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Abstract 

Steeds meer organisaties werken samen en delen kennis over geografische- en organisatiegrenzen 

heen door middel van Enterprise Social Media (ESM). Het gebruik van ESM kan voor spanningen 

zorgen binnen organisaties. In dit onderzoek worden de mogelijke spanningen onderzocht door 

middel van de volgende onderzoeksvraag: Welke spanningen duiken op wanneer enterprise social 

media wordt gebruikt om kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen binnen de 

bankensector? Uit de literatuurstudie bleek dat er nog geen onderzoek was gedaan naar ESM binnen 

de bankensector, dus was vervolgonderzoek noodzakelijk met een inductieve aanpak. Dit is gebeurd 

middels kwalitatief onderzoek waarbij semigestructureerd interviews zijn afgenomen bij acht 

respondenten. Uit de thematische analyse van de resultaten blijkt dat in de bankensector, wanneer 

ESM wordt gebruikt om kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen, tien spanningen 

opduiken over het gebruik van ESM die voortvloeien uit de mogelijkheden, onmogelijkheden, 

implementatie en inrichting van ESM. Een voorbeeld van een spanning waar medewerkers mee te 

maken hebben is de wens om kennis met elkaar te delen, maar de omslachtigheid die dit met zich 

meebrengt wanneer men wordt geacht dit via ESM te doen. Er wordt in dit onderzoek aanbevolen om 

meerdere cases in deze sector te onderzoeken om zo de validiteit te verhogen. 

Sleutelbegrippen 

Enterprise Social Media, affordances, spanningen, kennisuitwisseling, samenwerking, bankensector 
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Samenvatting 

Steeds meer organisaties werken samen en delen kennis over geografische- en organisatiegrenzen 

heen. De samenwerking en kennisdeling zijn afhankelijk van nieuwe technologieën, zoals Enterprise 

Social Media (ESM). ESM brengen kansen met zich mee voor organisaties. Echter, kan het gebruik 

van deze technologieën in de werksfeer ook lijden tot spanningen. Welke rol ESM precies lijkt spelen 

in de bankensector was niet duidelijk, want de meeste onderzoeken hebben zich gefocust op IT-

gerelateerde organisaties. Doordat de medewerkers in de bankensector steeds meer afhankelijk 

worden van ESM, door de krimpende sector en opschaling van functies, kon het zo zijn dat er andere 

spanningen bij samenwerking en kennisdeling ontstonden dan in de IT-sector. Het doel van het 

onderzoek was om erachter te komen wat de invloed is van ESM in de veranderende bankensector. Er 

is onderzocht hoe ESM wordt gebruikt voor kennisuitwisseling en samenwerking, maar het 

belangrijkste was om te onderzoeken welke spanningen hiermee gepaard gaan. Dit is onderzocht 

middels de volgende onderzoeksvraag: Welke spanningen duiken op wanneer Enterprise Social Media 

wordt gebruikt om kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen binnen de bankensector? 

Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd om zo de bestaande wetenschappelijke kennis over 

ESM in kaart te brengen. Hieruit is geconcludeerd dat op basis van de bestaande kennis de 

onderzoeksvraag niet volledig beantwoord kon worden, omdat er geen literatuur beschikbaar was over 

ESM binnen de bankensector. Er is vervolgens een kwalitatief vervolgonderzoek opgestart om zo 

beter te begrijpen hoe ESM gebruikt wordt binnen de bankensector, welke spanningen dit met zich 

meebrengt en waarom. De onderzoekscase was een van de vier grootste Nederlandse banken. Aan de 

hand van semigestructureerde interviews is bij acht respondenten data opgehaald, verdeeld over de 

particuliere en zakelijke afdeling om zo een representatieve doorsnee van de organisatie te 

onderzoeken. De ruwe data is vervolgens getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd middels 

thematische analyse. Aan de hand van de analyse zijn er een aantal resultaten naar voren gekomen. Er 

zijn vijf redenen voor de onderzoekscase om ESM te gebruiken, namelijk: de veranderende 

bankensector, (specialistische) kennisuitwisseling, verkleinen verschillen online en fysiek 

samenwerken, onderhouden van sociale contacten en het communiceren met andere afdelingen. Ook 

is er geconstateerd dat ESM spanningen met zich meebrengt, zowel bij kennisuitwisseling als bij 

samenwerking. De onderzoeker heeft bij iedere spanning tevens de oorzaak en het gevolg in kaart 

gebracht. In totaal zijn er tien spanningen geformuleerd, onder te delen in drie verschillende 

categorieën: de mogelijkheden van ESM, de onmogelijkheden van ESM en de implementatie en 

inrichting van ESM binnen de bankensector. Hiermee is ook de onderzoeksvraag beantwoord ‘Welke 

spanningen duiken op wanneer Enterprise Social Media wordt gebruikt om kennisuitwisseling en 

samenwerking te ondersteunen binnen de bankensector?’, want dat zijn de spanningen die 

voortvloeien uit de drie verschillende categorieën. Dit betekent dat men in de bankensector zich 

bewust kan maken van de spanningen die medewerkers kunnen voelen wanneer ze ESM gebruiken 

voor ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden, en hiermee rekening kunnen houden. Verder 

is geconcludeerd dat de rol die ESM inneemt binnen de bankensector niet afwijkt van de rollen binnen 

andere onderzochte sectoren, namelijk de faciliterende en sociale rol. Meerdere respondenten hebben 

aangegeven de mogelijkheden van ESM niet te kennen door een gebrek aan instructies. De 

onderzoeker beveelt daarom de case-organisatie aan om in de toekomst meer tijd te nemen voor de 

implementatie van ESM en nu een cursus te organiseren om de efficiency en effectiviteit binnen de 

organisatie te verhogen. Om een breder gedragen theorie te creëren over ESM binnen de bankensector 

beveelt de onderzoeker aan om nog aanvullende organisaties binnen deze sector te onderzoeken. Door 

andere organisaties te onderzoeken kan worden uitgesloten dat sommige spanningen specifieke 

organisatieproblemen zijn, maar gelden voor de gehele bankensector. 
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Summary 

More and more companies are working together and share knowledge across geographical and 

organizational boundaries. This collaboration and knowledge sharing is dependent on new 

technologies like Enterprise Social Media (ESM). ESM brings opportunities for organizations. 

However, the use of these technologies in daily work can also lead to tensions. Which exact role ESM 

seems to play in the banking sector was not clear, because most studies had focused on companies in 

the IT related sector. Because employees in the banking sector are increasingly dependent on ESM, 

due to the shrinking sector and upscaling of functions, the tensions that arise in collaboration and 

knowledge sharing could be different from the IT sector. The purpose of this research was to find out 

what the impact of ESM is in the changing banking sector. It has been investigated how ESM is used 

for knowledge sharing and collaboration, but the most important thing was to investigate the tensions 

that are involved. This was researched through the following research question: What tensions arise 

when Enterprise Social Media is used to support knowledge sharing and collaboration within the 

banking sector? 

First, a literature research was carried out in order to provide insight into the existing scientific 

knowledge about ESM. The researcher concluded that, based on the existing knowledge, the research 

question could not be fully answered because there was no literature available about ESM within the 

banking sector. Subsequently, a qualitative follow-up research was started in order to understand the 

use of ESM within the banking sector better, what tensions this entails and why. The research case 

was one of the four largest Dutch banks. Based on semi-structured interviews data was collected from 

eight respondents, divided between the private and corporate departments, in order to study a 

representative cross-section of the organization. Then, the raw data was transcribed, coded and 

analysed by thematic analysis. The analysis produced a number of results. The research case has five 

reasons to use ESM, namely: the changing banking sector, (specific) knowledge exchange, reducing 

differences between online and physical collaboration, maintaining social relations and 

communicating with other departments. ESM has also been found to cause tensions, both in the 

knowledge sharing and collaboration. The researcher also identified the cause and effect of each 

tension. In total, ten tensions have been formulated, which can be divided into three different 

categories: the possibilities of ESM, the impossibilities of ESM and the implementation and design of 

ESM within the banking sector. This also answers the research question “What tensions arise when 

Enterprise Social Media is used to support knowledge sharing and collaboration within the banking 

sector?”, because these are the tensions arising from the three formulated categories. This means that 

the banking sector can become aware of the tensions that employees can feel when using ESM to 

support their daily activities and take these into account. Furthermore, it is concluded that the role that 

ESM plays in the banking sector does not differ from the roles in other sectors studied. As with those 

sectors, ESM has a facilitating and social role here. Several respondents have indicated that they do 

not know the possibilities of ESM due to a lack of instructions. Therefore, the researcher recommends 

that the case organization in the future takes more time for the implementation of ESM. To increase 

the efficiency and effectiveness within the organization, the organization could organize an ESM 

course.  To create a more widely supported theory about ESM within the banking sector, the 

researcher recommends investigating additional organizations within this sector. By examining other 

organizations, it can be excluded that some tensions are specific organizational problems, but apply to 

the entire banking sector.  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Steeds meer organisaties werken samen en delen kennis over geografische- en organisatiegrenzen 

heen. Samenwerken en kennis delen over de grenzen van eigen organisatie-eenheden heen is 

belangrijk om organisatorische innovatie en efficiency te stimuleren (Gibbs, Eisenberg, Rozaidi, & 

Gryaznova, 2015). De samenwerking en kennisdeling zijn afhankelijk van nieuwe technologieën, 

zoals Enterprise Social Media (ESM). ‘ESM zijn een voorbeeld van nieuwe technologieën die vaak 

worden geprezen voor hun open infrastructuur, democratische aard en de mogelijkheid om de 

traditionele hiërarchieën en communicatiebarrières in een organisatie te doorbreken’ (vrije vertaling) 

(Gibbs, Eisenberg, Rozaidi, & Gryaznova, 2015, p. 76). Een voorbeeld hiervan is dat landelijke 

verspreide projectteams nu samen documenten kunnen ontwikkelen, bewerken en presenteren aan de 

rest van de organisatie. ESM maakt tevens mogelijk dat dit plaats- en tijdsonafhankelijk kan worden 

gedaan, waaruit dus blijkt dat ESM een belangrijke rol speelt in het faciliteren van 

grensoverschrijdende interactie (Gibbs et al. 2015). 

Dit onderzoek focust zich op het gebruik van ESM binnen de bankensector omdat dit een typische 

sector is waar ESM steeds belangrijker wordt om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Anders dan IT-

gerelateerde organisaties is de bankensector een krimpende sector. Klanten regelen hun bankzaken 

vaker zelf online en bezoeken geen fysiek kantoor meer. Hierdoor is er steeds minder personeel nodig. 

Banken kiezen uit efficiency-oogpunt daarom steeds vaker voor centrale en decentrale teams waarbij 

de centrale teams de lokale teams ondersteunen met specifieke kennis en expertise. Waar vroeger de 

lokale teams zelf deze expertise in huis hadden, is dit nu landelijk opgeschaald om kostenbesparing te 

realiseren. De kennis en expertise van de centrale teams wordt met elkaar gedeeld door middel van 

ESM. De mogelijke spanningen die het gebruik van ESM met zich meebrengt bij deze manier van 

kennisuitwisseling en samenwerking in de bankensector zijn nog niet onderzocht.  

1.2 Gebiedsverkenning 

Social media is een overkoepelende term voor een set van online tools of platformen met sociale 

kenmerken zoals blogs, wiki’s, sociale netwerken en social tagging (Leonardi & Vaast, 2017). De 

sociale kenmerken houden in dat de tools en platformen zijn gericht op interactie met andere 

gebruikers. Ze worden steeds meer ingezet in organisaties en daardoor is de term ESM ontstaan die 

als volgt wordt geciteerd uit de literatuur: ‘Web-gebaseerde platformen die medewerkers in staat 

stellen om: met alle of specifieke collega’s te communiceren; collega’s als communicatiepartners 

weer te geven; bestanden te posten, bewerken, sorteren; en de berichten, connecties, teksten en 

bestanden die gepost en bewerkt zijn door anderen binnen de organisatie op elk gewenst tijdstip in de 

zien.’ (vrije vertaling) (Leonardi, Huysman, & Steinfield, 2013, p. 2).                                             

Social media zijn veel omvangrijker dan de traditionele media en online communicatiesystemen 

(Wolf, Sims, & Yang, 2018). Social media maken het namelijk mogelijk voor de gebruiker om in 

contact te komen met andere gebruikers of online content, om connecties te maken, om blijvend 

toegang tot de online content te hebben én deze toe te voegen of te bewerken (Treem & Leonardi, 

2012). Deze mogelijke acties noemt men affordances. Een affordance is een relatie tussen de 

eigenschappen van een object of in dit geval ESM, en de mogelijkheden van de gebruiker die bepaalt 

hoe hij ESM gaat inzetten (Norman, 2013). Deze affordances kunnen dus gedeeltelijk verklaren hoe 

en waarom het gebruik van social media de manier van communicatie, samenwerking en 

kennisuitwisseling tussen mensen in organisaties verandert (Leonardi & Vaast, 2017).  
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1.3 Probleemstelling 

ESM brengen dus affordances met zich mee die kansen bieden voor organisaties (Treem & Leonardi, 

2012). Echter, kan het gebruik van deze technologieën in de werksfeer ook lijden tot spanningen. 

