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Abstract 

Telewerken kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen binnen het Akkoord van 

Parijs. Er bestaat een gebrek aan kennis over het effect van telewerken op de kwaliteit van werk en 

de potentie om de CO2-uitstoot van organisaties te reduceren. Dit onderzoek richt zich op de manier 

waarop telewerken moet worden ingericht om kwaliteit van werk te behouden en de mate waarin 

telewerken tot een CO2-reductie kan leiden. Middels een literatuurstudie zijn recente inzichten 

verzameld over bevorderende en belemmerende factoren van telewerken. Deze factoren en een 

manier om kwaliteit van werk te bepalen zijn verwerkt in een checklist. Een case study is uitgevoerd 

bij een organisatie binnen de sector Rijksoverheid. Hierbij is inzicht verkregen in de inrichting van 

telewerken en verwachte veranderingen in die inrichting na COVID-19. Ook is de checklist empirisch 

gevalideerd en is een theoretische CO2-besparing berekend. De inrichting van telewerken voldeed 

voor COVID-19 al ruim. Sinds de COVID-19 pandemie is de inrichting uitgebreid met vergoedingen en 

strikter beleid. Veranderingen in het aantal telewerkdagen en de rol van het kantoor worden 

verwacht. De validatie van de checklist heeft geleid tot een definitieve checklist die bij kan dragen 

aan het verbeteren van de inrichting van telewerken. Tot slot is gevonden dat telewerken kan leiden 

tot een reductie van de CO2-uitstoot ten behoeve van woon-werkverkeer en het gebruik van 

kantoorruimte. Deze reductie is voor 60 medewerkers en twee dagen telewerken per week circa 40 

ton CO2 per jaar. Wel is de mogelijke reductie sterk afhankelijk van de toekomstige inrichting van 

telewerken. 

Sleutelbegrippen 

Telewerken, Kwaliteit van werk, Overheid, Green IT, CO2 reductie 
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Samenvatting 

De opwarming van de aarde moet beperkt worden tot 2° Celsius ten opzichte van het pre-industriële 

tijdperk, zo is afgesproken tijdens het Akkoord van Parijs dat in 2016 in gang is getreden. Nederland 

heeft het doel om de CO2-uitstoot met 49% te reduceren ten opzichte van het jaar 1990. De 

Rijksoverheid heeft als grootste werkgever van het land een flinke CO2-voetafdruk en moet een 

voorbeeldrol aannemen in het reduceren van de emissies. 

Het is bekend dat telewerken als middel kan worden ingezet om de CO2-uitstoot door bijvoorbeeld 

woon-werkverkeer te verminderen. Er is echter nog niet genoeg bekend over de manier waarop 

telewerken moet worden ingericht om de kwaliteit van werk gelijk te houden. Ook is er nog niet 

genoeg kennis over de werkelijke potentie van telewerken om CO2-emissies te verlagen. 

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de bevorderende en belemmerende factoren van 

telewerken en factoren die gebruikt kunnen worden om kwaliteit van werk te bepalen. Daarbij 

beperkt het onderzoek zich tot de sector Rijksoverheid. Met het onderzoek wordt een antwoord 

gezocht op de volgende onderzoeksvraag: 

Op welke manier kan telewerken binnen de Rijksoverheid worden toegepast met behoud van 

kwaliteit van werk terwijl er wordt gezorgd voor een afname van de CO₂-voetafdruk? 

Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd. Als eerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin 

gezocht is naar de meest recente inzichten rondom telewerken, kwaliteit van werk en CO2-

footprints. Met de inzichten rondom telewerken en kwaliteit van werk is een voorlopige checklist 

ontworpen. Deze checklist bestaat uit bevorderende factoren, die in de praktijk maximaal uitgebuit 

zouden moeten worden, en belemmerende factoren, die in de praktijk maximaal moeten worden 

weggenomen. Daarnaast bevat de checklist factoren die binnen de Rijksoverheid gebruikt kunnen 

worden om kwaliteit van werk te bepalen. De gedachte hierbij is dat bij het goed inrichten van 

telewerken volgens de bevorderende en belemmerende factoren, kwaliteit van werk behouden kan 

blijven. Ook is er als onderdeel van het eerste onderzoek gekeken naar de manier waarop de CO2-

voetafdruk van een organisatie kan worden berekend. Hiervoor wordt een eerder ontwikkeld 

rekenmodel toegepast. 

In het tweede deel van het onderzoek zijn enkele doelen volbracht. Er is inzicht gezocht in de huidige 

inrichting van telewerken binnen de Rijksoverheid en de verwachte veranderingen rondom 

telewerken door COVID-19. Daarnaast is de voorlopige checklist telewerken empirisch gevalideerd. 

Tot slot is een rekenmodel toegepast om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van een 

organisatieonderdeel en de mogelijke besparing die telewerken op kan leveren. Er is een single case 

study uitgevoerd binnen een organisatie in de sector Rijksoverheid. Van één organisatieonderdeel 

zijn de nodige gegevens voor het berekenen van de CO2-voetafdruk opgevraagd en geanonimiseerd. 

Daarnaast zijn er zes interviews uitgevoerd met experts op het gebied van telewerken. De experts 

hebben beschreven hoe telewerken binnen de organisatie is ingericht en welke veranderingen zij 

hierin verwachten na COVID-19. Ook hebben de experts de checklist beoordeeld op compleetheid en 

toepasbaarheid. 

Het empirisch onderzoek heeft ten eerste geleid tot een helder beeld van de inrichting van 

telewerken. Voor COVID-19 was telewerken binnen de casusorganisatie al gemeengoed. Er werd 

standaard één dag per week vanuit huis gewerkt en de technische ondersteuning hiervoor was al 

aanwezig. Tijdens COVID-19 werd er binnen de organisatie volledig op afstand gewerkt. Deze 

toename in telewerken verliep dankzij de goede technische inrichting soepel. Wel is de inrichting 

uitgebreid met tijdelijke vergoedingen voor het thuiswerken en is het beleid aangescherpt rondom 
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aanwezigheid op het kantoor. Tekortkomingen zijn hierbij ook geïdentificeerd. Zo zijn de 

vergoedingen niet toereikend voor het inrichten van een werkplek en wordt er bovendien weinig 

aandacht besteed aan de Arbo-eisen van een thuiswerkplek. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor 

het samenwerken en communiceren op afstand nog niet voldoende. 

Ook zijn er duidelijke verwachte veranderingen gevonden. Alle experts verwachten bijvoorbeeld dat 

telewerken na COVID-19 zal toenemen. Zowel twee, drie als vier dagen per week worden gezien als 

mogelijkheid. Daarbij wordt ook verwacht dat de rol van het kantoor zal veranderen naar een 

ontmoetingsplek voor collega’s. Het zal niet meer de gewone werkplek zijn waar men dagelijks heen 

gaat. 

De validatie van de checklist telewerken heeft tot zowel bevestigingen als enkele aanpassingen 

geleid. Een nieuwe dimensie ‘Team’, wat vanuit voorgaand onderzoek binnen dezelfde sector werd 

aanbevolen, werd als terechte toevoeging gezien. Bovendien zijn alle andere dimensies terecht 

aanwezig en werden de meeste factoren gezien als toepasselijk. Factoren over de 

productiviteitstoename binnen de organisatie, investeringen voor telewerken en de benodigde 

kennis voor telewerken zijn op basis van de validatie verwijderd. Factoren over het belemmeren van 

de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, de samenwerking binnen teams en een afname van 

productiviteit bij te veel telewerken zijn op basis van de validatie toegevoegd. Uiteindelijk heeft dit 

tot een definitieve checklist geleid die goed toegepast kan worden om de inrichting van telewerken 

te verbeteren. 

