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Programma

- Introductie en inhoudelijke inleiding 
- Opdracht 1 t/m 3
- Pauze 
- Opdracht 4 
- Inhoudelijke verdieping:

- Onderzoeksvragen
- Onderzoeksopzet
- Theorie rondom vertrouwen en identiteit
- Rol van gegevensverzameling in Gent

- Groepsopdracht



Wat is een virtueel project team?

- Organisatievorm
- Bemand met leden over tijds-/ ruimte-/ culturele-/ organisatie-

grenzen heen
- Bijeengebracht op basis van een bepaalde (expertise-/capaciteits-) 

behoefte voor de realisatie van een projectdoelstelling
- Gedurende de lengte van het project (tijdelijk)
- Gebruiken ICT om communicatie te faciliteren
- Leden zijn van elkaar afhankelijk om projectdoelstelling te

realiseren
- In veel gevallen:

- Mensen zien elkaar niet of zelden
- Hebben geen gedeelde eerdere werkervaring met elkaar

(Hung et al., 2004; Powell et al., 2004)





Voorbeeld Thinkquest virtual project teams



Verschillen in manieren van samenwerken

- Coöperatief: taak wordt in deeltaken opgesplitst 
en door de groepsleden afzonderlijk uitgewerkt en 
in een later stadium samengevoegd

- Collaboratief: groepsleden werken gezamenlijk 
aan een taak, waarbinnen alle perspectieven 
worden samengebracht

(Panitz, 2002)
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Wat gaat er zoal fout in een virtueel project 
team?
1. Geen of lage interactiefrequentie tussen teamleden
2. Lage interactiekwaliteit: alleen informatie-uitwisseling, geen 

kennis co-constructie en uitwisseling van verschillende 
perspectieven

3. Geen continuïteit van de communicatie en samenwerking
4. Geen zichtbaarheid en bewustzijn van elkaars bijdragen en 

prestaties
5. Misverstanden en een uitgebreide ‘grounding’ fase noodzakelijk 
6. Niet iedereen is actief: hikers and lurkers
7. Conflicten en hoogoplopende ruzies (flaming) 
8. Vertraging in het opleveren van het product of verkeerde product

karakteristieken 
9. Toegenomen hoeveelheid tijd om project af te ronden, in 

vergelijking tot een face to face (f2f) project
(Häkkinen, 2004; Jarvenpaa & Leidner, 2000, Kirschner, 2002, Walther, 2005)



Rol van interpersoonlijk vertrouwen tijdens 
samenwerking (‘collaboratie’)
- Walther (2005): “vertrouwen is positief gerelateerd aan

prestaties, probleemoplossend vermogen, omgang met 
onzekerheid en uitwisseling van sociale informatie binnen
virtuele groepen” (p.2)

- Corbitt (2004): “we bevestigen dat vertrouwen belangrijk is 
voor teamprestaties binnen zowel virtuele als face-to-face 
teams. Teams met meer interpersoonlijk vertrouwen tussen
de groepsleden presteren beter” (p.1)

- Raes (2005) vond dat een hoog niveau van interpersoonlijk
vertrouwen binnen een team gerelateerd is aan een laag
niveau van persoonlijke en taakgerelateerde conflicten

=> Interpersoonlijk vertrouwen binnen een groep beïnvloedt de 
samenwerking binnen een groep positief



Wat beïnvloedt interpersoonlijk vertrouwen?

Het niveau van ervaren interpersoonlijk vertrouwen door iemand is 
afhankelijk van (Arnold, 1998a; Castelfranchi, 1999; Gambetta, 
1988; Riegelsberger, 2004) :

- Algemene neiging tot vertrouwen (algemene houding ten 
aanzien van vertrouwen, stemming en perceptie) van iemand

- Kenmerken van de context (risico, complexiteit, mate van 
gecontroleerdheid en plaats controle) 

- Ingeschatte betrouwbaarheid van de ander (assessment van 
persoon, interne en externe attributie van gedrag en bijdragen)

⇒ Dus, één van de factoren die het uiteindelijk niveau van ervaren
interpersoonlijk vertrouwen beïnvloedt is: 

de ingeschatte betrouwbaarheid:
de overtuiging dat iemand het waard is om vertrouwen in 
te hebben



Eerste indruk in face to face situatie
(Riegelsberger, 2005)
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Hoe op internet bij eerste kennismaking?

- Via profielinformatie: informatie over de identiteit 
van een persoon dat via een voorgestructureerd 
sjabloon voor anderen beschikbaar wordt 
gemaakt.

Voorbeeld van profielinformatie: 
- Persoonlijke kenmerken van iemand
- Ervaring van anderen met iemand (ratings, 

referenties)



Voorbeeld



Vragenlijsten

Opdrachten 1 t/m 3 
- Context: 

- projectwerk in een virtueel team, bijvoorbeeld 
zoals voor ThinkQuest of een Europees project

- je kent elkaar niet
- Opdracht 1: 10 minuten
- Opdracht 2: 30 minuten
- Opdracht 3: 20 minuten









Vragenlijsten

Opdracht 4: vragenlijst ‘betrouwbaarheid’ (±15 min)


