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Samenvatting

Sociale relaties tussen actoren en de eigenschappen (gedrag, mening, etc.) van

actoren zijn niet statisch: ze veranderen over de tijd in wederzijdse samen-

hang. Iemand kan bevriend raken met een ander vanwege een gedeelde politieke

voorkeur, of zijn eigen politieke kleur veranderen naar aanleiding van interacties

met zijn vrienden. Het eerste is een voorbeeld van sociale selectie, een proces

waarbij actoren hun relaties veranderen op basis van de eigenschappen van an-

dere actoren. Het tweede is een voorbeeld van sociale bëınvloeding, een proces

waarbij het gedrag van actoren bëınvloed wordt door de actoren met wie zij een

relatie hebben.

Het stochastisch actor-georiënteerde model is ontwikkeld om de dynamiek van

een sociaal netwerk statistisch te modelleren, op basis van herhaalde meting-

en van dit netwerk (Snijders, 2001).1 Een netwerk wordt gemeten door voor

elk paar actoren te bepalen (bijvoorbeeld met een vragenlijst of op basis van

secundaire data) of zij wel of geen relatie hebben. Netwerkdata is dus opge-

bouwd uit dichotome variabelen. Het stochastisch actor-georiënteerde model

wordt gebruikt om de sociale mechanismen te toetsen, die een rol spelen in

netwerkverandering. Naast sociale selectie zijn het streven naar reciprociteit

(wederkerigheid), transitiviteit (het ‘vrienden worden met vrienden van vrien-

den’) en similariteit (de voorkeur voor relaties met gelijken) voorbeelden van

mechanismen die een rol spelen in de veranderingen van sociale netwerken.

Het stochastisch actor-georiënteerde model is gedefinieerd als een continue-tijd

Markovketen op de verzameling van alle mogelijke netwerken op een gegeven

verzameling actoren. Door de aanname van continue tijd kan het de geleidelijke,

ongeobserveerde verandering in het netwerk tussen de discrete meetmomenten

modelleren. Het model neemt aan dat netwerkverandering het gevolg is van

1Voor een populair-wetenschappelijke beschrijving van dit model, zie: Niezink, N. (2016).
Netwerkdynamiek ontrafelen. Sociologie Magazine, 24 (4), 26–28.
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168 conclusion and discussion

de veranderingen die actoren opeenvolgends besluiten aan te brengen in hun

relaties. Deze relatieveranderingenworden gemodelleerd aan de hand van een

multinomiaal logit model, waarin de sociale mechanismen covariaten zijn.

Om selectie en bëınvloeding tegelijkertijd te kunnen bestuderen, is het stochas-

tisch actor-georiënteerde model uitgebreid voor de co-evolutie van sociale net-

werken en individuele actoreigenschappen (Snijders et al., 2007; Steglich et al.,

2010). In deze uitbreiding wordt aangenomen dat actoreigenschappen gemeten

zijn op een ordinaal categorische schaal. Ten gevolg hiervan hebben meerdere

onderzoekers hun continue variabelen moeten discretiseren om deze te kunnen

analyseren in een stochastisch actor-georiënteerd model.

In hoofdstuk 2 introduceren we het stochastisch actor-georiënteerde model voor

de co-evolutie van sociale netwerken en continue actorvariabelen. Het model

combineert een Markovketen model voor de netwerkverandering met een sto-

chastische di↵erentiaalvergelijking voor de verandering in actorvariabelen. Deze

verandering is een overgang van een model met een discrete toestandsruimte

naar één met een discreet-continue toestandsruimte, wat voor nieuwe wiskundige

complicaties zorgt. Omdat we kiezen voor een simpele, lineaire stochastische

di↵erentiaalvergelijking is deze analytisch op te lossen. De bijbehorende ve-

randeringen in discrete tijd worden uitgedrukt in het zogenaamde exact dis-

crete model (Bergstrom, 1984; Delsing and Oud, 2008). Het exact discrete

model wordt gebruikt om de verandering in actorvariabelen te bepalen tussen

opeenvolgende netwerkveranderingen in een simulatie. Wanneer het model een

bëınvloedingse↵ect bevat, is het exact discrete model een benadering. We tonen

echter aan in hoofdstuk 2 dat deze benadering voor meeste praktische toepassin-

gen heel accuraat is. Het feit dat de stochastische di↵erentiaalvergelijking lijkt

op een regulier lineaire regressiemodel helpt bij het interpreteren van parameters

en het ontwikkelen van een maat van verklaarde variantie in de actorvariabele.

We illustreren de nieuwe methode in hoofdstuk 2 aan de hand van een studie

over het verband tussen vriendschap en psychische stress (angst en depressie)

onder adolescenten.