Over de potentie van telewerken om CO2-uitstoot te reduceren is gevonden dat telewerken een 

reducerend effect kan hebben op emissies door woon-werkverkeer en het gebruik van 

kantoorruimte. Bij 40% telewerken is voor een organisatieonderdeel met 60 medewerkers de 

potentiële besparing 40 ton CO2 per jaar. Voor de gehele Rijksoverheid vertaalt dit zich tot een 

potentiële besparing van 79,4 kiloton CO2 per jaar, wat equivalent is aan de jaarlijkse emissies van 

circa 10.500 huishoudens. Wel biedt het huidige onderzoek een beperkte visie op dit onderwerp. Er 

zal meer onderzoek nodig zijn naar de daadwerkelijke reducties van kantoorruimte, het effect van 

het inzetten van kantoor ‘hubs’ en de impact van toegenomen emissies bij medewerkers thuis. 

Er kan geconcludeerd worden dat binnen de casusorganisatie al een goede inrichting van telewerken 

aanwezig is. Wel zijn er verbeteringen en veranderingen nodig, waarbij de ontwikkelde checklist een 

goed hulpmiddel kan zijn om de kracht van telewerken volledig uit te buiten en knelpunten in de 

inrichting weg te nemen. Ook biedt telewerken de mogelijkheid om de CO2-voetafdruk van de 

organisatie te verkleinen. 
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Summary 

Global warming needs to be reduced to 2° Celsius compared to pre-industrial times, as is agreed 

upon in the 2016 Paris Agreement. In the Netherlands, the goal is set to reduce CO2-emissions by 

49% compared to 1990. Additionally, as the largest employer in the Netherlands, the government 

should set the correct example when it comes to reducing emissions. 

It is known that telework can be a solution to reducing CO2-emissions as a result of commuting. 

However, knowledge on the way telework needs to be implemented to retain the same quality of 

work is insufficient. Also, additional research on the real potential for telework to reduce emissions 

is necessary. 

This research looks into beneficial and impeding factors of telework and factors that can be used to 

determine the quality of work. This research focuses on the public sector and aims to answer the 

following research question: 

In what way can telework be implemented within the Dutch government with the same quality of 

work while reducing CO2-emissions. 

This research was conducted in two parts. The first part is a literature study. In the literature study 

the aim was to find the most recent knowledge on telework, quality of work and CO2-footprints. 

From the knowledge on telework and quality of work, a provisional checklist was created. This 

checklist consists of beneficial factors, which should be exploited, and impeding factors, which 

should be minimised. Additionally, factors are included that can be used to determine the quality of 

work within the government. Theoretically, implementing telework while accounting for the 

beneficial and impeding factors, should prevent a lower quality of work. The literature study also 

looked into the methods for calculating CO2-footprints. For this, an existing model will be applied. 

In the second part of this study, several goals were fulfilled. Firstly, the current implementation of 

telework within the government was researched. Secondly, expected changes in the implementation 

of telework after COVID-19 were gathered. Also, the provisional telework checklist was empirically 

validated. Lastly, a model was applied to calculate the CO2-footprint of an organisational unit and 

the possible emissions reduction as a result of telework. A single case study was conducted within a 

large government organisation. The data necessary to calculate a CO2-footprint of one organisational 

unit was gathered and anonimised. Furthermore, six semi-structured interviews were held with 

telework experts. The experts described the implementation of telework within the organisation and 

changes they expect in this implementation after COVID-19. Additionally, the experts judged the 

completeness and applicability of the checklist. 

The empirical part of the research led to a clear picture of the implementation of telework. Before 

COVID-19, telework was already a common practice within the case organisation. One day of 

working remotely each week was a standard practice within the organisation. Naturally, the 

technical implementation for telework was already present. During COVID-19, employees of the case 

organisation worked remotely full time. This sudden increase in the amount of telework did not lead 

to any issues, due to the support for telework already in place. As a reaction to COVID-19 however, 

the implementation of telework was expanded with additional compensation for costs relating to 

telework and a more strict policy on working at the office. A few shortcomings in the 

implementation were found as well. The available compensation is found to be insufficient for 

arranging a suitable home office and little attention is paid to health and safety requirements for 

home offices. Additionally, support for collaborative working and online communication is 

inadequate.   
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Several changes in the implementation of telework are expected. All experts expect an increase in 

the amount of telework after COVID-19. An increase to two, three and even four days per week 

were mentioned. With this increase, a change in the role of the office is expected as well. According 

to the experts, the office will no longer be the usual, daily workplace. Instead it will become a place 

to meet colleages. 

The validation of the checklist resulted in confirmation as well as a few changes. Firstly, the addition 

of the dimension ‘Team’, which was recommended in a previous study at the same organisation, was 

accepted. Moreover, all dimensions were seen as suitable and most factors were judged as 

applicable. Factors concerning the increase of productivity within the organisation, necessary 

investments for telework and necessary knowledge for telework were removed as a result of the 

validation. Factors concerning an impeding effect on personal development, an impeding effect on 

the collaboration within teams and a decrease of productivity within the organisation were added 

after the validation. These changes led to a definitive checklist that is applicable in practice and can 

help to improve the implementation of telework. 

For the potential CO2 emissions reduction through telework, it was found that telework can lower 

emissions by reducing the amount of commuting and possible reduction in the amount of office 

space that is being used. A potential annual reduction of 40 tons of CO2 was found for an 

organisational unit with 60 employees when working remotely 40% of the time. When applying this 

reduction to the whole government as the organisation, a potential reduction of 79,4 kilotons of CO2 

can be found, which equals the yearly emissions of about 10.500 households. The scope of this 

research on this topic is limited however. More research is needed on the possible reductions in 

office space, the effects of implementing office ‘hubs’ and increased emissions at home when 

teleworking. 

In conclusion, a proper implementation of telework was already present within the case 

organisation. However, improvements and changes are necessary. The developed checklist can be a 

useful tool in fully exploiting the benefits telework can bring and reducing or solving problems in the 

implementation of telework. Additionally, telework can help in reducing the CO2-footpring of the 

organisation.  
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Sinds de industriële revolutie is de mens veel meer gebruik gaan maken van fossiele brandstoffen. 

De toename in het verbranden van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkool speelt 

een grote rol in de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Zo is de concentratie CO₂ in de 

atmosfeer sinds 1750 toegenomen met 40% (KNMI, z.d.). De toename van broeikasgassen als CO₂ 

leidt ertoe dat er meer warmte wordt vastgehouden in de atmosfeer. Dit leidt uiteindelijk tot een 

warmer klimaat, het broeikaseffect. De opwarming van de aarde kan ernstige gevolgen met zich 

meebrengen voor de leefbaarheid van onze planeet. In 2016 is het Akkoord van Parijs in werking 

getreden. Dit akkoord heeft als doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° Celsius ten 

opzichte van het pre-industriële tijdperk (UNFCCC, 2015). 

Nederland heeft als doel om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te reduceren ten 

opzichte van het jaar 1990 en overstijgt daarmee de doelstellingen van de EU (Rijksoverheid, 2019). 

De Rijksoverheid zorgt als grootste werkgever van Nederland voor een flinke bijdrage aan de emissie 

van broeikasgassen. Twee grote bronnen van uitstoot zijn het verwarmen van kantoorruimte en 

woon-werkverkeer. In 2019 beschikte de Rijksoverheid over bijna 2.7 miljoen m2 aan kantoorruimte 

en had de organisatie een jaarlijks uitstoot van meer dan 500.000 ton CO₂ (Rijksoverheid, 2020). 