Voorbeelden hiervan zijn de tegenstrijdige verwachtingen tussen organisatie en medewerker over het 

wel of niet online beschikbaar en zichtbaar zijn, of de manier waarop kennis wel of niet met een 

bredere groep collega’s gedeeld dient te worden (Gibbs, Rozaidi, & Eisenberg, 2013). Het gebruik 

van ESM lijkt daarom een rol te spelen in veroorzaken van spanningen binnen een organisatie 

(Oostervink, Agterberg, & Huysman, 2016).  

Welke rol ESM precies lijkt spelen in de bankensector is niet duidelijk, want de meeste onderzoeken 

hebben zich gefocust op IT-gerelateerde organisaties (Leonardi & Vaast, 2017).  Doordat de 

medewerkers in de bankensector steeds meer afhankelijk worden van ESM, door de krimpende sector 

en opschaling van functies, zou het kunnen zijn dat er andere spanningen bij samenwerking en 

kennisdeling ontstaan dan in de IT-sector. Een mogelijk voorbeeld van een spanning is dat 

medewerkers voor werk gerelateerde vragen worden verwezen naar het gebruik van ESM, maar met 

deze tools en platformen de antwoorden niet gevonden worden (Chin, Evans, Choo, & Tan, 2015). Dit 

zou in de bankensector een probleem vormen, omdat de lokale banken voor de werk gerelateerde 

vragen afhankelijk zijn van centrale teams die benaderd worden via ESM. Spanningen zouden kunnen 

lijden tot bijvoorbeeld niet optimaal functionerende medewerkers en uiteindelijk mindere 

bedrijfsresultaten.  

In het onderzoek van Leonardi & Vaast (2017) wordt aangegeven dat meer onderzoek nodig is om het 

gebruik en de gevolgen van ESM binnen andere sectoren te begrijpen. ESM binnen de bankensector is 

tot op heden nog niet onderzocht en zorgt voor een gat in de wetenschappelijke kennis hieromtrent. 

Daarom is ervoor gekozen om in dit onderzoek het gebruik en de gevolgen van ESM binnen de 

bankensector nader te onderzoeken om hiermee een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke 

kennis. 

1.4 Opdrachtformulering en motivatie 

Het doel van het onderzoek is om erachter te komen wat de invloed is van ESM in de veranderende 

bankensector. Er zal onderzocht worden hoe ESM wordt gebruikt voor kennisuitwisseling en 

samenwerking. Het belangrijkste om te onderzoeken is welke spanningen hiermee gepaard gaan. De 

onderzoeker heeft daarom voor de volgende onderzoeksvraag gekozen:                                         

Welke spanningen duiken op wanneer enterprise social media wordt gebruikt om kennisuitwisseling 

en samenwerking te ondersteunen binnen de bankensector?                                                                                                 

De beantwoording van deze onderzoeksvraag zal ervoor zorgen dat organisaties in de bankensector 

zich bewust worden van de mogelijke spanningen die ESM met zich meebrengt bij de 

kennisuitwisseling en samenwerking, en hoe hiermee wordt omgegaan door medewerkers. Deze 

organisaties kunnen vervolgens rekening houden met deze spanningen en hierop inspelen, zodat de 

bedrijfsvoering niet onder potentiële druk komt te staan.  

1.5 Aanpak in hoofdlijnen 

Allereerst wordt er een literatuuronderzoek gedaan, waarna vervolgens een kwalitatief onderzoek 

wordt uitgevoerd. Vervolgens worden de resultaten verwerkt en geanalyseerd. Door de resultaten te 

vergelijken met het literatuuronderzoek zal er een discussie en conclusie ontstaan waarbij de 

onderzoeksvraag wordt beantwoord. Het onderzoek wordt afgesloten met een reflectie. 
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt u meegenomen in het literatuuronderzoek. De bestaande kennis wordt gebruikt 

om meer inzicht en antwoorden te verkrijgen over het probleem.  

2.1 Onderzoeksaanpak 

Er zijn criteria en zoektermen geformuleerd die gehanteerd worden tijdens het zoeken van literatuur: 

 Criteria                                                                   Zoektermen 

 Relevant artikel (2010-2020); 

 Peer-reviewed journal. 

 

 Enterprise Social Media (ESM); 

 ESM kennisdeling of kennisoverdracht; 

 ESM en samenwerking; 

 ESM en ondersteunende bedrijfsactiviteiten; 

 Consequenties van gebruik van ESM; 

 ESM en spanningen; 

 Hiërarchie; 

 Banking sector; 

 Affordances. 

De periode 2010-2020 is gekozen om zo de meest recente onderzoeken te gebruiken als kennisbron. 

Doordat de artikelen peer-reviewed zijn weet men zeker dat de kwaliteit van de onderzoeken is 

gewaarborgd. Er wordt gezocht naar literatuur die minimaal drie van de bovenstaande zoektermen en 

criteria bevatten, omdat de onderzoeker vindt dat een artikel dan mogelijk relevant is om te gebruiken. 

De onderzoeksvraag bevat verschillende onderdelen. De verwachting is dat er weinig tot geen 

literatuur is die alle onderdelen van de onderzoeksvraag omvat. Daarom zijn vier deelvragen 

opgesteld die ervoor zorgen dat alle onderdelen worden onderzocht: 

1. Wat is de rol van ESM bij samenwerking binnen organisaties?; 

2. Wat is de rol van ESM bij kennisdeling binnen organisaties?; 

3. Welke aantoonbare spanningen brengt ESM met zich mee binnen organisaties?; 

4. Hoe wordt ESM bij organisaties binnen de bankensector gebruikt? 

Bij het zoeken naar de literatuur wordt gebruik gemaakt van twee wetenschappelijke zoekmachines: 

Advanced Search EBSCO host en Google Scholar. EBSCO is gebruikt wegens de specifieke 

zoektermen die gebruikt kunnen worden en de omvang van de database. Google Scholar is gebruikt 

om aanvullende artikelen te zoeken.  

2.2 Uitvoering 

Bij het zoeken naar bestaande literatuur zijn de volgende query’s in EBSCO gebruikt: 

- ESM in title and Hierarchy in abstract; 

- ESM in title and affordances in abstract and NOT IT; 

- ESM in title AND knowledge sharing in abstract; 

- ESM in title and Banking sector in abstract. 
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De volgende query is in Google Scholar gebruikt: 

- “Enterprise social media” + “affordances” + hierarchy. Artikelen sinds 2015, om zo alleen 

recente aanvullende artikelen te vinden; 

- 'ESM' + 'banking sector' + 'conflicts'. 

 

Er waren artikelen beschikbaar gesteld door de Universiteit. Daarom is er ook gebruik gemaakt van de 

backward- en forward snowball methode. De backward snowball methode houdt in dat relevante 

artikelen worden gezocht in de referenties van de beschikbare literatuur. Met de forward snowball 

methode wordt gezocht naar artikelen die de beschikbare literatuur hebben geciteerd in hun eigen 

onderzoek. In totaal zijn er 488 artikelen gevonden, waaruit er 21 zijn geselecteerd. Eerst zijn de 

abstracts gescreend. Vervolgens is aan de hand van de criterialijst de bruikbaarheid bepaald. De 

schematische weergave van het literatuuronderzoek vindt u terug in bijlage I.  

2.3 Resultaten en conclusies 

Er is per deelvraag antwoord gegeven door middel van een analyse van de bestaande theorie. 

2.3.1 De rol van ESM bij samenwerking in organisaties 

De rol van ESM bij samenwerking in organisaties is tweedelig. ESM spelen een grote rol in het 

faciliteren van de samenwerkingen, omdat organisaties hiermee bijvoorbeeld plaats- en 

tijdsonafhankelijk kunnen samenwerken (Gibbs et al., 2015). Dit vloeit voort uit de affordance 

‘bewerkbaarheid’, die het mogelijk maakt voor teams om samen documenten te creëren, publiceren en 

te bewerken (Treem & Leonardi, 2012). Hiernaast biedt ESM de mogelijkheid om relaties op te 

bouwen over de bedrijfsgrenzen heen, wat betekent dat ESM ook een sociale bijdrage heeft bij 

samenwerking in organisaties (Osch, Steinfield, & Balogh McKay, 2015). Waar voorheen, 

bijvoorbeeld voorafgaand aan een meeting, geen beeld kon worden gevormd bij een onbekende 

collega kan dit met ESM wel door middel van de affordance ‘zichtbaarheid’. Gebruikers kunnen 

namelijk het profiel van de collega bekijken en een connectie maken zodat ze elkaar in de toekomst 

sneller kunnen vinden (Treem & Leonardi, 2012).  

Een andere spanning uit de affordance ‘zichtbaarheid’ kan zijn dat collega’s kunnen zien of een 

medewerker aanwezig en beschikbaar is (Gibbs, Rozaidi, & Eisenberg, 2013). Op het moment dat 

collega’s zien dat bijvoorbeeld een ervaren collega aanwezig en beschikbaar is kunnen ze deze 

bestoken met vragen en dit verhoogt zijn werkdruk. Het gevolg hiervan kan zijn dat medewerkers 

bewust ervoor kiezen om onzichtbaar te worden zodat ze ongestoord kunnen werken (Gibbs et al., 

2013). 

Samenwerken via ESM brengt ook uitdagingen met zich mee die tot spanningen kunnen leiden. Een 

voorbeeld is dat indien er sprake is van culturele verschillen tussen organisatie-eenheden en 

taalbarrières, ESM passiever gebruikt zal worden door de medewerkers (van Osch et al., 2015). Men 

kan hier denken aan de medewerker die geen zakelijks Nederlands schrijft en daardoor onzeker is om 

ESM te gebruiken, maar ook aan de medewerker die zich bezwaard voelt om via ESM het 

hoofdkantoor te benaderen. Dit kunnen mogelijke nadelen zijn van de affordance ‘associatie’, die 

ervoor zorgt dat informatie direct terug is te linken aan degene die het gecreëerd heeft (Treem & 

Leonardi, 2012). Onzekere medewerkers kunnen hierdoor worden geremd. 

Verder kan ESM pas succesvol geïmplementeerd worden in de bedrijfscultuur voor samenwerking 

indien de leidinggevenden actief het gebruik van ESM stimuleren en hier zelf aan deelnemen (van 
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Osch et al, 2015). Dit komt overeen met het onderzoek van Li, Huang, He & Xu (2019) waarin ze 

aangeven dat support van het leidinggevend kader essentieel is om de implementatie van ESM te laten 

slagen. Indien er namelijk geen goede ondersteuning en stimulering vanuit de leidinggevenden komt 

zal ESM veel passiever gebruikt worden en remt dit de samenwerking (Li, Huang, He, & Xu, 2019). 

2.3.2 De rol van ESM bij kennisdeling in organisaties 

Ook bij kennisdeling zijn ESM de brug van communicatie tussen medewerkers van verschillende 

organisatie-eenheden (DiMicco, et al., 2008). Ze hebben hier dus wederom een faciliterende rol. Het 

wel of niet gebruiken van ESM voor kennisdeling heeft te maken met de motivaties van medewerkers 

(Rode, 2016). Deze kunnen extrinsiek zijn, bijvoorbeeld een verbeterde reputatie en wederzijdse 

voordelen (‘voor wat hoort wat’) (Rode, 2016). Ook kunnen ze intrinsiek zijn, bijvoorbeeld het genot 

om iemand te helpen. Echter is onderzocht dat deze intrinsieke motivatie niet bijdraagt aan een 

actiever gebruik van ESM (Kwahk & Park, 2016).  

