidelijk welke organisaties deel uitmaken van 
het zorgnetwerk en op welke manier zij de dienstverlening aan 
borstkankerpatiënten vormgeven. De kwantitatieve analyse geeft echter  
geen informatie over de plaats en het belang van de verschillende 
voorzieningen binnen het netwerk als zorgsysteem. Ook over de interne 
dynamiek van het netwerk – het verwijzen van patiënten tussen de 
verschillende soorten organisaties – bracht de klassieke analyse geen 
duidelijkheid. Daarom werd beroep gedaan op netwerkanalyse. Via een 
doorgedreven analyse op relatieniveau bleek welke verwijzingspatronen 
binnen dit zorgnetwerk tot stand komen. Aan de hand van de 
centraliteitswaarden van de actoren werd bovendien duidelijk dat de 
zelfhulpgroepen niet alleen numeriek van belang zijn, maar ook een 
cruciale rol spelen in de interne verwijzingsdynamiek van het netwerk.  
 
In de casus over het verenigingsleven van de gemeente Kontich kreeg 
netwerkanalyse een meer centrale plaats toegewezen. Aan de hand van  
netwerkanalyse werden de lokale zuilnetwerken twaalf jaar na datum 
(1985) opnieuw in kaart gebracht. In een gemeente valt de ideologische 
oriëntatie van de verenigingen niet altijd onmiddellijk uit hun naam of 
statuten af te leiden. Op basis van bestuurlijke overlappingen of 
dubbelfuncties werd daarom nagegaan met welke ideologische strekking 
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deze verenigingen het meest verbonden zijn.  Op die manier kon een 
liberaal, socialistisch en christelijk netwerk worden onderscheiden. Het 
berekenen van klassieke maten van netwerkanalyse zoals densiteit, 
samenhang en centraliteit stelde ons in staat om deze netwerken zowel 
onderling als met de vorige data te vergelijken. Uit deze analyse, aangevuld 
met diepte-interviews, kwam een uitgesproken, maar tevens genuanceerd 
beeld over ontzuiling naar voor.  
 
We besluiten dat netwerkanalyse in beide casussen tot relevante 
bevindingen heeft geleid. Hoewel netwerkanalyse in het borstkankerproject 
slechts een aanvullende rol heeft gespeeld, maakte deze techniek een 
verdieping van de kwantitatieve resultaten mogelijk.  In het 
verzuilingsproject daarentegen stond netwerkanalyse centraal, maar bleek 
aanvullende kwalitatieve informatie toch noodzakelijk om de netwerken te 
interpreteren. Netwerkanalyse sluit dus het gebruik van andere 
onderzoekstechnieken niet uit, integendeel. De blootlegging van het 
netwerk is zelden een doel an sich, meer veeleer een aanvulling op of een 
vertrekpunt voor meer inhoudelijk onderzoek. 



  

Inhoudsopgave  

1 Inleiding...................................................................................... 2 

2 Sociale netwerkanalyse : theoretische achtergronden ........... 3 

2.1 HET STRUCTURALISTISCH DENKEN...............................................................3 
2.2 DE EIGENHEID VAN NETWERKANALYSE : RELATIONELE  DATA.....................4 
2.3 HET VERZAMELEN EN OPSLAAN VAN RELATIONELE DATA............................6 
2.4 DE GRAPHENTHEORIE ..................................................................................8 
2.5 STRUCTUUR VAN HET NETWERK ................................................................10 

3 Casus 1: Verzuiling in Kontich .............................................. 11 

3.1 ONDERZOEKSOPZET ...................................................................................11 
3.2 DUBBELFUNCTIES EN LOKALE ZUILSTRUCTUREN .......................................12 
3.3 DE LOKALE ZUILSTRUCTUREN....................................................................13 
3.4 VERZUILING OF ONTZUILING ? ...................................................................22 

4 Casus 2: Exploratie van het bestaande netwerk van 
zorgvoorzieningen voor borstkankerpatiënten............................ 24 

4.1 ONDERZOEKSOPZET ...................................................................................24 
4.2 ENKELE KENMERKEN VAN DE ORGANISATIES.............................................25 
4.3 HET ZORGNETWERK VOOR BORSTKANKERPATIËNTEN................................27 
4.4 CENTRALE ROL VAN ZELFHULPGROEPEN....................................................33 

5 Bibliografie 

 