Daarin heeft woon-werkverkeer met 70.785 ton CO₂ voor een bijdrage van ongeveer 14% gezorgd. 

(Rijksoverheid, 2020). De Rijksoverheid neemt een voorbeeldrol op zich in het verduurzamen van 

Nederland en wil onder andere de uitstoot van kantoren en de uitstoot door zakelijk verkeer 

halveren. Op deze twee vlakken kan het inzetten van telewerken bijdragen om de emissies te 

reduceren. Hoe groot die bijdrage kan zijn en hoe telewerken moet worden ingericht zal in dit 

onderzoek worden besproken. 

1.2. Gebiedsverkenning 
Dit onderzoek richt zich op de Rijksoverheid. Deze sector is met 119.185 fte in 2019 de grootste 

werkgever in Nederland (Rijksoverheid, 2020). Er zal in dit onderzoek worden bekeken hoe een 

checklist eruit moet zien om binnen de sector Rijksoverheid telewerken in te richten op een manier 

waarop de kwaliteit van werk behouden blijft. Hierbij wordt ook onderzocht of de COVID-19 

pandemie invloed heeft op de inrichting van telewerken. Ook zal bekeken worden wat de invloed 

van telewerken kan zijn op de CO₂-uitstoot van een organisatie door woon-werkverkeer en het 

verwarmen van kantoorruimte. 

Telewerken is als volgt te definiëren: werk dat met behulp van IT-middelen plaats- en 

tijdonafhankelijk uitgevoerd kan worden (van Lier, de Witte, & Macharis, 2014). Telewerken kent 

positieve effecten als een betere balans tussen werk en familie, een hogere baan-tevredenheid en 

minder stress (Gajendran & Harrison, 2007). Maar het kan ook negatieve aspecten met zich 

meebrengen, zoals een verslechterde band met collega’s en eenzaamheid (Tavares, 2017). Bij het 

inrichten van telewerken moet er rekening mee worden gehouden dat deze factoren invloed kunnen 

hebben op de kwaliteit van werk. 

Het inzetten van telewerken kan zorgen voor een toename in het gebruik van IT-middelen en 

daarmee bijdragen aan de CO₂-uitstoot. Verwacht wordt echter dat emissies door IT zullen afnemen 

door toenemende efficiëntie en dat IT voor een steeds grotere besparing in emissies zal zorgen 

(Gesi, 2015). De afname van emissies door het gebruik van IT valt binnen Green IT. Green IT is in te 

delen in drie categorieën: 
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− Green IT 1.0: Het verduurzamen van IT zelf. Bijvoorbeeld door de levensduur van IT-

hardware te verlengen of beter te recyclen. 

− Green IT 2.0: Het toepassen van IT als substitutie of optimalisatie van bestaande processen. 

Bijvoorbeeld door videoconferencing te gebruiken in plaats reizen voor een fysieke 

vergadering. 

− Green IT 3.0: De situatie waarin IT een systeemverandering mogelijk maakt. IT maakt groene 

diensten en processen mogelijk die als ‘standaard’ beschouwd worden. Bijvoorbeeld een 

online streamingdienst als ‘Netflix’ in plaats van het kopen of huren van fysieke DVD’s. 

Voor het meten en rapporteren over de CO₂-uitstoot van een organisatie kan gebruik worden 

gemaakt van het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Binnen het GHG protocol worden de emissies van 

een organisatie verdeeld over drie scopes (Ranganathan et al., 2004). Scope 1 betreft uitstoot door 

directe activiteiten van een organisatie, bijvoorbeeld een productieproces waarbij fossiele 

brandstoffen worden gebruikt of het verbruik van gas voor het verwarmen van kantoorruimte. 

Scope 2 betreft indirecte uitstoot door elektriciteit die elders is ingekocht, bijvoorbeeld voor het 

koelen van kantoorruimte of het gebruik van apparatuur. Scope 3 betreft indirecte uitstoot door 

activiteiten en bronnen buiten de organisatie, waaronder woon-werkverkeer. Telewerken behoort 

tot Green IT 2.0. Het inzetten van IT zorgt voor een verlaging van scope 1, 2 en 3 emissies van een 

organisatie, bij werken op afstand is er geen sprake van woon-werkverkeer (scope 3) en wordt er 

geen kantoorruimte gebruikt (scope 1 en 2). 

1.3. Probleemstelling 
Om zich te houden aan de afspraken binnen het klimaatakkoord, moet de Rijksoverheid maatregelen 

nemen om haar CO₂-voetafdruk te verlagen. Hiervoor kan telewerken worden ingezet. Er is voor het 

inrichten van telewerken nog niet voldoende bekend welke bevorderende factoren kunnen 

bijdragen aan kwaliteit van werk en welke belemmerende factoren de kwaliteit van werk kunnen 

aantasten. Ook is nog onvoldoende bekend welke besparing van CO₂-uitstoot telewerken kan 

opleveren voor de Rijksoverheid. 

1.4. Opdrachtformulering 
Het doel van dit onderzoek is het vergroten van de inzichten over het inrichten van telewerken met 

behoud van kwaliteit van werk en in hoeverre telewerken kan helpen om de CO₂-voetafdruk van de 

Rijksoverheid te verkleinen. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: 

Op welke manier kan telewerken binnen de Rijksoverheid worden toegepast met behoud van 

kwaliteit van werk terwijl er wordt gezorgd voor een afname van de CO₂-voetafdruk? 

Om meer inzicht te krijgen in de begrippen, theorieën en metingen rondom telewerken, kwaliteit 

van werk en broeikasgasemissies zijn de deelvragen uit tabel 1.1 opgesteld die middels een 

literatuuronderzoek beantwoord zullen worden. 

Tabel 1.1: Onderzoeksvragen voor het literatuuronderzoek 

#  Vraag Antwoord 

1  Welke factoren bevorderen en belemmeren telewerken? §2.3.1 

1.1 Welke factoren bevorderen telewerken? 

1.2 Welke factoren belemmeren telewerken? 

2  Hoe kan kwaliteit van werk bepaald en gemeten worden? §2.3.2 

2.1 Welke factoren definiëren kwaliteit van werk? 

2.2 Hoe is kwaliteit van werk te bepalen? 
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3  Waaruit bestaat een CO₂ voetafdruk en hoe kan deze berekend 
worden? 

§2.3.3 

3.1 Uit welke onderdelen bestaat een CO₂-voetafdruk? 

3.2 Hoe kan de totale CO₂-voetafdruk berekend worden? 

4  Hoe kan telewerken de CO₂-voetafdruk reduceren? §2.3.4 

4.1 Welke aspecten van telewerken zorgen voor een afname van CO₂-
uitstoot? 

4.2 Welke aspecten van telewerken zorgen voor een toename van CO₂-
uitstoot? 

5  Hoe ziet een checklist telewerken er uit voor de sector Rijksoverheid? §2.3.5 

 

Vervolgens zal een empirisch onderzoek uitgevoerd worden, waarbij een aantal doelen van 

toepassing is. Het eerste doel is het inzicht vergroten in de huidige stand van zaken rondom 

telewerken binnen de Rijksoverheid en de verwachte veranderingen rondom telewerken door 

COVID-19. Daarnaast is een belangrijk doel het valideren van de telewerken checklist die vanuit het 

literatuuronderzoek wordt ontwikkeld. Het laatste doel is het berekenen van de mogelijke CO2-

besparing door telewerken. Voor het behalen van deze doelen wordt er een antwoord gezocht op de 

deelvragen uit tabel 1.2. 