Onderzoek geeft tevens aan dat ESM optimaal tot zijn recht komt indien de leidinggevenden zorgen 

voor een veilig klimaat om kennis te delen en de motivaties van de medewerkers belonen (Rode, 

2016). Daarnaast blijkt dat, net als in de vorige paragraaf, indien ESM juist geïntroduceerd en 

gestimuleerd wordt door het leidinggevend kader niet alleen de samenwerking positief beïnvloed 

wordt, maar ook de kennisdeling fors zal toenemen (Gibbs et al., 2015) (Marabelli, Newell, & 

Galliers, 2018).  

2.3.3 De aantoonbare spanningen die ESM met zich meebrengt 

Het gebruik van ESM in het dagelijks werk brengt mogelijke spanningen met zich mee voor 

medewerkers. Van Osch et al. (2015) hebben uitdagingen geformuleerd, waaronder de uitdaging om 

medewerkers zover te krijgen dat ze actief informatie posten en delen op de ESM-platformen van een 

organisatie. Het blijkt namelijk dat medewerkers wel de beschikbare informatie op ESM gebruiken, 

maar nauwelijks zelf een bijdrage leveren (van Osch et al., 2015).  

Ook kunnen zowel nationale culturele factoren en organisatiecultuur gerichte factoren spanningen met 

zich meebrengen (Oguz & Singh, 2017). Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een taalbarrière 

doordat een organisatie in verschillende landen actief is, kunnen medewerkers zich oncomfortabel 

voelen bij het posten van informatie in een andere taal. Ook maken medewerkers zich vaak zorgen 

over de relevantie van hetgeen ze willen delen via ESM. Ze willen namelijk geen nutteloze informatie 

posten omdat dit tot imagoschade kan leiden. Het gevolg hiervan kan zijn dat uiteindelijk niets wordt 

gepost. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat medewerkers van de lokale organisaties opkijken 

tegen de medewerkers op het hoofdkantoor (Kim, 2018). Er wordt gedacht dat de medewerkers van 

het hoofdkantoor meer kennis hebben door een combinatie van hogere hiërarchische status, expertise 

en hun niveau van de taal (Kim, 2018). Bovenstaande mogelijke barrières zijn wederom te linken aan 

de eerdergenoemde affordance ‘associatie’, want door deze affordance is het mogelijk om de 

verzender van de boodschap te achterhalen en dit kan medewerkers belemmeren om informatie te 

delen. Het kan dus deels verklaren, naast ook bijvoorbeeld onzekerheid, waarom sommige 

medewerkers wel informatie ophalen uit ESM maar niet actief een bijdrage leveren.  

Ook kan een gebrekkige implementatie van ESM in organisaties voor spanning zorgen (van Osch et 

al., 2015). Er wordt vaak gedacht dat medewerkers gewend zijn om ESM te gebruiken, omdat ze in 

het privéleven ook op social media actief zijn. Echter is het gebruik van social media binnen een 

organisatie een wereld van verschil. Mede door de eerdergenoemde affordance ‘bewerkbaarheid’ zijn 
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de functies van ESM veel uitgebreider dan bij de reguliere social media (Vaast & Kaganer, 2013). 

Gebrek aan kennis van deze mogelijkheden kunnen leiden tot een minder gebruik van ESM (van Osch 

et al., 2015). Tot slot zijn er in de literatuur nog enkele uitdagingen van ESM geformuleerd die vooral 

te maken hebben met systeeminrichting en governance. Het onderzoek focust zich echter op het 

gebruik van ESM, dus deze zijn buiten beschouwing gelaten. 

2.3.4 Het gebruik van ESM bij organisaties binnen de bankensector 

Er is geen relevante literatuur gevonden over het gebruik van ESM binnen de bankensector. Het lijkt 

erop dat er hier nog geen onderzoek naar is gedaan. Zoals eerder aangegeven zijn vooral organisaties 

uit de IT-sector onderzocht (Leonardi & Vaast, 2017). Deze organisaties zijn echter niet te vergelijken 

met de krimpende bankensector, vanwege de structuurwijzigingen die hier hebben plaatsgevonden 

(centrale en decentrale teams) en vooral door de steeds grotere afhankelijkheid van ESM om 

bedrijfsresultaten te realiseren. Op basis van de literatuur kan dus niets worden gezegd over het 

gebruik van ESM binnen de bankensector.  

2.4 Doel van het vervolgonderzoek 

Het beantwoorden van de vier deelvragen aan de hand van de literatuur heeft een aantal conclusies 

opgeleverd. Er is geconcludeerd dat ESM twee belangrijke rollen heeft bij samenwerking binnen de 

organisatie, namelijk de faciliterende rol door de affordance ‘bewerkbaarheid’ en de sociale rol via de 

affordance ‘zichtbaarheid’. Bij kennisdeling heeft ESM vooral de faciliterende rol. 

Ook is geconcludeerd dat het gebruik van ESM spanningen met zich mee kan brengen. Samengevat is 

de grootste uitdaging om alle medewerkers actief te laten deelnemen aan kennisdeling via ESM. Door 

culturele factoren, gebrek aan kennis, taalbarrières, gevoel van ondergeschiktheid en een slechte 

implementatie is het mogelijk dat er spanningen ontstaan die ertoe kunnen leiden dat medewerkers 

niet actief kennis delen via ESM. De gevolgen van deze spanningen kunnen zorgen voor een 

neerwaartse spiraal wat betreft het gebruik van ESM bij samenwerking en kennisdeling. Het 

leidinggevend kader heeft hierin een belangrijke rol. Volgens de bestaande wetenschap zouden ze het 

gebruik van ESM moeten stimuleren door middel van zelf actief deel te nemen aan ESM en door het 

belonen van de motivaties om zo de medewerkers makkelijker met de spanningen te laten omgaan.   

Tevens blijkt dat bovenstaande spanningen vooral opduiken bij de affordances ‘zichtbaarheid’, 

‘bewerkbaarheid’ en ‘associatie’. In het vervolgonderzoek is het interessant om te bekijken of deze 

affordances hier ook een rol spelen bij mogelijke spanningen van ESM, of dat er andere affordances 

om de hoek komen kijken. 

De laatste conclusie die getrokken kan worden op basis van de bestaande literatuur is dat er geen 

onderzoek blijkt te zijn gedaan naar ESM binnen de bankensector, want er is geen literatuur over te 

vinden met de beschikbare zoekmachines en middelen.  

Op basis van de bestaande literatuur kan de onderzoeksvraag dus nog niet volledig beantwoord 

worden. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Er moet worden onderzocht welke spanningen nu typisch 

in de bankensector voorkomen bij het gebruik van ESM om zo tot mogelijk nieuwe inzichten te 

komen. Daarnaast is het relevant om te bekijken of deze spanningen nu enkel gelden voor de 

bankensector, of ook reeds bij bestaande onderzoeken in andere sectoren zijn geconstateerd. Daarom 

is het doel van het vervolgonderzoek om beter te begrijpen hoe ESM gebruikt wordt binnen de 

bankensector, welke spanningen dit met zich meebrengt en waarom.  
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3. Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de onderzoeks- en analysemethode.  

3.1 Conceptueel ontwerp: keuze van de onderzoeksmethode 

Het doel van het onderzoek is om te begrijpen hoe ESM wordt gebruikt en welke spanningen dit met 

zich meebrengt. Deze spanningen zijn niet uit te drukken in cijfers, maar in woorden. Ook is de 

interpretatie van de woorden belangrijk bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Kwantitatief 

onderzoek geeft antwoorden op vragen die in cijfers kunnen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld: hoeveel 

procent van de bevolking gebruikt ESM? Kwalitatief onderzoek is meer geschikt om het diepgaande 

gevoel achter de woorden te achterhalen en zo spanningen en motivaties te definiëren, bijvoorbeeld: 

waarom gebruiken medewerkers ESM (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016)? Er is namelijk ruimte 

om door te vragen en non-verbale communicatie kan een rol spelen. Vandaar dat de onderzoeker in dit 

onderzoek heeft gekozen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews. 

Er zijn verschillende vormen van kwalitatieve onderzoeksinterviews, namelijk gestructureerde, 

semigestructureerde en ongestructureerde interviews. Bij gestructureerde interviews neemt de 

onderzoeker exact dezelfde vragen af bij de geïnterviewden aan de hand van een standaard vragenlijst 

(Saunders et al., 2016). Dit is niet geschikt voor dit onderzoek, omdat een spanning of gevoel lastig 

uit een standaard vragenlijst te halen is. Bij ongestructureerde interviews zijn er geen vragen vooraf 

opgesteld en de onderzoeker weet vooraf niet hoe het gesprek gaat lopen (Saunders et al., 2016). Ook 

deze methode is niet geschikt, want er moeten wel dezelfde vragen worden behandeld om zo de 

onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden. 

De methode van semigestructureerd interviews is wel geschikt, want men kan hier dieper op de 

antwoorden van de geïnterviewden ingaan om zo het onderzoeksdoel te behalen. Het nadeel is dat niet 

ieder interview hetzelfde zal verlopen. Het gebrek aan standaardisatie kan dus gevolgen hebben voor 

de betrouwbaarheid van het onderzoek (Saunders et al., 2016). 

Verder heeft de onderzoeker gekozen voor een inductieve onderzoeksaanpak. De nog niet beschikbare 

kennis over ESM binnen de bankensector kan door middel van inductief onderzoek en analyse 

worden toegevoegd aan de wetenschap, want de onderzoeker gaat de verworven data proberen om te 

zetten naar een nieuwe aanvullende theorie (Saunders et al., 2016). Het nadeel van deze methode is 

dat de conclusie niet direct tot waarheid geheven kan worden, omdat er in dit geval maar een 

organisatie is onderzocht. Bij een deductieve onderzoeksaanpak wordt een bestaande theorie getoetst. 

Door de afwezigheid van deze theorie kan deze aanpak niet worden gebruikt.  

3.2 Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 

De onderzoekscase is een van de vier grootste Nederlandse banken. Er is gekozen om acht 

semigestructureerde interviews te houden. Dit was een realistisch en representatief aantal binnen de 

beschikbare tijd en middelen. Er is vooraf ook nagedacht over het type functies van de 

geïnterviewden. Door zowel de lokale als de centrale teams, die geografisch vanuit andere locaties 

werken, hierin te betrekken zou er een compleet beeld moeten ontstaan over de mogelijke spanningen 

binnen de onderzoekscase. Tevens is er gekozen om de twee verschillende afdelingen, Particulier en 

Zakelijk, hierin te betrekken om zo een representatieve doorsnede van de organisatie te onderzoeken. 

Er zijn twee medewerkers geïnterviewd van de lokale bank, twee van het centrale team, twee 
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managers van de lokale bank en twee managers van de centrale teams. Verschillende hiërarchische 

posities kunnen interviewvragen anders beantwoorden, omdat ze zich mogelijk politiek correct 

opstellen (Schultze & Avital, 2011). Daarom is gekozen om verschillende hiërarchische niveaus te 

betrekken in het onderzoek. Helaas is het door de Corona crisis niet gelukt om een manager Zakelijk 

van de lokale bank te interviewen. Daarom is er een manager Zakelijk van het centrale team, die in 

het verleden op de lokale bank heeft gewerkt, geïnterviewd. De ontwikkelde interviewguide vindt u in 

bijlage II. 

3.3 Gegevensanalyse 

De data is verworven middels het afnemen van interviews. Vanwege de Coronacrisis zijn drie van de 

acht interviews via Skype gehouden en de andere vijf face-to-face. Deze interviews zijn allen 

opgenomen en erna letterlijk getranscribeerd. Deze ruwe data diende eerst gestructureerd te worden 

om deze op een gedegen manier te kunnen analyseren. Door middel van coderen in het 

computerprogramma Atlas heeft de onderzoeker deze data gestructureerd. Hierbij is eerst gebruik 

gemaakt van open coding, waarbij aan iedere zin of alinea een zelfontwikkeld label of code is 

gehangen. Deze codes geven het hoofdthema van de zin of alinea weer. Vervolgens zijn de codes met 

elkaar vergeleken en samengevoegd wanneer ze overkoepelend waren middels axiaal coderen. Tot 

slot zijn de samengevoegde codes in categorieën ondergebracht en is een selectie gemaakt van de data 

die de onderzoeksvraag moet gaan beantwoorden. Dit heet selectief coderen. Het is belangrijk om te 

vermelden dat het coderen een iteratief proces is geweest waarbij de onderzoeker meerdere malen 

heeft geswitcht tussen de drie stappen.  