Waar in hoofdstuk 2 het stochastisch actor-georiënteerde model gedefinieerd

wordt voor de co-evolutie van netwerken en één continue actorvariabele, geba-

seerd op data verzameld op twee meetmomenten, wordt het model in hoofdstuk

3 uitgebreid voor meer dan twee meetmomenten en meer dan één continue

variabele per actor. We introduceren een periode-specifieke parameter in de

stochastische di↵erentiaalvergelijking, die analoog is aan de periode-specifieke

rate parameter in het model voor netwerkverandering. Door deze parameters

kan rekening worden gehouden met het feit dat de duur van de periodes tussen

meetmomenten kan verschillen. In hoofdstuk 3 passen we het model toe in
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een studie naar de co-evolutie van vriendschap en body mass index onder 156

adolescenten, gebaseerd op drie meetmomenten. In een simulatiestudie met een

vergelijkbare opzet laten we zien dat de momentenmethode waarmee parame-

ters geschat worden (cf. Snijders, 2001; Snijders et al., 2007) goed werkt. De

momentenmethode is de meest gebruikte schattingsmethode voor het stochas-

tisch actor-georiënteerde model. Voor deze methode wordt voor elke parameter

een statistiek geselecteerd, die gevoelig is voor veranderingen in die parameter

(voor de reciprociteitsparameter bijvoorbeeld het aantal wederkerige relaties

in een netwerk). De parameterwaardes waarvoor de geselecteerde statistieken,

gemiddeld over Monte Carlo simulaties van het co-evolutie proces, gelijk zijn

aan hun waarde in de geobserveerde data worden bepaald met behulp van een

variant op het Robbins-Monro (1951) algoritme, een stochastische benaderings-

methode. In hoofdstuk 3 zijn geschikte statistieken afgeleid voor de parameters

in de stochastische di↵erentiaalvergelijking.

Voor dit proefschrift is het model voor de co-evolutie van netwerken en continue

actorvariabelen gëımplementeerd in het R pakket RSiena (tot nu toe voor één

actorvariabele). In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe het pakket kan worden

gebruikt om dit co-evolutie model te schatten. Bij het schatten van het model is

het van belang het aantal netwerkveranderingen in een gesimuleerd co-evolutie

proces te beschouwen. Als dit aantal te klein is (kleiner dan 100), geeft het

exact discrete model geen nauwkeurige benadering. Als het aantal groot is, is

een groot aantal simulaties nodig om standaardfouten nauwkeurig te schatten.

De simulatiestudie in hoofdstuk 4 geeft inzicht in hoeveel simulaties nodig zullen

zijn.

Standaardfouten in stochastisch actor-georiënteerde modellen, met en zonder

discrete of continue actorvariabelen, worden geschat op basis van Monte Carlo

simulaties van het bestudeerde netwerkevolutie of co-evolutie proces, waarbij

gebruik wordt gemaakt van de scorefunctie-methode ontwikkeld door Schwein-

berger and Snijders (2007). In hoofdstuk 5 laten we zien hoe de standaardfouten

in geconvergeerde modellen met een complexe modelspecificatie soms extreem

grote (en incorrecte) waarden kunnen opleveren. Dit kan gebeuren als het model

parameters bevat waarvoor de bijbehorende statistieken in de momentenvergeli-

jking op vergelijkbare manier gevoelig zijn voor veranderingen in de parameters.

Dit probleem is vergelijkbaar aan het probleem van multicollineariteit bij lin-

eaire regressie. We tonen aan dat het conditiegetal van de Jacobiaan van de

statistieken in de momentenvergelijking een goede indicator is voor mogelijke

problemen met standaardfouten. We raden dit conditiegetal aan als diagnos-

tiek, en het gebruik van trace plots van de standaardfouten om de convergentie

van de standaardfouten te controleren.
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In hoofdstuk 6 vergelijken we de co-evolutie modellen voor continue en gedis-

cretiseerde actorvariabelen. Hoewel het wiskundig raamwerk voor de modellen

verschillend is, zijn de parameters in de modellen vergelijkbaar. Een simulatie-

studie gebaseerd op de data uit hoofdstuk 2 toont aan dat alleen de parameter

voor sociale bëınvloeding sterk afhankelijk is van de gekozen discretisatie. Het

onderscheidingsvermogen wordt groter naarmate er meer categorieën worden

gebruikt in de discretisatie en is het grootst als actorvariabelen worden behan-

deld als continue variabelen. Een studie op basis van data uit hoofdstuk 3

toont aan dat voor de discretisatie met de meeste categorieën de conclusies (in

de vorm van t-ratios) over de e↵ecten die afhangen van de dynamische actor-

variabele het meest vergelijkbaar zijn met die waar actorvariabelen als continu

behandeld worden. We verwachten dat het in kleine netwerken voor conclusies

op basis van hypothesetesten nauwelijks verschil maakt hoe actorvariabelen be-

handeld worden.

In het laatste hoofdstuk concluderen we dat het stochastisch actor-georiënteerde

model voor de co-evolutie van sociale netwerken en continue actorvariabelen

breed toepasbaar is, aangezien in de gezondheids-, onderwijs- en organisatieso-

ciologie veel actorvariabelen op continue schaal gemeten worden. Omdat het

model gëıntegreerd is in het R pakket RSiena kan bestaande functionaliteit hi-

erin met de uitbreiding gecombineerd worden. In de toekomst zou kunnen

worden onderzocht of een niet-lineaire transformatie van actorvariabelen een

goede oplossing is, wanneer variabelen niet aan de normaliteits- en lineariteit-

saannames van de stochastische di↵erentiaalvergelijking voldoen. Ook zou een

meest aannemelijke schatter voor het nieuwe model ontwikkeld kunnen worden.

Meer in het algemeen lijkt het zinvol standaard aannames in de netwerkanal-

yse kritisch tegen het licht te houden. Voorbeelden van dergelijke aannames

zijn dat verschillen tussen actoren volledig worden gerepresenteerd door hun

gemeten attributen (covariaten) en dat sociale netwerken geobserveerd kunnen

worden zonder fouten.
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