Tabel 1.2: Onderzoeksvragen voor het empirisch onderzoek 

  Vraag Antwoord 

1 1.1 Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de Rijksoverheid? §5.1.1 

2 2.1 Welke veranderingen verwachten experts in de implementatie van 
telewerken na COVID-19? 

§5.1.2 

3 3.1 Vinden de respondenten dat de dimensies ruimte bieden aan alle factoren 
rondom telewerken? 

§5.1.3 

 3.2 Herkennen de respondenten de belemmerende en bevorderende factoren 
en worden ze gezien als toepasselijk voor de sector? 

 3.3 Vinden de respondenten de TQM-principes en factoren geschikt voor het 
bepalen van kwaliteit van werk en zijn ze toepasselijk binnen de sector? 

 3.4 Zijn er andere aspecten die ontbreken binnen de checklist? 

4 4.1 Wat is de CO₂-voetafdruk van een bepaald organisatieonderdeel ten 
behoeve van emissies door woon-werkverkeer en verwarmen van 
kantoorruimte? 

§5.1.4 

 4.2 Welke besparing in CO₂-uitstoot kan telewerken opleveren binnen het 
organisatieonderdeel? 

1.5. Motivatie / relevantie  
Sinds de uitbraak van COVID-19 wordt er binnen de Rijksoverheid bijna volledig thuis gewerkt. 

Aangezien het meeste werk op afstand kan worden uitgevoerd, wordt er al bekeken of het 

grotendeels thuiswerken in de toekomst kan blijven. Een soortgelijke verschuiving valt binnen 

andere sectoren ook te verwachten. De inzichten over het inrichten van telewerken hebben voor 

verschillende sectoren daarom praktisch nut, maar vormen ook een aanvulling op de kennis binnen 

het wetenschapsgebied. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een grote en representatieve organisatie binnen de 

Rijksoverheid. Het is een geschikte casus-organisatie om te bekijken wat de effecten van telewerken 

zijn op de kwaliteit van het werk en de CO₂-voetafdruk. De bevindingen zullen bruikbaar zijn voor 

verschillende overheidsinstanties en andere sectoren. Ook vormen de bevindingen een 

maatschappelijke bijdrage aan het reduceren van de totale CO₂-voetafdruk. 
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1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Als eerste is een literatuuronderzoek uitgevoerd om de 

huidige kennis over telewerken, kwaliteit van werk en CO₂-emissies te verzamelen. Op basis hiervan 

is checklist voor het inrichten van telewerken en het bepalen van kwaliteit van werk ontwikkeld. 

Vervolgens is in het empirisch onderzoek de checklist gevalideerd door experts binnen de 

casusorganisatie. Ook wordt onderzocht wat de stand van zaken rondom telewerken is en welke 

veranderingen experts verwachten rondom telewerken door COVID-19. Daarnaast is binnen de 

casus-organisatie berekend hoeveel de CO₂-emissie verminderd kan worden bij het inzetten van 

telewerken. 

Dit onderzoek is opgezet aan de hand van de Design Science Research Methode (DSRM) (Peffers, et 

al. 2007). Deze methode is gekozen omdat het een duidelijke structuur biedt en expliciet aandacht 

besteedt aan het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van artefacten, wat goed aansluit bij het doel 

van dit onderzoek om de checklist telewerken te ontwikkelen. De zes stappen van deze methode en 

verbinding met de structuur van het rapport worden toegelicht in tabel 1.3. 

Tabel 1.3: Stappen van de DSRM met beschrijving 

Stap Beschrijving (Peffers et al. 2007) Uitvoering Uitgewerkt in 

1 Definiëren van een probleem en onderbouwing van 
de waarde die een oplossing voor het probleem 
biedt. 

Introductie van gebrek 
aan kennis over 
telewerken 

Hoofdstuk 1 

2 Definiëren van de te behalen doelen om tot een 
oplossing voor het probleem te komen. 

Opstellen 
onderzoeksdoelen 

Sectie 1.4 en 2.4 

3 Het ontwerp en de ontwikkeling van de artefacten 
die nodig zijn om de doelstelling te behalen. 

Ontwerp checklist 
telewerken 

Hoofdstuk 2 

4 Het demonstreren van de ontwikkelde artefacten 
voor het behalen van de doelstelling. 

Case study Hoofdstuk 3 

5 Evaluatie van het onderzoek en de behaalde 
resultaten. 

Analyse en presentatie 
van de resulaten 

Hoofdstuk 4 & 5 

6 Communicatie over het onderzoek en de resultaten. Rapportage Gehele rapport 
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2. Theoretisch kader 
Als eerste onderdeel van dit onderzoek worden de bestaande theorieën en bevindingen rondom het 

onderzoeksveld onderzocht. Dit wordt gedaan om voldoende kennis op te bouwen rondom 

broeikasgasemissies, telewerken en kwaliteit van werk en om de onderzoeksvragen bij het 

literatuuronderzoek te beantwoorden. Met de antwoorden op de onderzoeksvragen wordt een 

voorlopige checklist telewerken ontwikkeld. In dit hoofdstuk wordt eerst de onderzoeksaanpak 

beschreven. Vervolgens wordt beschreven welke literatuur is gevonden en hoe deze is gevonden. Op 

basis van de gevonden literatuur worden de onderzoeksvragen beantwoord en de conclusies 

rondom telewerken, kwaliteit van werk en CO2-footprints beschreven. Ten slotte wordt toegelicht 

wat het doel van het vervolgonderzoek is. 

2.1. Onderzoeksaanpak 
In het eerste deel van dit onderzoek zal gezocht worden naar antwoorden op enkele 

onderzoeksvragen. In tabel 2.1 zijn de onderzoeksvragen weergegeven en toegelicht. Door deze 

vragen te beantwoorden wordt het theoretisch kader opgesteld rondom telewerken, kwaliteit van 

werk en CO₂-footprints.  

Tabel 2.1: Deelvragen voor het literatuuronderzoek 

  Vraag 

1  Welke factoren bevorderen en belemmeren telewerken? 
Toelichting: Bevorderende en belemmerende factoren kunnen een rol spelen bij het inrichten van 
telewerken. Er zal apart worden onderzocht welke bevorderende factoren bekend zijn (1.1) en welke 
belemmerende factoren bekend zijn (1.2). Deze factoren zullen aan de voorlopige checklist worden 
toegevoegd om te valideren welke factoren relevant zijn voor de sector en in hoeverre ze telewerken 
beïnvloeden. 

1.1 Welke factoren bevorderen telewerken? 

1.2 Welke factoren belemmeren telewerken? 

2  Hoe kan kwaliteit van werk bepaald worden? 
Toelichting: Om te bepalen of telewerken invloed heeft op de kwaliteit van werk moet bekend zijn in 
welke factoren kwaliteit van werk te beschrijven is (2.1) en hoe kwaliteit van werk bepaald kan 
worden (2.2). De gevonden factoren worden toegevoegd aan de checklist en empirisch gevalideerd in 
het vervolgonderzoek. 

2.1 Welke factoren definiëren kwaliteit van werk? 

2.2 Hoe is kwaliteit van werk te bepalen? 

3  Waaruit bestaat een CO₂-eq-voetafdruk en hoe kan deze berekend worden? 
Toelichting: Voor het berekenen van CO₂-eq-voetafdruk ten gevolge van woon-werkverkeer en 
verwarming van kantoorruimte is het van belang te beschrijven uit welke componenten het bestaat 
(3.1). Daarnaast is voor de berekening een rekenmodel nodig (3.2). Dit zal uit bestaande literatuur 
worden opgehaald. 