Het axiaal en selectief coderen is een onderdeel geweest van de thematische analyse die als 

analysemethode is gekozen. Met deze analysemethode wordt op zoek gegaan naar thema’s en 

patronen in de dataset. Zo worden thema’s en patronen zichtbaar gemaakt uit de data die verder 

geanalyseerd kunnen worden om zo de onderzoeksvraag te beantwoorden (Saunders et al., 2016). De 

thema’s en patronen zijn in dit onderzoek ondergebracht in de eerdergenoemde categorieën. 

Uiteindelijk is een codeboek ontwikkeld waarin de gestructureerde data staan weergegeven. Deze is te 

vinden in bijlage III. 

3.4 Reflectie onderzoeksmethode 

Bij dit onderzoek is rekening gehouden met de validiteit, betrouwbaarheid en de ethische aspecten. De 

validiteit in het onderzoek, oftewel de mate waarin de onderzoeksresultaten overeenkomen met 

hetgeen dat gemeten moet worden, is gewaarborgd. Dit doormiddel van het vermijden van 

suggestieve vragen, doorvragen indien niet helder was wat bedoeld werd en het interviewen van 

medewerkers van verschillende afdelingen en functies. Er zijn wel zaken die de interne validiteit 

kunnen verminderen. Het gegeven dat de onderzoeker zelf de proefpersonen heeft uitgekozen en het 

risico op sociaalwenselijke antwoorden kunnen zwakke punten zijn. Om sociaalwenselijke 

antwoorden te voorkomen heeft de interviewer aangegeven dat het onderzoek wordt geanonimiseerd, 

om zo een veilige sfeer te creëren (Saunders et al., 2016). Om de interne validiteit te verhogen had de 

onderzoeker nog triangulatie kunnen toepassen, oftewel het gebruiken van een tweede bron van data 

zoals documenten of observaties. Dit is vanwege de tijdsspanne niet gebeurd. Qua externe validiteit is 

het niet sterk dat slechts een onderzoekscase wordt onderzocht.  

De betrouwbaarheid is bij semigestructureerde interviews lastiger te waarborgen. Het is niet 

realistisch om te denken dat een andere onderzoeker met dezelfde thema’s, dezelfde resultaten 
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verkrijgt. Dat is afhankelijk van de manier van vragen stellen en de tijd waarin geacteerd wordt. Om 

de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te laten zijn heeft de onderzoeker daarom secuur vastgelegd 

welke keuzes hij heeft gemaakt en wat die keuzes hebben opgeleverd. Dit zijn de keuzes wat betreft 

de selectie van de representatieve steekproefpersonen, de onderzoeks- en interviewmethode en de 

analysemethode. Ook is de betrouwbaarheid verhoogd door de geïnterviewden de transcripties te laten 

teruglezen om interpretatiefouten te verwijderen.  

Tot slot is er rekening gehouden met het ethisch oogpunt van het onderzoek. De geïnterviewden zijn 

vooraf namelijk volledig geïnformeerd over het onderzoek. Hiernaast hebben ze in de opname van de 

interviews toestemming moeten geven om deel te nemen. Uiteraard wordt hier anoniem en 

vertrouwelijk mee omgegaan.  
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4. De onderzoeksresultaten 

Allereerst wordt een paragraaf gewijd aan de redenen waarom de organisatie ESM gebruikt. Daarna 

kunt u lezen welke mogelijke spanningen naar voren zijn gekomen, wat de oorzaken hiervan zijn en 

hoe de medewerkers hiermee zijn omgegaan. 

4.1 De redenen van gebruik van Enterprise Social Media 

Uit het onderzoek is gebleken dat er diverse redenen zijn voor de organisatie om ESM te gebruiken, 

namelijk: de veranderende bankensector en de gevolgen hiervan, de kleiner wordende verschillen 

tussen online en fysiek samenwerken, het realtime delen van (specialistische) kennis binnen en buiten 

de eigen afdeling en het onderhouden van sociale contacten.  

De onderzochte organisatie maakte ten tijde van het onderzoek nog niet lang gebruik van Enterprise 

Social Media voor kennisuitwisseling en samenwerking. Door de veranderende bankensector, waar 

enorm wordt bezuinigd, en door de gevolgen die dit met zich meebrengt, is de organisatie steeds meer 

gebruik gaan maken van ESM: “Ja de bankensector is enorm krimpend. Het is een sector waarin 

gigantische digitalisering plaatsvindt, waarin hele snelle ontwikkelingen plaatsvinden. Waar klanten 

ook naar de digitale wereld gestuurd worden. Waarin we dus als medewerker ook naar die wereld 

gestuurd worden. Bij de bankensector specifiek hebben we daar de afgelopen jaren gewoon flinke 

stappen ingezet, ja.” (respondent B). 

Op de vraag welke rol ESM hierin speelt en waarom dit hiervoor wordt gebruikt wordt het volgende 

gezegd: "Je gebruikt het, het is nodig. Je hebt het nodig voor vergaderingen, overleggen, projecten, 

documenten die je regelmatig nodig hebt, documenten die gecreëerd worden. Gedwongen is een groot 

woord maar vanzelfsprekend gebruik je dat platform ervoor.” (respondent F). ESM faciliteert dus de 

mogelijkheid om op afstand met elkaar samen te werken en kennis te delen. Dat is in de huidige 

bankenstructuur, met centrale en decentrale teams die vaak op afstand met elkaar moeten 

samenwerken en kennisdelen, een belangrijke rol. 

Verschillende respondenten geven aan dat de verschillen tussen online of fysiek samenwerking 

door ESM ook een stuk kleiner wordt, zo wordt nu ook ervaren gedurende de Corona crisis. Ook 

dat is een belangrijke reden om ESM te gebruiken: “Nu we meer thuis zitten, zie je dat ook eigenlijk 

dit soort afstemmingen allemaal digitaal plaatsvinden. En dat er echt wel sprake is van het gebruik 

van onze social media om bijvoorbeeld met een webcamafspraak in hetzelfde document te werken, 

waarin je samen ziet dat je erin aan het werken bent, daar aanpassingen in te doen en zo eigenlijk tot 

eenzelfde samenwerking komt dan wanneer je fysiek samen zou zitten.” (respondent E). 

Ook wordt ESM ingezet voor kennisuitwisseling binnen de eigen afdeling en met andere 

afdelingen, bijvoorbeeld het bijhouden van bestanden met realtime informatie: “Dat wordt niet alleen 

gedaan voor onszelf, maar ook zodat we andere afdelingen inzicht kunnen geven in de doorlooptijden. 

Zo communiceren we duidelijk en efficiënt. Ook kunnen afdelingen leren van hun fouten, door in te 

zien wanneer iets niet goed is aangeleverd en niet kan worden opgepakt. En sinds kort hebben we ook 

een postenoverleg waar we ESM voor gebruiken.” (respondent A). Hieruit blijkt ook dat de 

mogelijkheden van ESM nog niet allemaal ontdekt zijn, dit gaat stap voor stap. 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat wanneer ESM wordt ingezet voor 

kennisuitwisseling, dit vooral bij het delen van specialistische kennis is. Op de vraag wat voor soort 
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kennis wordt uitgewisseld wordt aangegeven: “Dat zijn meer de gevallen die je niet dagelijks 

tegenkomt, de specifieke kennis die we niet in huis hebben.” (respondent F) en “Dat zijn meer de 

uitzonderingen. Ja, er zijn in ons beleid heel veel pagina’s met tegenstrijdigheden, die kun je 

verschillend interpreteren. En dan kun je daarvoor bij de beleidsbepalers terecht. Maar dat zijn dus 

eigenlijk meer de uitzonderingen op het beleid die je navraagt.” (respondent C).  

Sommige respondenten geven aan dat het belangrijk is dat die specialistische kennis wordt 

vastgelegd, zodat andere collega’s deze kennis via ESM kunnen ophalen: “Niet iedereen hoeft het wiel 

opnieuw uit te vinden, daarom is die kennisdeling zo belangrijk.” (respondent G). Dit vooral om het 

kennisniveau van een team te handhaven: “Ik wil gewoon dat mijn team op een bepaald kennisniveau 

zit en daar gebruik ik ESM voor.” (respondent E). 

Tot slot kan een andere reden om ESM te gebruiken zijn het onderhouden van sociale contacten: 

“Net zoals Skype eigenlijk, al heeft dat ook nog een beetje een sociale rol. In 2016 ben ik dan 

begonnen bij de bank. Die collega’s van toen werk je dan niet meer mee samen maar daar spreek je 

af en toe nog even mee over hoe dat het gaat enzo. Ja.” (respondent C).  

4.2 Mogelijke spanningen bij ESM en kennisuitwisseling 

Het gebruik van ESM voor kennisuitwisseling en samenwerking kan spanningen met zich 

meebrengen. Hieronder leest u per mogelijke spanning wat de oorzaak en het gevolg is. 

4.2.1. Onzekerheid over juiste en correcte informatie 

Oorzaak 

De oorzaak van de eerste spanning ligt vooral bij het juist modereren van het ESM-platform. De 

medewerkers vragen zich af of foutieve en verouderde informatie altijd wordt verwijderd of 

gecorrigeerd. Ze geven aan dat dit niet altijd het geval is. 

Mogelijke spanning 

De meeste respondenten geven aan dat het risico op verouderde en foutieve informatie die ze kunnen 

verkrijgen via ESM tot een spanning kan leiden: “Dat de informatie soms wat diffuus is en je niet weet 

of de bron betrouwbaar is. Dus dat is sowieso een social media probleem. Het is niet allemaal fake 

news maar je ziet ook op Yammer, Teams en FGI dat mensen naar eer en geweten wat roepen dat 

soms tot waarheid wordt verheven maar helemaal niet persé het reguliere beleid hoef te zijn. Dus het 

diffuus aan informatie kan voor spanningen zorgen.” (respondent E). Ook respondent B zegt hierover 

het volgende: “Je merkt dat als er een vraag gesteld wordt, dan ontstaat er weleens discussies tussen 

collega’s. Dan komen moderators, specialisten, die geven dan een definitief antwoord en dan wordt 

een post ‘gesloten’. Maar zo een post kan verouderd en achterhaald zijn. Mijn gevoel zegt dat het niet 

wordt opgeschoond nee.”. Medewerkers spreken hier hun zorgen uit over de betrouwbaarheid van de 

kennis die via ESM-platformen kan worden verkregen, omdat deze door bijvoorbeeld 

beleidswijzigingen achterhaald kan zijn. En dit, terwijl de organisatie verwacht dat men wel de kennis 

blijft uitwisselen via ESM. De mogelijke spanning die hier dus speelt is: de wens om direct de juiste 

specialistische informatie te verkrijgen, maar bij gebruik van ESM niet weten of de verkregen 

informatie juist en correct is.  
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Gevolg 

De medewerkers moeten dus omgaan met het feit dat ze niet zeker weten of de verkregen informatie 

juist en correct is. Dit lijken ze te doen door een ander medium dan ESM te gebruiken wanneer ze de 

juiste informatie niet kunnen vinden: “Ik ben echt wel iemand die zoiets heeft van ik ga even uitzoeken 

wat ik kan vinden, maar als ik zoiets heb van, ik vind het niet door alle rommel heen, dan haak ik af. 

Dan ga ik bellen of mailen.” (respondent B). 

4.2.2. De omslachtigheid van ESM 

Oorzaak 

De tweede spanning wordt veroorzaakt door een gebrek aan regels en afspraken over hoe een 

dergelijk kanaal nu gebruikt moet worden. Respondent E zegt daarover het volgende: “We blijven 

maar duwen en posten en streamen. Terwijl soms niet meer duidelijk is of het doel wat we ooit voor 

ogen hadden nog wel gediend wordt.”. ESM kan hierdoor om een omslachtig discussieplatform gaan 

lijken. 

Mogelijke spanning 

De omslachtigheid van sommige ESM wordt dus gezien als een spanning. Een respondent zegt 

hierover het volgende: “Yammer vind ik bijvoorbeeld zo een platform waar ik dan niet enthousiast 

van ben geworden omdat uhm, ik vind het goed om zaken te delen maar ik vind het geen 

discussieplatform. Dus daar zou nog wel wat in kunnen verbeteren, in die ellelange discussies en de 

doorlooptijden van reacties van de gremia die ertoe doen. Dat vind ik allemaal te omslachtig en te 

lang en daar ben ik dus ook mee gestopt.” (respondent H). De spanning die dus ontstaat is die tussen 

de wens om kennis met elkaar te delen, maar de omslachtigheid die dit met zich meebrengt wanneer 

men wordt geacht dit via ESM te doen.  

Gevolg 

Medewerkers lossen deze spanning op door ESM te gaan negeren. Respondent G omschrijft dit als 

volgt: “Zelf denk ik dat, als ik vier berichten heb gelezen die voor mij echt overbodige informatie zijn, 

dat ik de vijfde niet meer lees.”. 

4.2.3. Onzekerheid bij medewerkers 

Oorzaak 

De vierde spanning lijkt te worden veroorzaakt door de bescheidenheid en onzekerheid. Respondent 

G zegt hierover: “wij als Limburgers zijn toch wel uhm, een soort van bescheiden volk. Wij zullen ons 

niet zo snel op de borst kloppen op bijvoorbeeld een Yammer door middel van het delen van een 

succes. Dat vinden wij heel moeilijk als Limburger zijnde. Als ik dat vergelijk met collega’s uit het 

land, die zetten veel makkelijker berichten op ESM of op interne sites, van kijk eens hier wat wij 

gepresteerd hebben.” Deze bescheidenheid lijkt dus de oorzaak achter het onzekere gevoel bij 

medewerkers en het niet durven delen van kennis via ESM. 
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Mogelijke spanning  

Het karakter en de onzekerheid van sommige medewerkers kan een mogelijke spanning met zich 

meebrengen. Hier wordt het volgende over gezegd: “Dat geldt denk ik ook op het gebied van 

kennisdelen, want niemand van ons wilt zich de betweter of de wijsneus voelen en dat gevoel is er toch 

snel. Dus het wordt heel makkelijk gedeeld zo in een dagstart of tussen neus en lippen door, maar om 

dat te delen via social media, dat vinden bij ons de mensen toch wel lastig.” (respondent G). 

Respondent C bevestigt dit beeld: “Ik weet niet hoe het kan, maar ik doe dat niet zo graag. Het kan te 

maken hebben met bescheidenheid ofzo, misschien ook dat je denkt van: ja dat weet iedereen al”. 

Door ESM is het namelijk mogelijk om gedeelde kennis te associëren of te koppelen aan de auteur. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat er een mogelijke spanning is, namelijk die tussen de wens en 

noodzaak om kennis met collega’s door het gehele land te delen en de onzekerheid die dit meebrengt 

bij medewerkers wanneer ESM wordt ingezet om kennis te delen met collega’s uit het gehele land.  

Gevolg 

Medewerkers lossen deze spanning op door te beslissen om ESM niet te gebruiken, dit door 

onzekerheid of bescheidenheid. Slechts in enkele gevallen lossen de medewerkers de spanning op 

door te beslissen om ESM toch te gebruiken en hun onzekerheid te accepteren: “Het zou bij mij echt 

iets moeten zijn van: een hele specifieke situatie waarvan ik zeker weet dat bijna niemand dat al aan 

de hand heeft gehad. De meeste dingen denk ik van: wat voegt dit toe als ik dit deel.” (Respondent C).  

4.3 Mogelijke spanningen bij ESM en samenwerking 

4.3.1. Ontbreken van non-verbale communicatie 

Oorzaak 

De eerste mogelijke spanning bij samenwerken is het gebruik van ESM in combinatie met het 

ontbreken van non-verbale communicatie. Dit lijkt te worden veroorzaakt doordat communicatie bij 

samenwerking zonder non-verbale communicatie verkeerd kan worden geïnterpreteerd. ESM maakt 

deze non-verbale communicatie niet altijd mogelijk, en dit kan dus tot vervelende situaties lijden. 

Mogelijke spanning 

Een probleem dat door meerdere respondenten wordt aangehaald, is de onzekerheid over het juist 

overkomen en interpreteren van de boodschap. Er wordt aangegeven dat een boodschap niet altijd 

juist wordt geïnterpreteerd wanneer deze via ESM wordt overgebracht. Dit kan een spanning 

veroorzaken bij het gebruik van ESM voor samenwerking: “Ja het grootste probleem van spanningen 

die ik heb ervaren is dat je de non-verbale communicatie mist dus een leuk grapje wordt niet als een 

leuk grapje ervaren maar als beledigend of vervelend en andersom ook. Waardoor sommige kanalen 

zich daar gewoon niet voor verlenen. Dat vind ik de grootste spanning, en bij Skype als je belt dan zie 

je elkaar niet en ik denk dat als je met elkaar communiceert ook heel veel via non verbale 

communicatie gaat.” (respondent D). Dit kan zowel voorkomen bij (beeld)bellen, maar ook bij het 

plaatsen van berichten: “Mijn eigen ervaring is hoe iemand iets schrijft en hoe iemand iets typt, dat 

kan altijd fout geïnterpreteerd worden.” (respondent F). De spanning die uit deze citaten blijkt is: de 

noodzaak of wens om non-verbale communicatie te kunnen zien voor de samenwerking en het 

ontbreken van deze non-verbale communicatie als men geacht wordt om via ESM samen te werken.  
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Gevolg 

Bij korte boodschappen lossen de medewerkers de spanning op door het gebrek aan non verbale 

communicatie te accepteren, maar zodra de boodschap iets gevoeliger ligt wordt de spanning anders 

opgelost. Sommige medewerkers geven dan namelijk aan dat ze de spanning oplossen door via andere 

kanalen te communiceren: “Ik denk wel vaker: laat ik toch maar even de telefoon pakken of langs 

lopen in plaats van het via mail en ESM te doen. Uhm, zeker als het iets is wat misschien gevoelig 

ligt.” (Respondent D).  

4.3.2. Juist overbrengen van vervelende boodschap 

Oorzaak 

Net zoals bij paragraaf 4.3.1. kunnen ook hier de mogelijke interpretatieverschillen zonder non 

verbale communicatie een spanning veroorzaken. Dit geldt hier bij het overbrengen van een 

vervelende boodschap. 

Mogelijke spanning 

In sommige situaties lijkt het gebruik van ESM voor samenwerking niet wenselijk: “Als het echt iets 

vervelends is dan denk ik dat zelfs een beeldtelefoon niet voldoende is maar dan zou ik toch veel liever 

de persoon in de ogen kunnen kijken en bij wijze van spreken elkaar kunnen aanraken om de 

boodschap goed te kunnen overbrengen.” (respondent D). In het bovenstaande citaat wordt 

aangegeven dat het gebruik van ESM niet altijd wenselijk is. De mogelijke spanning die hieruit kan 

worden opgemaakt is: voor het delen van vervelende boodschappen is het prettiger om iemand in de 

ogen te kijken om te checken of het goed is overgekomen, maar als je samenwerkt via ESM kan dit 

niet. 

Gevolg 

Geen enkele medewerker heeft aangegeven om deze spanning te negeren en ESM hier gewoon voor 

in te zetten. Zoals respondent D heeft aangegeven in paragraaf 4.3.1. wordt deze spanning door 

medewerkers opgelost om voor die samenwerking te kiezen om ESM niet te gebruiken en andere 

kanalen te prefereren om de boodschap beter over te brengen.  

4.3.3. Hogere werkdruk door zichtbaarheid 

Oorzaak 

De mogelijke spanning kan worden veroorzaakt door de constante updates waardoor medewerkers 

van hun werk worden gehouden en dit lijdt tot onrust: “Je wordt constant gewoon gestoord en 

afgeleid midden in een post. Dan zie je het oranje balkje weer knipperen en wil je even reageren en 

ben je toch weer een deel kwijt.” (respondent C). Deze oorzaak gaat voornamelijk over de 

mogelijkheid tot zichtbaarheid die ESM met zich meebrengt. Doordat collega’s kunnen zien dat je 

aanwezig bent zullen ze je ook benaderen en storen. Door deze mogelijkheid van ESM kan het zijn 

dat medewerkers afgeleid worden en zich onrustig voelen.  
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Mogelijke spanning 

De spanning hier die kan spelen ontstaat doordat voordelen van ESM-functies ook nadelig kunnen 

zijn. Een voorbeeld daarvan is de zichtbaarheid die je met ESM kunt bepalen: “Skype is, je bent 

gewoon altijd bereikbaar. Je kunt je zelf op niet storen zetten ofzo maar dat is niet echt handig want je 

wilt bereikbaar zijn voor je collega’s. Daar zitten soms wel spanningen of gewoon dat je niet gelijk 

kunt reageren. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen zeg maar.” (respondent C). Hier speelt dus 

de spanning tussen: enerzijds de wens om altijd graag bereikbaar te willen zijn voor collega’s, maar 

anderzijds wanneer de mogelijkheid van ESM tot zichtbaarheid gebruikt wordt bij samenwerking dit 

leidt tot een hogere werkdruk omdat collega’s hierdoor bepaalde verwachtingen hebben.  

Gevolg 

Om met de bovenstaande spanning te kunnen omgaan kiezen medewerkers er bewust voor om ESM 

tijdelijk niet te gebruiken voor samenwerking en onzichtbaar te worden, juist om een te hoge 

werkdruk te voorkomen: “Ik heb toevallig Skype net even op ‘niet storen’ gezet omdat ik net continu 

die pop-ups zag binnenvliegen, ik denk nou ben ik het beu.” (respondent H).  

4.3.4. Fouten door mogelijkheid bewerkbaarheid 

Oorzaak 

ESM brengt de mogelijkheid tot bewerkbaarheid met zich mee. Door het ontbreken van regels en 

afspraken omtrent deze bewerkbaarheid kan een spanning ontstaan. Respondent C geeft aan dat 

wanneer er wel regels en afspraken gemaakt worden, dit het resultaat ten goede komt: “Ik weet ook 

toen we een ander team hadden met meer collega’s, ging het wel vaker mis omdat mensen allemaal 

iets gingen muteren en niet begrepen wat waar moest staan. Dan heb je ineens een heel rommelig 

bestand. Regels en afspraken zorgen dus voor duidelijkheid.”. 

Mogelijke spanning 

De mogelijkheden van ESM, waaronder bewerkbaarheid, is niet altijd een voordeel: “We hebben 

iemand die ons werk controleert en daar is wel een keer voorgekomen dat hij de controles kwijt was 

omdat iemand een paar rijen verwijderd was. Dat is toen wel best hoog opgelopen. Maar dat is 

inherent aan dat iedereen tegelijk ergens in kunnen werken. Dat is dus ook een nadeel van ESM.” 

(respondent C). Het ontbreken van regels en afspraken kan dus zorgen voor een spanning, namelijk 

die tussen: de wens en noodzaak om gezamenlijk documenten te kunnen bewerken en de kans tot 

verliezen van informatie en documentdelen wanneer ESM voor deze samenwerking wordt ingezet.  

Gevolg 

Medewerkers lossen de spanning op door te accepteren dat er ondanks regels en afspraken altijd 

fouten gemaakt kunnen worden en ESM toch te gebruiken, want het is gewoon nodig: “Je hebt het 

nodig voor vergaderingen, documenten die gecreëerd worden. Gedwongen is een groot woord maar 

vanzelfsprekend gebruik je dat platform ervoor.” (respondent F). 
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4.4 Mogelijke spanningen bij zowel kennisuitwisseling en samenwerking 

4.4.1. De hoeveelheid informatie via ESM bij kennisuitwisseling en samenwerking 

Oorzaak 

Net zoals bij paragraaf 4.2.2. lijkt het omslachtig discussieplatform de oorzaak van een spanning, 

namelijk het gebruik van de kennisbank waarin niet alle posts toegevoegde waarde hebben. Ook een 

overvloed aan informatie bij samenwerking kan de spanning veroorzaken. 

Mogelijke spanning  

Waar sommige respondenten moeite mee hebben, is de hoeveelheid informatie die op ESM staat en 

het overzicht belemmert: “Ja je moet zoveel uitklappen en scrollen en dan denk ik van, hoelang moet 

ik doorzoeken voordat ik echt de juiste antwoorden van de moderator vind…. Het gevaar van social 

media… je kan erop zetten wat je wilt. Terwijl het hier als een soort kennisbak gebruikt wordt, een 

bak waar je heel veel kennis deelt en uithaalt, maar niet elke post inhoudelijk toegevoegde waarde 

heeft.” (respondent B). Er wordt hier aangegeven dat de kennisbak die gebruikt moet worden door de 

collega’s ook informatie bevat die niet relevant is.  