3.1 Uit welke onderdelen bestaat een CO₂-eq-voetafdruk? 

3.2 Hoe kan de totale CO₂-eq-voetafdruk berekend worden? 

4  Hoe kan telewerken de CO₂-eq-voetafdruk reduceren? 
Toelichting: Om te bepalen hoe telewerken kan bijdragen aan een lagere CO₂-eq-uitstoot moet uit 
worden gezocht welke aspecten zorgen voor minder CO₂-eq-uitstoot (4.1) en welke aspecten juist 
bijdragen aan de CO₂-eq-uitstoot (4.2). 

4.1 Welke aspecten van telewerken zorgen voor een afname van CO₂-eq-uitstoot? 

4.2 Welke aspecten van telewerken zorgen voor een toename van CO₂-eq-uitstoot? 

5  Hoe ziet een checklist telewerken er uit voor de sector Rijksoverheid? 
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Toelichting: Het literatuuronderzoek resulteert in een checklist voor het inrichten van telewerken. 
Deze bevat factoren die vanuit wetenschappelijk onderzoek onderbouwd zijn. 

 

Literatuuronderzoek 

Een voorgaande afstudeergroep heeft in 2019 middels een literatuuronderzoek al een collectie 

artikelen verzameld over telewerken, kwaliteit van werk en CO₂-footprints. Deze collectie artikelen 

vormt het startpunt van het literatuuronderzoek. Middels de forward snowballing techniek wordt 

gezocht naar nieuwe literatuur waarin voorgaande kernartikelen worden geciteerd en nieuwe 

literatuur van de kernauteurs.  

Een overzicht van de gebruikte literatuur door de voorgaande afstudeergroep is te zien in bijlage 1. 

De literatuur is verdeeld over vier thema’s die overeenkomen met de eerste vier deelvragen uit 

Tabel 2.1. Deze verdeling is gebaseerd op de titel en keywords van het artikel en de plaats waar het 

artikel geciteerd is in de voorgaande afstudeerrapporten. Naast het thema, de auteur, de jaar van 

publicatie en de titel is ook genoteerd hoe vaak een bepaald artikel geciteerd is. Door het verdelen 

in thema’s kan er gestructureerd per deelvraag worden gezocht naar nieuwe literatuur. Door het 

aantal keer geciteerd te noteren kunnen de meest geciteerde artikelen geprioriteerd worden in de 

zoekopdrachten. Voor het thema ‘Kwaliteit v. werk’ is bij de prioritering ook gekeken naar de 

inhoudelijke relevantie van de literatuur op basis van de toepassing binnen de afstudeergroep 2019. 
De uitgevoerde zoekopdrachten en gevonden zoekresultaten worden besproken in sectie 2.2.  

Voor het literatuuronderzoek wordt gebruik gemaakt van twee databases. Als eerst wordt gezocht in 

de EBSCOhost Business Source Premier database, welke toegankelijk is vanuit de digitale bibliotheek 

van de Open Universiteit. Deze bron wordt als eerste gebruikt omdat de voorkeur uitgaat naar peer-

reviewed artikelen. Wanneer de EBSCOhost Business Source Premier database geen of niet genoeg 

nieuwe literatuur oplevert wordt gebruik gemaakt van Google Scholar. 

Telewerken factoren 2019 

Naast het zoeken naar nieuwe inzichten via het literatuuronderzoek wordt er ook teruggekeken naar 

de resultaten van de afstudeergroep uit 2019. De gevonden bevorderende en belemmerende 

factoren van telewerken uit de zeven afstudeeronderzoeken worden vergeleken. Deze vergelijking 

kan helpen bij het beantwoorden van de eerste deelvraag uit tabel 2.1. Bij de vergelijking wordt 

gelet op de sectoren waar de onderzoeken zich op richten en de categorieën en beschrijvingen van 

de telewerken factoren. Dit wordt gedaan om in te schatten in hoeverre een eerder onderzoek 

aansluit bij het huidige onderzoek en hoe waardevol de bevindingen zijn voor het beantwoorden van 

de deelvragen van dit literatuuronderzoek. 

Door de eerdere bevindingen mee te nemen in de beantwoording van de deelvragen kan worden 

bekeken of er uit de gevonden literatuur nieuwe bevindingen worden gehaald en of de nieuwe 

literatuur tekortschiet in het identificeren van telewerk factoren. 

In sectie 2.2 wordt besproken hoe de vergelijking uit is gevoerd en in hoeverre dit heeft geleid tot 

bruikbare resultaten binnen het theoretisch kader. 

2.2. Uitvoering 
Literatuuronderzoek 

In tabel 2.2 zijn de zoekopdrachten en resultaten weergegeven per deelvraag. Per deelvraag is 

forward snowballing toegepast op enkele artikelen. De volgorde van de zoekopdrachten is 

gebaseerd op het aantal keer dat de artikelen zijn geciteerd, dit aantal is terug te zien in bijlage 1. 

Hierbij is aangenomen dat bij een hoger aantal verwijzingen, het artikel meer waarde heeft binnen 
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het onderzoeksveld. Een alternatief voor het aanbrengen van een rangorde was om de artikelen te 

ordenen op basis van het journal waar het in gepubliceerd is en diens plaats op de Journal Quality 

List van Harzing (2020). Dit is vanwege de beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar niet gedaan. 

De artikelen die resulteerden uit de zoekopdracht zijn eerst gescand om de relevantie te bepalen. 

Eerst is gekeken naar de titel en de keywords. Als hier de term telework of een synoniem in voor 

kwam is de abstract en eventueel de introductie gelezen om te bepalen of het artikel verder gelezen 

moest worden. Een selectie artikelen is verder gelezen om te beoordelen of ze konden bijdragen aan 

het beantwoorden van de deelvragen. De nieuwe artikelen die gebruikt zijn, zijn in de referentielijst 

aangegeven met een asterisk. 

Bij het zoeken naar literatuur voor de eerste deelvraag bleek dat na de eerste zoekopdracht 

voornamelijk dezelfde resultaten terugkwamen. Daarom is het aantal zoekopdrachten gelimiteerd 

tot vier. Bij de zoekopdrachten voor deelvraag 2 en 4 is weinig relevante nieuwe literatuur 

gevonden. Hierbij zal deels gebruik worden gemaakt van de aangeleverde literatuur voor het 

beantwoorden van de deelvragen. 

Opvallend was echter dat alleen de zoekopdrachten voor deelvraag 1 resultaten opleverde in de 

EBSCOhost Business Source Premier database. Bij de overige deelvragen is daarom alleen literatuur 

gevonden vanuit Google Scholar. Een goede vervolgstap was geweest om andere databases met een 

voorkeur voor peer-reviewed artikelen te raadplegen. Vanwege de beperkte hoeveelheid tijd is deze 

vervolgstap niet genomen. 

 

Tabel 2.2: Forward snowballing: zoekopdrachten per deelvraag met aantal nieuwe artikelen 

gevonden per bron, gescand, gelezen en gebruikt 
* nieuwe, gebruikte literatuur gemarkeerd in de literatuurlijst 

D
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1 
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The good, the bad, and the unknown about telecommuting. Gajendran 

& Harrison. 2007. 137 1295 45 8 3 

Teleworking: benefits and pitfalls as perceived by professionals and 

managers. Baruch. 2000. 55 398 30 3 0 

How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific 

findings. Allan, Goldy, & Shockley. 2015.  17 336 37 0 0 

Is telework effective for organizations?: A meta‐analysis of empirical 

research on perceptions of telework and organizational outcomes. 

Martin & MacDonell. 2012. 7 182 17 3 1 

2 

K
w

al
it

ei
t 

v.
 w

er
k Quaility is Free: The art of making quality certain. Crosby. 1979. 0 11.082 8 2 1 

Managing with total quality management: Theory and Practice. 