Dit geldt ook voor ESM en samenwerking: “Het risico is wel dat het overweldigend wordt en dat je 

zoveel input krijgt dat je het niet meer verwerkt krijgt, je weet niet waar je iets moet zoeken of waar je 

het moet brengen, en dat je dus afhaakt.” (respondent D). 

Dit resulteert in een spanning, namelijk die tussen de wens om direct de juiste informatie te verkrijgen 

en het missen van overzichtelijkheid door de hoeveelheid aan informatie wanneer ESM gebruikt 

wordt om snel de juiste informatie te verkrijgen.  

Gevolg 

Medewerkers zijn geneigd om hun informatie via andere kanalen te gaan verkrijgen dan via ESM 

wanneer dit niet makkelijk te vinden is: “Uiteindelijk haak ik af. Dan ga ik mailen of bellen.” 

(Respondent B). Ze lossen de spanning dus vooral op door het beslissen om een ander medium te 

gebruiken voor kennisuitwisseling. 

4.4.2. Hoeveelheid aan ESM-platformen 

Oorzaak 

Deze spanning wordt veroorzaak door de hoeveelheid aan ESM-platformen die de organisatie heeft: 

“Omdat we zo veel verschillende platformen en tools hebben die we kunnen gebruiken om samen te 

werken en kennis te delen. Je verdiept je er niet meer in. Voor elk iets gebruik je een ander platform 

waardoor je misschien niets helemaal correct gebruikt en benut.” (Respondent F). 

Mogelijke spanning 

De hoeveelheid aan ESM-platformen die de organisatie heeft lijkt voor een spanning te zorgen. Door 

de hoeveelheid wordt ESM namelijk gebrekkig gebruikt: “Ik moet overal iets van weten en ken geen 

enkele toepassing 100%. Skype wijst zich vanzelf, net als google, maar bijv. Teams is vele malen 

groter en complexer.” (respondent F). Het is daarnaast ook niet duidelijk wanneer nu welk platform 
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gebruikt moet worden: “Er zijn zoveel mogelijkheden dat je niet meer weet van ja, welke mogelijkheid 

zou ik nou gebruiken en welke niet?” (respondent D). De hoeveelheid en onduidelijkheid van de 

diverse ESM-platformen voor samenwerking en kennisdeling kan dus zorgen voor een mogelijke 

spanning, namelijk: de noodzaak om met elkaar kennis te delen en samen te werken, maar wanneer 

ESM hiervoor wordt ingezet door de hoeveelheid platformen niet weten hoe en welke mogelijkheden 

gebruikt moeten worden.  

Gevolg 

Medewerkers geven aan de spanning op te lossen door te zoeken naar een alternatieve manier om 

kennis te delen en samen te werken: “Op het moment dat je drie keer iets probeert en het werk drie 

keer niet dan ondersteunt het niet meer en ga je opzoek naar een alternatief.” (respondent F).  

4.4.3. De leeftijd van gebruikers 

Oorzaak 

De specifieke sector waarin de medewerkers vaak al lange tijd werken lijkt een spanning te 

veroorzaken: “We zijn als sector toch wat traditioneler en blijven soms hangen in de oude manieren 

van communiceren“ (respondent D). De oudere medewerkers zijn dus niet gewend om moderne ESM 

te gebruiken terwijl dit door de organisatie steeds meer wordt verwacht bij kennisuitwisseling en 

samenwerking. 

Mogelijke spanning 

Door de grote veranderingen in de bankensector heeft ESM de afgelopen jaren heel snel de intrede 

gedaan in de organisatie, waar de gemiddelde leeftijd relatief oud blijkt te zijn: “We moeten wel, maar 

kijk naar de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers, is die relatief oud.” (Respondent E). En juist 

de oudere collega’s lijken minder gebruiksvaardig te zijn met ESM: “Voor hun gaat het toch allemaal 

heel snel moet ik zeggen, van die vijftig plussers wordt heel veel verwacht op het gebied van ICT. Die 

mensen lopen natuurlijk een beetje achter, voordat zij door hebben hoe een platform werkt, dat duurt 

vaker wat langer dan iemand die met ESM is opgegroeid. Dus dat denk ik dat ook zeker spanningen 

over het gebruik met zich meebrengt.” (respondent G). De relatief oude leeftijd van medewerkers en 

de beperkte gebruiksvaardigheid die vaak hiermee gepaard lijkt te gaan kan dus een spanning 

veroorzaken. Dat is de spanning tussen: enerzijds de wens van de organisatie om met elkaar kennis te 

delen en samen te werken, en anderzijds indien dit via ESM loopt het ontbreken van veel oudere 

collega’s in dit kennis- en samenwerkingsproces. 

Gevolg 

De oudere medewerkers missen kennis en contacten en lijken de spanning op te lossen door ESM niet 

te gebruiken en uiteindelijk af te haken in het arbeidsproces: “ja, die wat bijvoorbeeld bewust met 

vervroegd pensioen gaan omdat ze het niet meer kunnen bijhouden. Alle veranderingen met 

toepassingen, systemen, ESM, de krimpende veranderende sector. Die kunnen het gewoon niet 

bijbenen. En dat heeft enerzijds te maken met een generatiekloof, anderzijds heeft het te maken met 

hele snelle ontwikkelingen.” (Respondent B).   



24 
 

5. Discussie en conclusie  

In dit hoofdstuk leest u de discussie van de resultaten op basis van de literatuur en het kwalitatief 

onderzoek. Hierna volgt de conclusie, waarna wordt afgesloten met de aanbevelingen. 

5.1 Discussie 

Uit het onderzoek is gebleken dat de veranderende bankensector een belangrijke reden is voor het 

gebruik van ESM binnen organisaties die in deze sector actief zijn. ESM heeft hierbij vooral een 

faciliterende rol, bij zowel kennisdeling als samenwerking. ESM zorgt ervoor dat ondanks de 

structuurwijzigingen de bedrijfsvoering gewoon kan doorgaan. Ondanks dat er nog geen onderzoek is 

gedaan naar de rol van ESM binnen de bankensector (Leonardi & Vaast, 2017) komt deze 

faciliterende rol wel overeen met de bestaande literatuur. Gibbs et al. (2015) hebben namelijk ook 

aangegeven dat ESM binnen andere sectoren de faciliterende rol inneemt bij samenwerking. DiMicco 

et al. (2008) heeft deze rol voor ESM bij kennisdeling bevestigd in hun onderzoek. Hiernaast heeft 

ESM binnen de bankensector ook een sociale rol. Ook dit komt overeen met de bestaande literatuur, 

waar is geconstateerd dat ESM een sociale bijdrage heeft bij samenwerking in organisaties (van Osch 

et al., 2015). Vooraf had de onderzoeker verwacht dat ESM binnen de bankensector een andere rol 

zou vervullen dan bij de bijvoorbeeld onderzochte IT-sector, omdat de bankensector wegens de grote 

bezuinigingen versneld ESM heeft moeten omarmen en dit uitdagingen, bijvoorbeeld implementatie, 

met zich mee brengt.  Uit bovenstaande blijkt dat dat de rol die ESM inneemt binnen de bankensector 

niet afwijkt van de rollen binnen andere onderzochte sectoren.  

Toch blijkt dat er een verschil is tussen de literatuur en de resultaten uit de onderzoek wat betreft 

reden en motivatie voor het gebruik van ESM. Er is namelijk gebleken dat medewerkers in de 

bankensector intrinsiek gemotiveerd kunnen zijn om kennis met elkaar te delen. Medewerkers vinden 

kennisdelen belangrijk, zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, hun werk 

makkelijker wordt gemaakt en het kennisniveau in een team wordt gehandhaafd. Daarom wordt ESM 

in de bankensector veel gebruikt om specialistische kennis te delen. Dit is tegenstrijdig met het 

onderzoek van Kwahk en Park (2016) die aangeven dat intrinsieke motivatie niet bijdraagt aan een 

actiever gebruik van ESM. Dit kan betekenen dat de medewerkers in de bankensector hier een 

afwijkende motivatie hebben van medewerkers in reeds onderzochte sectoren. Mede door de grote 

behoefte aan specialistische kennis, dat vaak veel uitzoekwerk met zich meebrengt, zijn medewerkers 

uit zichzelf gemotiveerd om dit ook met andere te delen zodat uiteindelijk iedereen hiervan profiteert 

en tijd bespaard. Met deze bevinding kan de wetenschappelijke kennis verder worden uitgebreid. 

Ook zijn de mogelijke spanningen bij het gebruik van ESM voor samenwerking en kennisdeling 

onderzocht en vergeleken met de literatuur. Hierbij heeft de onderzoeker geconstateerd dat de 

mogelijke spanning vooral ontstaan uit verschillende affordances van ESM die ook uit het 

literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen, namelijk: associatie, zichtbaarheid en bewerkbaarheid.  

Bij de affordance ‘Associatie’ blijkt dat medewerkers zich snel onzeker kunnen voelen door hun 

bescheidenheid wanneer ze kennis moeten delen via ESM. Ze zijn bang voor reacties van andere 

collega’s, die makkelijk kunnen traceren van wie een boodschap afkomstig is. De onzekerheid zorgt 

er ook voor dat ze onzeker zijn over de relevantie van hun boodschap. Dit brengt een spanning met 

zich mee, namelijk die tussen de wens om kennis te delen en de onzekerheid die dit meebrengt 

wanneer ESM wordt ingezet om kennis te delen. Het gevolg is dat medewerkers de spanning oplossen 

door ESM niet te gebruiken. Dit komt overeen met de literatuur waarin wordt aangegeven dat 
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culturele en organisatie-culturele factoren spanningen met zich mee kunnen brengen (Oguz & Singh, 

2017). Ook Kim (2018) heeft beschreven hoe de medewerkers van lokale organisaties opkijken tegen 

die van het hoofdkantoor. Deze bevinding is opmerkelijk te noemen, omdat vooraf werd gedacht dat 

deze culturele en organisatie-culturele factoren vooral een rol leken te spelen wanneer een organisatie 

in verschillende landen actief is. Hoewel de bankensector enkel in Nederland is onderzocht, blijken 

toch culturele en organisatie-culturele factoren een rol te spelen in mogelijke spanningen. Dit betekent 

dat er dus ook binnen een land of zelfs binnen een organisatie sprake kan zijn van culturele factoren 

die het gebruik van ESM kunnen beïnvloeden, al dan niet gesterkt door de affordance ‘Associatie’. 

Organisaties in de bankensector dienen dus met deze opzienbarende bevinding rekening te houden. 

Ook de affordance ‘zichtbaarheid’ blijkt spanning met zich mee kan brengen binnen de bankensector, 

namelijk die tussen enerzijds de wens om altijd bereikbaar te willen zijn, maar anderzijds wanneer de 

mogelijkheid van ESM tot zichtbaarheid gebruikt wordt dit leidt tot een hogere werkdruk. Dit komt 

overeen met het onderzoek van Gibbs et al. (2013). Zichtbaarheid binnen de bankensector kan tot 

spanning leiden, omdat deze affordance verwachtingen kan scheppen omtrent bijvoorbeeld 

bereikbaarheid van medewerkers en dit creëert een hogere werkdruk. Medewerkers kunnen er dan 

voor kiezen om ESM tijdelijk niet meer te gebruiken, of om onzichtbaar te worden. De onderzoeker 

heeft hier dus aangetoond dat ook deze affordance tot spanning kan leiden binnen de bankensector en 

dit overeenkomt met de bestaande theorie. De bankensector dient er rekening mee te houden dat ook 

deze affordance ervoor kan zorgen dat medewerkers ESM minder gebruiken, op bepaalde momenten 

wanneer de werkdruk oploopt, voor met name samenwerking.  

Net zoals in het onderzoek van Leonardi & Treem (2012) wordt ESM binnen de bankensector 

gebruikt om samen documenten te creëren, publiceren en te bewerken. De affordance 

‘Bewerkbaarheid’ blijkt dus binnen de bankensector aanwezig te zijn. Er is geconcludeerd dat deze 

affordance een spanning met zich mee kan brengen, namelijk die tussen: de wens om gezamenlijk 

documenten te kunnen bewerken en de kans tot verliezen van informatie wanneer ESM hiervoor 

wordt ingezet. Doordat ESM voor deze samenwerking binnen de bankensector zo noodzakelijk is, 

lossen de medewerkers de spanning op door ESM toch te gebruiken. Dit is nieuwe informatie die nog 

niet beschikbaar was vanuit de theorie. 

Uit het onderzoek blijken ook nog een aantal spanningen te spelen in de bankensector, anders dan de 

spanningen uit affordances. Dit zijn spanningen over het wel of niet gebruiken van ESM die 

voortvloeien uit de beperkingen van ESM en de manier waarop ze zijn ingericht binnen de 

bankensector. Hierbij valt te denken aan spanning tussen de wens om kennis met elkaar te delen, maar 

de omslachtigheid die dit met zich meebrengt wanneer men wordt geacht dit via ESM te doen. Een 

andere spanning is die tussen de wens om non-verbale communicatie te kunnen zien en het ontbreken 

van deze non-verbale communicatie als men geacht wordt om via ESM samen te werken. Deze soort 

spanningen zijn niet als zodanig naar voren gekomen in de literatuur en dus kan gesteld worden dat 

het onderzoek een bredere blik heeft opgeleverd ten aanzien van de mogelijke spanningen die ESM 

met zich meebrengt binnen de bankensector. Wat wel opvalt, is dat van Osch et al. (2015) hebben 

aangegeven dat een gebrekkige implementatie van ESM in organisaties tot spanningen kan leiden. 

Zowel bij de spanning veroorzaakt door de omslachtigheid alsmede de spanning veroorzaakt door de 

hoeveelheid aan platformen, werd in het onderzoek aangegeven dat een gebrekkige implementatie 

hieraan ten grondslag ligt. Door de gebrekkige implementatie is er binnen de bankensector verzuimd 

om regels en afspraken te maken omtrent het gebruik van ESM én hebben medewerkers zich nooit 

verdiept in alle mogelijkheden. Er kan dus gesteld worden dat deze soort spanningen overeenkomen 

met de spanningen zoals benoemd door van Osch et al. (2015) in hun onderzoek.   
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De laatste opvallende bevinding heeft te maken met de leeftijd van de gebruikers van ESM binnen de 

bankensector. Deze leeftijd, vaak samengaand met een beperkte gebruiksvaardigheid, veroorzaakt de 

spanning tussen enerzijds de wens van de organisatie om met elkaar kennis te delen en samen te 

werken, en anderzijds indien dit via ESM loopt het ontbreken van veel oudere collega’s in dit kennis- 

en samenwerkingsproces. De traditionele bankensector lijkt minder veranderbereid doordat de oudere 

medewerkers steeds minder snel meekunnen met de nieuwe IT, waaronder ook ESM.   

5.2 Conclusies 

Het onderzoek is begonnen met het probleem dat ESM naast heel veel mogelijkheden ook spanningen 

met zich mee leek te brengen, maar niet duidelijk was welke spanningen dit waren binnen de 

bankensector. Deze sector is namelijk niet eerder onderzocht. Het doel van het onderzoek was dan 

ook om te ontdekken wat de invloed is van ESM binnen de veranderende bankensector.  

De geformuleerde onderzoeksvraag die hierbij hoorde was: Welke spanningen duiken op wanneer 

enterprise social media wordt gebruikt om kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen 

binnen de bankensector? In totaal zijn er tien spanningen geformuleerd naar aanleiding van de 

resultaten. Deze spanningen zijn onder te brengen in categorieën. Er is geconcludeerd dat er drie 

categorieën van mogelijke spanningen opduiken wanneer ESM wordt gebruikt voor 

kennisuitwisseling en samenwerking binnen de bankensector. Deze categorieën zijn mogelijke 

spanningen die voortvloeien uit: 

1. De mogelijkheden van ESM (affordances ‘zichtbaarheid’, ‘bewerkbaarheid’ en ‘associatie’); 

2. De onmogelijkheden van ESM (bijvoorbeeld het gebrek aan non-verbale communicatie); 

3. De implementatie en inrichting van ESM binnen de bankensector (bijvoorbeeld het aantal 

platformen en onwetendheid over de mogelijkheden). 

Het antwoord op de onderzoeksvraag is: In de bankensector, wanneer ESM wordt gebruikt om 

kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen, duiken spanningen op over het gebruik van 

ESM die voortvloeien uit de mogelijkheden, onmogelijkheden, implementatie en inrichting van ESM. 

Ook wordt er geconcludeerd dat de rollen van ESM binnen de bankensector niet afwijken van de 

rollen die in bestaande literatuur naar voren zijn gekomen. Op hoofdlijnen zijn ook de redenen voor 

het gebruik van ESM hetzelfde, met de uitzondering dat de bankensector een grote intrinsieke 

behoefte heeft aan (het delen van) specialistische kennis hetgeen via ESM gebeurd. 

Tot slot concludeert de onderzoeker dat de gemiddeld hoge leeftijd van de medewerkers binnen deze 

traditionele sector en de remmende veranderbereidheid die dit met zich mee kan brengen leidt tot 

spanning.  

 

 

 



27 
 

5.3 Aanbevelingen voor de praktijk  

Meerdere respondenten hebben aangegeven de mogelijkheden van ESM niet te kennen. Ze willen 

ESM graag gebruiken en zien steeds meer kansen, maar door gebrek aan implementatie komen ze hier 

niet aan toe. De eerste aanbeveling is dan ook om meer tijd te nemen voor de implementatie van 

ESM. Om efficiency en effectiviteit binnen de organisatie te verhogen beveelt de onderzoeker aan om 

een cursus te organiseren zodat alle medewerkers op eenzelfde gebruikersniveau zitten en de 

kennisuitwisseling en samenwerking naar een hoger niveau wordt getild. Hierop aansluitend wordt de 

organisatie aanbevolen om het aantal ESM-platformen te verminderen en focus aan te brengen. Dit 

schept duidelijkheid en creëert routine voor de medewerkers. Ook oudere medewerkers zullen hier 

baat bij hebben, doordat ze minder verschillende platformen hoeven te adopteren. De laatste 

aanbeveling is om duidelijke regels en afspraken te maken omtrent het gebruik van de mogelijkheden 

van ESM, want de onderzoeker is van mening dat de spanningen die hiermee gepaard gaan zullen 

verminderen wanneer de regels en afspraken worden opgesteld. 

5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek  

Om een breder gedragen theorie te creëren over ESM binnen de bankensector beveelt de onderzoeker 

aan om nog aanvullende organisaties binnen deze sector te onderzoeken. Door andere organisaties te 

onderzoeken kan worden uitgesloten dat sommige spanningen specifieke organisatieproblemen zijn, 

maar gelden voor de gehele bankensector. Tevens beveelt de onderzoeker in verder onderzoek aan om 

in te zoomen op spanningen die veroorzaakt worden door andere zaken dan affordances. Er is veel 

literatuur over affordances en alle spanningen die deze met zich mee kunnen brengen te vinden. 

Echter, bleek tijdens het onderzoek dat het gebruik van ESM ook soorten spanningen met zich mee 

kan brengen die niets met affordances te maken hebben. Deze zijn ook waardevol om te onderzoeken 

op sectorniveau. Organisaties binnen een bepaalde sector zouden met deze andere spanningen, 

bijvoorbeeld die tussen het gebruik van ESM maar het ontbreken van non-verbale communicatie, 

rekening kunnen houden met hun communicatiestrategie. De laatste aanbeveling bij verder onderzoek 

is om de spanning te onderzoeken in relatie tot functie en leeftijd. Wegens gebrek aan tijd en 

middelen heeft de onderzoeker geen onderzoek kunnen doen naar verbanden tussen functie, afdeling, 

leeftijd en de spanningen. Door dit te onderzoeken kan de wetenschappelijke kennis omtrent ESM in 

de bankensector verder worden uitgediept. 
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6. Reflectie 

In dit hoofdstuk kijkt de onderzoeker positief kritisch terug naar het uitgevoerde onderzoek. 

6.1 Sterke punten 

Het eerste sterkte punt is dat de gebruikte steekproef een mooie doorsnede van de organisatie is qua 

afdelingen. Door deze steekproef is de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot, doordat er van 

iedere afdeling (lokaal en centraal) een respondent heeft deelgenomen. In de toekomst zou de 

onderzoeker wederom voor een dergelijke aanpak kiezen. Tevens zijn de interviews in het Nederlands 

gehouden, terwijl de voertaal in de organisatie het Limburgs dialect is. In het begin dacht de 

onderzoeker dat dit tot ongemak zou kunnen leiden en het transcriberen in het dialect zou voor fouten 

in interpretatie kunnen zorgen. Vandaar dat er is gekozen om de interviews in het Nederlands te 

houden. Achteraf blijkt dit een goede keuze, want het interviewen in het Nederlands is geen moment 

ongemakkelijk geweest. Het transcriberen en verwerken van de data is hierdoor veel soepeler 

verlopen. 

Aansluitend hierop vindt de onderzoeker de interviewguide een sterk punt. De eerste paar algemene 

vragen zorgden ervoor dat de betekenis van de begrippen helder waren en juist werden 

geïnterpreteerd. Ook was er genoeg ruimte om door te vragen bij onduidelijkheden of interessante 

uitspraken, hetgeen ook de validiteit van het onderzoek heeft verhoogd. In de toekomst zou een 

dergelijke interviewguide weer gebruikt worden door de onderzoeker. Een ander sterk punt is dat de 

transcripten zijn voorgelegd aan de respondenten ter goedkeuring. Dit is wederom gedaan om de 

betrouwbaarheid te verhogen. Dit sluit ook aan bij het laatste sterke punt, namelijk het borgen van de 

ethische aspecten. Er is meermaals aangegeven dat het interview anoniem was en medewerkers alles 

konden zeggen, om zo een veilige sfeer te creëren. Hiermee heeft de onderzoeker getracht om het 

ethische dilemma weg te nemen. Door de transcripten te laten goedkeuren heeft de onderzoeker ook 

aan de respondenten kunnen laten zien dat de anonimiteit is gewaarborgd. De veilige sfeer heeft ertoe 

geleid dat er weinig politiek correcte antwoorden zijn gegeven, maar juist veel uitspraken en citaten 

die de kern van het probleem raakten. Bij toekomstig onderzoek zal de onderzoeker dus wederom veel 

aandacht besteden aan deze ethische aspecten. 

6.2 Zwakke punten 

Het eerste zwakke punt is dat de proefpersonen zelf geselecteerd zijn, hetgeen de interne validiteit niet 

ten goede komt. De onderzoeker is bekend met de case-organisatie en kon dus makkelijk contacten 

leggen met mogelijke respondenten. Uiteindelijk zijn respondenten gekozen die bekend waren. Dit 

heeft wel mooie resultaten opgeleverd, maar om de validiteit te verhogen zou de onderzoeker in de 

toekomst, bij een andere onderzoekscase, de respondenten via een aselecte steekproef selecteren. 

Persoonlijke banden en eventuele gevolgen hiervan op de data wordt dan uitgesloten.   

Een ander zwakke punt heeft te maken met de literatuurstudie, waar te weinig is ingezoomd op 

spanningen die los van affordances staan. Vooraf was dit niet ingeschat dat er ook andere spanningen 

over bijvoorbeeld de onmogelijkheden van ESM zouden zijn. Op dit gebied kan er dus moeilijk een 

vergelijk worden gemaakt tussen de theorie en de praktijkresultaten. In een volgend onderzoek zou de 

onderzoeker dit anders aanpakken, mede doordat de kennis over het onderwerp nu ook breder is. Dit 

zou hij doen door een deelvraag toe te voegen en een anders te formuleren in het literatuuronderzoek, 

bijvoorbeeld: ‘Welke spanningen brengen affordances van ESM met zich mee binnen organisaties?’ 
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en ‘Welke andere spanningen kan ESM met zich mee brengen binnen organisaties?’. Hoewel er nu 

ook mooie bevindingen en conclusies naar voren zijn gekomen zou op deze manier de theorie nog 

beter vergeleken kunnen worden met de resultaten.    