Wilkinson, Redman, Snape, & Marchington. 1998. 0 425 15 0 0 

Development and Validation of a Self‐Reported Measure of Job 

Performance. Carlos & Rodrigues. 2015. 0 30 20 1 0 
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3 
C

O
2
 

A Definition of 'Carbon Footprint'. Wiedmann, & Minx. 2008. 0 1816 35 0 0 

Carbon footprint: current methods of estimation. Pandey, Agrawal, & 

Pandey. 2011. 0 495 22 0 0 

‘Carbon footprinting’: towards a universally accepted definition. 

Wright, Kemp, & Williams. 2011. 0 288 27 1 1 

A review of carbon labeling: Standards, implementation, and impact. 

Liu, Wang, & Su. 2016. 0 73 10 1 1 

4 

M
ile

u
 &

 T
el

ew
er

k 

Low-carbon transport policy in four ASEAN countries: Developments in 

Indonesia, the Philippines, Thailand and Vietnam. Bakker, Demata 

Contreras, Kappiantari et al. 2017. 0 22 3 0 0 

Assessing the impacts of transport policies through energy system 

simulation: The case of the Medellin Metropolitan Area. Martínez-

Jaramillo, Arango-Aramburo, Álvarez-Uribe, & Jaramillo-Álvarez. 2017. 1 27 1 0 0 

How worthwhile is teleworking from a sustainable mobility 

perspective? the case of brussels capital region. van Lier, de Witte, & 

Macharis. 2014. 0 20 15 2 2 

 

Telewerken factoren 2019 

In een voorgaand afstudeeronderzoek hebben zeven oud-studenten onderzocht welke factoren 

telewerken bevorderen en belemmeren (Albers, 2019; Coenen, 2019; Cornet, 2019; Koops, 2019; 

Lindenholz, 2019; Toorn, 2019; Wolbink, 2019). Om voort te bouwen op de eerdere resultaten zijn 

de gevonden factoren die telewerken belemmeren en bevorderen van de voorgaande groep 

geanalyseerd.  

Vier van de zeven onderzoeken sluiten voldoende aan op het huidige onderzoek, daarvan zijn de 

factoren verwerkt in een overzicht dat voor een vergelijking van de factoren is gebruikt. Dit overzicht 

is toegevoegd in bijlage 2 en 3. Vanuit dit overzicht wordt gekeken of factoren die in de nieuwe 

literatuur van het huidige onderzoek worden gevonden, bij de afstudeergroep 2019 ook al 

voorkwamen. De formulering van de factoren van de voorgaande groep wordt niet direct 

overgenomen, dit wordt gedaan om de nieuwe checklist zo veel mogelijk te baseren op de nieuwe 

literatuur. De onderzoeken van Albers (2019), Koops (2019), Wolbink (2019) binnen de sector 

Rijksoverheid en het onderzoek van Toorn (2019) binnen de sector gezondheidszorg zijn verwerkt in 

het overzicht vanwege een goede aansluiting op het huidige onderzoek. De goede aansluiting komt 

vanuit de sector waarnaar gekeken is en gedeeltelijke overeenkomsten in de verdeling van de 

bevorderende en belemmerende factoren. De genoemde onderzoeken hanteerden verschillende 

dimensies voor het verdelen van de factoren. Om een vergelijking overzichtelijker te maken zijn de 

dimensies samengevoegd tot de volgende drie dimensies: Individu, Organisatie en Maatschappij. De 

onderzoeken van Coenen (2019), Cornet (2019) en Lindenholz (2019) zijn in de vergelijking buiten 

beschouwing gelaten omdat deze zowel qua sector als qua indeling van de factoren niet aansloten 

op het huidige onderzoek. 
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2.3. Resultaten en conclusies 
In dit onderdeel worden de antwoorden op de deelvragen van het literatuuronderzoek beantwoord. 

Sectie 2.3.1 gaat in op de bevorderende en belemmerende factoren van telewerken. Vervolgens 

wordt in sectie 2.3.2 besproken hoe kwaliteit van werk gedefinieerd en bepaald kan worden. De 

onderdelen en het berekenen van een CO₂-eq-voetafdruk wordt in sectie 2.3.3 uitgelegd. Sectie 

2.3.4 behandelt de invloeden van telewerken op de CO₂-eq-emissies. Als laatst wordt in sectie 2.3.5 

een voorlopige checklist telewerken beschreven. 

2.3.1.  Welke factoren bevorderen en belemmeren telewerken? 

In de literatuur worden verschillende bevorderende en belemmerende factoren van telewerken 

genoemd die invloed hebben op organisaties, medewerkers en de samenleving (de Macedo et al., 

2020; Gimenez-Nadal et al., 2020; Charaloumpous et al., 2019; Greer & Payne, 2014; Boell et al., 

2013). Voor de beantwoording van de vraag welke factoren telewerken bevorderen en belemmeren 

zullen de volgende categorieën aangehouden worden: Individu, Team, Organisatie en Maatschappij. 

De categorieën Individu, Organisatie en Maatschappij worden aangehouden omdat de verschillende 

factoren logischerwijs onder deze categorieën te verdelen zijn en omdat eerdere literatuur en de 

afstudeergroep uit 2019 ook deze verdeling heeft aangehouden (Albers, 2019; Wolbink, 2019), wat 

het vergelijken van factoren makkelijker maakt. De categorie Team is toegevoegd omdat dit vanuit 

de resultaten en conclusies van Albers (2019) wordt aanbevolen om toe te voegen in een 

vervolgonderzoek. Het onderzoek van Albers (2019) is uitgevoerd binnen dezelfde casusorganisatie 

als het huidige onderzoek. 

Bij de analyse van de nieuwe literatuur viel op dat deze grotendeels een herhaling van eerder 

gevonden factoren bevat. Vanuit de nieuwe literatuur zijn wel enkele factoren gevonden die in de 

verzameling factoren van de afstudeergroep 2019 niet terugkwamen. De nieuwe factoren hebben 

betrekking op het verplaatsen van kosten van de organisatie naar de medewerker, de geschiktheid 

van een thuiswerkplek en de toename van mentale gezondheidsklachten in de maatschappij. Deze 

nieuwe factoren staan in tabel 2.4 bij de nummers I-7, I-8 en M-3. Hieruit blijkt dat de nieuwe 

literatuur een aanvulling is op de eerdere inzichten. De nieuwe literatuur schoot echter op enkele 

plekken tekort. Randvoorwaarden als de veiligheid en toegankelijkheid van informatie of 

aanpassingen aan de managementstijl zijn niet genoemd in de gevonden literatuur. Als aanvulling is 

daarom gekeken naar de uitdagingen en voordelen uit Boell et al. (2013). Dit artikel is geraadpleegd 

omdat het de randvoorwaarden toelicht en een belangrijke bron is geweest voor de afstudeergroep 

2019. 

In Tabel 2.3 staan de bevorderende factoren van telewerken per categorie en vanuit welke bronnen 

de factoren onderkend worden. In Tabel 2.4 staan de belemmerende factoren van telewerken per 

categorie en vanuit welke bronnen de factoren herkend worden. In beide tabellen is de kern van de 

factor onderstreept en is aangegeven in welke nieuwe literatuur de factor is gevonden. De nieuwe 

literatuur is in beide tabellen vetgedrukt. Ook is in beide tabellen aangegeven of een factor 

voorkomt in Boell et al. (2013) en in de factoren van de afstudeergroep 2019.  