Ook het feit dat wegens de Coronacrisis moest worden afgeweken van het face-to-face interviewen is 

een zwak punt. De onderzoeker heeft na vijf interviews moeten uitwijken naar Skype. Bij de face-to-

face interviews speelde de non-verbale communicatie vaak een rol bij de momenten waarop 

doorgevraagd werd. De interviewer kon aan de respondent zien of een vraag gevoelig lag en of er een 

zekere emotie bij zat. Via Skype bleek dit een stuk lastiger. Doordat je enkel iemand zijn gezicht zag, 

heeft de onderzoeker mogelijk een deel van de non-verbale communicatie en doorvraagmomenten 

gemist. Uiteindelijk zijn ook uit de laatste drie interviews mooie resultaten naar voren gekomen, maar 

de betrouwbaarheid van het onderzoek was hoger geweest indien alle interviews op dezelfde manier 

waren afgenomen.  

Tot slot is het gebrek aan triangulatie nog een zwak punt in dit onderzoek. Vooraf bleek dat 

triangulatie in de vorm van observaties of een documentenanalyse de betrouwbaarheid van het 

onderzoek zou verhogen. Wegens gebrek aan tijd en het intreden van de Coronacrisis, is het de 

onderzoeker niet gelukt om triangulatie uit te voeren. Door bijvoorbeeld te gaan observeren hoe 

medewerkers samenwerken via ESM had de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten verhoogd 

kunnen worden. Alhoewel in dit onderzoek de meeste respondenten dezelfde inzichten hadden over 

ESM, had de onderzoeker dit nog graag bevestigd of ontkracht via triangulatie. 
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Bijlage I: Literatuuronderzoek 

In onderstaand sjabloon, aangereikt door de Open Universiteit, heeft de onderzoeker aangegeven op 

welke manier hij de artikelen heeft gevonden en geselecteerd. 

Welke spanningen duiken op wanneer enterprise social media wordt gebruikt om 

kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen binnen de bankensector? 

Selectiecriteria:  

Criteria                                                                   Zoektermen 

 Recent artikel (2010-2019); 

 Artikelen moeten uit een peer-

reviewed journal komen.  

 

 Enterprise Social Media (ESM); 

 ESM kennisdeling of kennisoverdracht; 

 ESM en samenwerking; 

 ESM en ondersteunende bedrijfsactiviteiten; 

 Consequenties van gebruik van ESM; 

 ESM en spanningen; 

 Hiërarchie; 

 Banking sector; 

 Affordances. 

 

Building Blocks Method 

 Datum 

Literatuur 

Database 

Of 

Tijdschrift 

Zoekstring 

(Kernbegrippen en 

Boleaanse 

operatoren) 

Aantal 

gevonden 

artikelen 

Aantal 

relevante 

artikelen 

Referentie naar artikelen  

(auteurs, jaar) 

1 
13-09-

2019 

Advanced 

Search 

EBSCO 

host 

Enterprise social 

media in title and 

Hierarchy in abstract 

1 1 

1. Gibbs, J. L., 

Eisenberg, J., 

Rozaidi, N. A., & 

Gryaznova, A. 

(2015). The 

“Megapozitiv” 

Role of Enterprise 

Social Media in 

Enabling Cross-

Boundary 

Communication in 

a Distributed 

Russian 

Organization. Ame

rican Behavioral 

Scientist, 59(1), 

75–102. 

https://doi-

org.ezproxy.elib10.

ub.unimaas.nl/10.1

177/000276421454

0511 
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2 
13-09-

2019 

Advanced 

Search  

EBSCO 

host 

Enterprise social 

media in title and 

affordances in abstract 

and NOT IT 

1 1 

1. Van Osch, W. & 

Steinfield, C.W. 

(2016). Team 

Boundary 

Spanning: 

Strategic 

Implications for 

the Implementation 

and use of 

Enterprise Social 

Media. Journal of 

Information 

Technology, 31(2), 

207-225. 

 

3 
13-09-

2019 

Advanced 

Search  

EBSCO 

host 

Enterprise social 

media in title AND 

knowledge sharing in 

abstract 

4 4 

1. JUN LIU, & RAU, 

P.-L. P. (2014). 

Impact of Self-

Construal on 

Choice of 

Enterprise Social 

Media for 

Knowledge 

Sharing. Social 

Behavior & 

Personality: An 

International 

Journal, 42(7), 

1077–1089. 

https://doi-

org.ezproxy.elib10.

ub.unimaas.nl/10.2

224/sbp.2014.42.7.

1077 

2. Kwahk, K.-Y., & 

Park, D.-H. (2016). 

The effects of 

network sharing on 

knowledge-sharing 

activities and job 

performance in 

enterprise social 

media 

environments. Co

mputers in Human 

Behavior, 55, 826–

839. https://doi-

org.ezproxy.elib10.

ub.unimaas.nl/10.1

016/j.chb.2015.09.

044 

3. Rode, H. (2016). 

To share or not to 

https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.2224/sbp.2014.42.7.1077
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.2224/sbp.2014.42.7.1077
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.2224/sbp.2014.42.7.1077
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.2224/sbp.2014.42.7.1077
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.2224/sbp.2014.42.7.1077
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1016/j.chb.2015.09.044
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1016/j.chb.2015.09.044
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1016/j.chb.2015.09.044
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1016/j.chb.2015.09.044
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1016/j.chb.2015.09.044
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share: the effects 

of extrinsic and 

intrinsic 

motivations on 

knowledge-sharing 

in enterprise social 

media 

platforms. Journal 

of Information 

Technology 

(Palgrave 

Macmillan), 31(2), 

152–165. 

https://doi-

org.ezproxy.elib10.

ub.unimaas.nl/10.1

057/jit.2016.8 

 

5 
2-11-

2019 

Advanced 

Search  

EBSCO 

host 

Enterprise social 

media in title and 

Banking sector in 

abstract 

0 0 -  

6 
17-11-

2019 

Google 

Scholar 

'ESM' + 'banking 

sector' + 'conflicts' 
0 0 

Hoewel er een aantal 

artikelen naar boven 

komen heeft geen enkele 

betrekking op Enterprise 

social media binnen de 

bankensector. 

7 
13-09-

2019 

Google 

Scholar 

“Enterprise social 

media” + 

“affordances” + 

hierarchy 

 

Google scholar zoekt 

in titel en in tekst 

 

Artikel sinds 2015 

299 

5 

 

Deze artikelen 

zijn 

uitgekozen. 

Criteria waren 

dat ze te 

maken hadden 

met hiërarchie 

binnen een 

organisatie, 

effect op 

werknemers, 

invloeden op 

werknemers en 

effect op 

team/cultuur. 

Er heeft een 

screening 

plaatsgevonden 

op titel en erna 

1. Kim, H. (2018). 

The mutual 

constitution of 

social media use 

and status 

hierarchies in 

global 

organizing. Manag

ement 

Communication 

Quarterly, 32(4), 

471-503. 

2. Rahmati, P., 

Watson-Manheim, 

M. B., Welch, E., 

& Jones, S. (2017). 

Affordances of 

Social Media for 

Work: The Effect 

of Personal 

Experience and 

Work Context. 

In Academy of 

Management 

https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1057/jit.2016.8
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1057/jit.2016.8
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1057/jit.2016.8
https://doi-org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1057/jit.2016.8
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op abstract 

niveau. 

Proceedings (Vol. 

2017, No. 1, p. 

15042). Briarcliff 

Manor, NY 10510: 

Academy of 

Management. 

3. Chin, C. P. Y., 

Evans, N., Choo, 

K. K. R., & Tan, F. 

B. (2015, July). 

What Influences 

Employees to Use 

Enterprise Social 

Networks? A 

Socio-Technical 

Perspective. 

In PACIS (p. 54). 

4. Oguz, A., & Singh, 

R. (2017). The 

Effectiveness of 

Enterprise Social 

Media Use: Impact 

of National Culture 

and Organizational 

Culture. 

5. Ng, J., Leonardi, 
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Enterprise Social 

Media 
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In Academy of 
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de definitie van 

social media en 

de vergelijking 

met enterprise 

social media. 

Vandaar dat ik 

de titel en 
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Backward Snowball Method 
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American Behavioral 

Scientist, 29(1), 103–123. 

3. Leonardi, P., Huysman, M., & 

Steinfield, C. (2013). Enterprise 

social media: Definition, history, 

and prospects for the study of 

social technologies in 

organizations. Journal of 

Computer-Mediated 

Communication, 19(1), 1–19.  

4. Treem, J., & Leonardi, P. (2012). 

Social media use in organizations: 

Exploring the affordances of 

visibility, editability, persistence, 

and association. Communication 

Yearbook, 36, 143–189. 

5. Gibbs, J., Rozaidi, N., & 
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Forward Snowball Method 
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Dit artikel is relevant 
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ingegaan op het effect 

van social media op de 

prestaties van mensen 

(medewerkers, managers, 

CEO) op hun werk. 
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Bijlage II: Interviewguide 

Onderstaande vragenlijst is gebruikt tijdens het afnemen van de interviews. Tevens zijn er 

verdiepingsvragen geformuleerd, mochten zaken onduidelijk of onbesproken blijven. 

 Intro: 

1. 

Voorstellen, doel van het interview uitleggen, aanpak uitleggen, anonimiteit adresseren, 

opname adresseren, tijdsduur aangeven, mededelingen vooraf van geïnterviewde waar 

rekening mee gehouden moet worden? 

  

 Algemene vragen 

2. Hoelang ben je al een dienst bij deze organisatie en in welke functies? 

3. Wat versta je onder social media? 

4. Wat versta je onder organisatorische social media? 

  

 ESM en kennisuitwisseling 

5. Op welke wijze en via kanalen wordt er (over afdelingen heen) kennis gedeeld? 

6. Hoe gebruik jij ESM voor kennisuitwisseling met collega’s en andere afdelingen? 

7.  Welke kennis kan wordt gedeeld en verkregen via ESM? 

8. Hoe wordt jij gestimuleerd om kennis te delen? 

9.  
Welke conflicten heb jij ervaren bij het gebruik van ESM voor kennisdeling? Wanneer werd 

het lastig of vervelend? 

10 
Wat hebben de spanningen en conflicten bij kennisdeling met je gedaan? Hoe ben jij erna met 

ESM om gegaan? 

  

 ESM en samenwerking 

11. Op welke wijze en via kanalen wordt er (over afdelingen heen) samengewerkt? 

12.  Hoe gebruik jij ESM voor samenwerking met collega’s en andere afdelingen? 

13. Hoe wordt ESM binnen de organisatie gebruikt voor samenwerking? 
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14. Hoe worden jij gestimuleerd om samen te werken via ESM? 

15.  
Welke conflicten heb jij ervaren bij het gebruik van ESM voor samenwerking? Wanneer werd 

het lastig of vervelend? 

16. 
Wat hebben de spanningen en conflicten bij samenwerking met je gedaan? Hoe ben jij erna 

met ESM om gegaan? 

  

 Verbeteringen 

17. Welke zaken zouden volgens jou anders of beter kunnen t.a.v. kennisdeling via ESM? 

18. Hoe zou samenwerking via ESM volgens jou nog kunnen verbeteren? 

19. Op welke manier denk je dat ESM nog beter het dagelijks werk kan ondersteunen? 

20.  Wil je me nog iets meegeven wat betreft dit onderzoek naar ESM binnen de bankensector? 

  

 Outro 

21. Bedanken, verdere procedure uitleggen. 

 

Verduidelijkings- of back-up vragen 

1. Hoe ervaar je de kennisuitwisseling via ESM? 

2. Vervolg op de stimulatie  welke regels en afspraken zijn er omtrent het gebruik van ESM? 

3. Voel je je comfortabel bij gebruik van ESM voor kennisdeling en samenwerking? 

4. Waarom zouden zaken anders of beter kunnen t.a.v. gebruik ESM bij kennisdeling? 

5. Waarom zouden zaken anders of beter kunnen t.a.v. gebruik ESM bij samenwerking? 

6. Welke mogelijkheden van ESM spreken je het meest aan? En het minst? 
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Bijlage III: Codeboek 

In het codeboek zijn uiteindelijk vijf categorieën gedefinieerd in Excel. Per categorie is een print van 

Excel toegevoegd met de codes en een bijbehorend gebruikt citaat. Het volledige codeboek is 

beschikbaar op aanvraag. 

Categorie: Reden gebruik ESM 
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Categorie: oorzaak mogelijke spanning 

 

Categorie: mogelijke spanning kennisdeling 
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Categorie: mogelijke spanning samenwerking 
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Categorie: gevolg mogelijke spanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