Voor de factoren van de afstudeergroep 2019 is in de laatste kolom aangegeven welke bronnen 

daarvoor geraadpleegd zijn. De nummers corresponderen met de volgende artikelen: 
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# Referentie # Referentie 

[1] Baruch (2000) [9] Gajendran & Harrison (2007) 

[2] Martinez-Sanchez et al. (2004) [10] Harker Martin & MacDonnell (2012) 

[3] Elamin & Aboelmaged (2009) [11] van Lier et al. (2014) 

[4] Boell et al. (2013) [12] Vesala & Tuomivara (2015) 

[5] Pearlson (2012) [13] Aguilera et al. (2016) 

[6] Pyöriä (2011) [14] Stroup (2016) 

[7] Böll et al. (2014) [15] Weinbaum (2018) 

[8] Ansong & Boateng (2018) [16] Weinert et al (2014) 

 

Welke factoren bevorderen telewerken? 
Vanuit de literatuur worden de volgende bevorderende factoren van telewerken herkend. 

Tabel 2.3: Bevorderende factoren van telewerken 
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I-1 Telewerkers ervaren minder stress X     X [1][12] 

I-2 Telewerkers ervaren een betere work-life balance X X X X X X [1][4][5][6][9][13] 

I-3 Meer autonomie en flexibiliteit in het werk leidt 
tot meer tevredenheid in het werk 

X X X X X X [1][2][3][4][5] 
[9][12] 

I-4 Telewerkers besteden minder tijd aan woon-
werkverkeer 

   X  X [1][6][13] 

Te
am

 T-1 Teams zijn productiever door minder afleiding bij 
telewerken 

X   X X X [1][3][4][5][6] 
[10][14] 

O
rg

an
is

at
ie

 

O-1 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken verhoogt de 
wendbaarheid van een organisatie en kunnen 
werkzaamheden makkelijker doorgezet worden in 
een crisissituatie. 

   X  X [1][4][5][7][15] 

O-2 Telewerken zorgt voor een reductie in kosten 
door gebruik van kantoorruimte 

X   X X X [1][2][4][5][6] 
[8][14][15] 

O-3 Telewerken zorgt voor minder ziekteverzuim X   X  X [1][8][9][10][1] 
[15] 

O-4 Beter behoud van personeel en er kan een 
bredere arbeidsmarkt worden aangesproken 

X   X X X [1][4][5][10] 
[14][15] 

O-5 Telewerken zorgt voor een verhoogde 
productiviteit 

X X  X X X [1][2][3][4][5] 
[7][10][14] 

O-6 Telewerken zorgt voor een verhoogde 
tevredenheid van het personeel 

X X X X X X [4][5][7][14] 
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M-1 Telewerken zorgt voor een reductie in woon-
werkverkeer en daarmee minder drukte op de 
weg en minder milieuvervuiling 

   X  X [1][3][4][5][8] 
[11] 

M-2 Meer mensen kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt 

X   X  X [1][3] 

 
Welke factoren belemmeren telewerken? 

De volgende belemmerende factoren worden door de literatuur onderkend: 

Tabel 2.4: Belemmerende factoren van telewerken 
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I-5 Telewerkers kunnen zich geïsoleerd voelen van 
hun collega’s 

X  X   X [1][4][5][7][9] 
[13][16] 

I-6 Kosten van de organisatie verplaatsen naar de 
medewerker 

X      n.v.t. 

I-7 Een thuiswerkplek kan minder geschikt zijn dan 
een werkplek op kantoor en kan leiden tot 
gezondheidsklachten 

X   X   n.v.t. 

I-8 Telewerkers voelen zich minder betrokken bij de 
werkgever door grotere afstand 

    X X [1][2][4][5] 

Te
am

 

T-2 Telewerken vermindert het vertrouwen in 
collega’s 

  X  X X [4][5] 

T-3 Relaties, samenwerkingsverband en 
kennisdeling binnen teams verzwakken 

X  X X X X [1][4][5][6] 
[13][15] 

O
rg

an
is

at
ie

 

O-7 Telewerken vraagt om aanpassingen in de 
manier van managen en aansturen 

   X X X [1][4][5][7][8] 
[13] 

O-8 Werkgerelateerde informatie moet op afstand 
veilig te bereiken zijn 

    X X [1][4][5][6][15] 

O-9 De organisatie kan telewerkers minder goed 
ondersteunen 

X   X  X [4][5][6][13] 

O-10 De organisatie kan medewerkers minder goed 
trainen en opleiden 

X      n.v.t. 

O-11 Personeel moet beschikken over specifieke 
kennis om te kunnen telewerken 

X  X   X [4][5][6][12] [13] 

O-12 Telewerken kan zorgen voor juridische 
onzekerheden rondom bereikbaarheid van de 
telewerker en de inrichting van telewerkplek 

X    X X [4] 
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O-13 Het inrichten van telewerken vraagt om grote 
investeringen qua tijd en geld 

    X X [2][4][5][15] 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij M-3 Meer eenzaamheid onder telewerkers kan 
leiden tot mentale problemen 

X      n.v.t. 

2.3.2.  Hoe kan kwaliteit van werk bepaald worden? 

Voordat beoordeeld kan worden of telewerken invloed heeft op de kwaliteit van werk, moet 
duidelijk zijn op welke manier kwaliteit van werk bepaald kan worden. Kwaliteit van werk is een 
ambigu begrip en kan op verschillende manieren beschreven worden. 

Total Quality Management (TQM) (Wilkinson et al., 1998) past dankzij de brede toepasbaarheid 
goed bij een grote sector als de Rijksoverheid met diverse organisaties en vormen van werk. Eerder 
is TQM al toegepast door Albers (2019) en Wolbink (2019) om kwaliteit van werk binnen de 
Rijksoverheid te bepalen. Daarom zal TQM worden gebruikt voor het beantwoorden van de vraag 
hoe kwaliteit van werk bepaald kan worden. Aanvullend op de toepassingen van Albers (2019) en 
Wolbink (2019) is er gekeken welke ‘critical succes factors’ uit Aquilani et al. (2017), die uit het 
literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen, relevant zijn voor de sector en als factor kunnen 
worden toegevoegd aan de checklist. 

Binnen TQM worden drie principes gehanteerd: ‘customer orientation’, ‘process orientation’ en 
‘continuous improvement’ (Wilkinson et al., 1998). In Tabel 2.5 worden deze principes toegelicht en 
is aangegeven welke factoren vanuit Aquilani et al. (2017) daar op aansluiten en als onderdeel van 
de checklist gebruikt kunnen worden om kwaliteit van werk te bepalen. 

Tabel 2.5: TQM principes en kwaliteitsfactoren voor checklist 
Principe Toelichting (Wilkinson et al., 1998) # Kwaliteit factor (Aquilani et al., 

2017) 

Customer 
Orientation 

Een specificatie van kwaliteit vanuit het perspectief 
van de klant geldt als basis voor het bepalen of de 
juiste kwaliteit behaald wordt. Deze specificatie moet 
samen met de klant worden gemaakt. Vervolgens 
moet er regelmatig gecontroleerd worden of er aan 
deze specificatie voldaan wordt. 

KW-1 Vanuit klant perspectief 
specificeren wat als kwaliteit 
wordt gezien. 

KW-2 Controleren of er structureel 
voldaan wordt aan de specificatie 
van kwaliteit. 

Proces 
Orientation 

Binnen een proces waarin een klant bediend zal 
worden, is het van belang dat elke stap bijdraagt aan 
de kwaliteit. Hierbij zijn de verschillende betrokkenen 
binnen het proces te bestempelen als ‘klant’ van een 
voorgaande stap uit het proces. Zo kan voor elke stap 
de kwaliteit gespecificeerd worden door de ‘klant’. Er 
kan op gelet worden dat bij elke stap voldaan wordt 
aan de kwaliteit specificaties. 

KW-3 Inzicht verkrijgen in alle 
betrokkenen in een werkproces 
en hun verwachtingen qua 
kwaliteit. 

KW-4 Inzicht verkrijgen of elke stap in 
de werkprocessen bijdraagt aan 
de kwaliteit. 

Continuous 
Improvement 

Alle personen die betrokken zijn bij het realiseren van 
de klantwensen, moeten een rol spelen bij het 
herkennen en melden van verbetermogelijkheden. 

KW-5 Alle medewerkers moeten zich 
betrokken voelen bij het 
verbeteren van producten of 
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Managers moeten hiervoor open staan en de 
verbeteringen verwerken. 

processen. 

KW-6 Managers moeten actief bezig zijn 
met het doorvoeren van 
verbeteringen die door 
medewerkers worden 
aangedragen. 

 

2.3.3. Waaruit bestaat een CO₂-eq-voetafdruk en hoe kan deze 
berekend worden? 

Broeikaseffect 
In de atmosfeer zijn verschillende gassen aanwezig, deze houden warmte vast en stralen het terug 
richting de aarde. Dit vasthouden en uitstralen van warmte wordt het broeikaseffect genoemd en 
zorgt voor een leefbare gemiddelde temperatuur op aarde. Zonder het broeikaseffect zou de 
gemiddelde temperatuur ver onder het vriespunt liggen. Door menselijke activiteit, bijvoorbeeld het 
verbranden van fossiele brandstoffen, neemt de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
toe. De toename zorgt ervoor dat er steeds meer warmte wordt vastgehouden en uitgestraald 
richting aarde. Dit leidt tot een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde en staat bekend 
als het versterkte broeikaseffect. 

Binnen het Kyoto-protocol, dat in 1997 is opgesteld, zijn zes verschillende broeikasgassen 
opgenomen die in emissie rapportages meetellen om de klimaatimpact van organisaties te meten. 

Naast koolstofdioxide (CO2) vallen ook methaan (CH4), lachgas (N2O) en enkele fluorverbindingen 

(HFK, PFK, SF6) onder de broeikasgassen van het Kyoto-protocol (Williams et al., 2012). De 
voornaamste bron van koolstofdioxide is het verbranden van fossiele brandstoffen. Belangrijke 
bronnen van methaan zijn veeteelt en de productie van aardgas. Lachgas wordt voornamelijk 
uitgestoten door landbouw en de chemische industrie. De verschillende fluorverbindingen komen 
minder voor maar hebben een sterk broeikaseffect. HFK wordt toegepast als koelmiddel, SF6 als 
isolatiegas en PFK heeft als voornaamste bron de elektronische industrie en de cosmetische 
industrie (Kenniscentrum InfoMil, z.d.). 

CO₂ equivalenten 
Elk broeikasgas kan een bepaalde hoeveelheid warmte absorberen in de atmosfeer. Dit wordt 
uitgedrukt als het ‘Global warming potential’ (GWP) van een broeikasgas. Omdat de broeikasgassen 
over tijd afbouwen wordt het GWP voor een bepaalde periode bepaald, bijvoorbeeld 100 jaar. CO₂ is 
het meest voorkomende broeikasgas en heeft een GWP van 1 over een periode van 100 jaar. Andere 
broeikasgassen komen minder voor, maar kunnen wel meer warmte absorberen. Zo heeft methaan 
een GWP van 25 over een periode van 100 jaar (Fenner et al., 2018). 

De verschillen in GWP kunnen het lastig maken om overzichtelijk en eenduidig te rapporteren wat 
de klimaatimpact is van een organisatie. Daarom is het koolstofdioxide-equivalent ingesteld als 
eenheid met een gemeenschappelijke schaal voor alle broeikasgassen. Voor het CO₂ equivalent 
(afgekort als CO2-eq) wordt berekend hoeveel CO₂ nodig zou zijn om dezelfde hoeveelheid warmte 
te absorberen als een bepaald ander broeikasgas. Dit wordt berekend vanuit het GWP. Een CO2 
equivalenten voetafdruk (afgekort als CO2-eq-voetafdruk) is de eenheid waarmee met één waarde 
de totale klimaatimpact kan worden uitgedrukt. Omdat er bij de emissiebronnen woon-werkverkeer 
en koelen of verwarmen van gebouwen enkel sprake is van CO2-uitstoot zal er verder in dit 
onderzoek gesproken worden over een CO2-voetafdruk. 
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Hoe wordt een CO₂-voetafdruk berekend? 
Elke organisatie is anders en afhankelijk van de grootte en diversiteit van activiteiten kan het in kaart 
brengen van emissies lastig zijn. Om dit systematisch aan te pakken schrijven Williams et al. (2012) 
de stappen voor die in Tabel 2.6 beschreven staan. 

Tabel 2.6: Stappen voor het meten van CO₂-voetafdruk (Williams et al., 2012) 
Stap Toelichting 

Identificeren van 
emissie bronnen 

Als eerste stap moet geïnventariseerd worden welke directe (bijv. afval produceren 
en fossiele brandstof verbranden) en indirecte (bijvoorbeeld emissies door 
transport door externe transporteur) emissies plaatsvinden.  

Categoriseren van 
emissie bronnen 

Om het dubbel tellen van emissies te voorkomen moeten de verschillende bronnen 
van emissies gecategoriseerd worden. Dit kan volgens de GHG Protocol scopes 
zoals aangegeven in Tabel 2.7). 

Grenzen stellen Voor het bepalen van de CO₂-voetafdruk moeten grenzen worden gesteld aan 
welke processen en organisatieonderdelen worden meegenomen. Ook moeten 
temporele grenzen gesteld worden, bijvoorbeeld door een jaarlijkse meting uit te 
voeren. Daarnaast moeten organisaties die landelijk of internationaal actief zijn 
geografische grenzen stellen. 

Data verzamelen Om berekeningen uit te voeren moet de nodige data verzameld worden. 
Afhankelijk van de gebruikte berekeningsmethode (zoals hieronder beschreven) 
wordt er meer of minder tijd besteed aan het verzamelen van data. 

Berekenen van 
emissies 

Voor het berekenen van de emissies kan voor drie verschillende ‘niveaus’ gekozen 
worden die verschillen in precisie. Bij niveau 1 wordt uitgegaan van grove 
gemiddeldes in bijvoorbeeld brandstofverbruik van auto’s. Bij niveau 2 wordt 
gebruik gemaakt van specifieke data, bijvoorbeeld het brandstofverbruik van een 
type auto volgens fabrieksopgave en de hoeveelheid auto’s van dat type dat 
gebruikt wordt. Als laatst wordt bij niveau 3 gebruik gemaakt van exacte metingen, 
bijvoorbeeld hoeveel brandstof een vliegtuig exact gebruikt gedurende een vlucht. 

Zoals kort besproken in sectie 1.2 specificeert het GHG Protocol verschillende scopes voor emissies 
van een organisatie. Deze scopes kunnen gebruikt worden in de tweede stap ‘Categoriseren van 
emissie bronnen’ van tabel 2.6. In tabel 2.7 staan de drie scopes van het GHG Protocol beschreven. 

Tabel 2.7: Emissie scopes uit het GHG Protocol (Ranganathan et al., 2004) 
Scope Definitie Voorbeeld 

1 Directe emissies die ontstaan uit bronnen die in 
bezit van de organisatie zijn. 

Verbranding van fossiele brandstoffen door 
machines of voertuigen die in bezit van de 
organisatie zijn. Emissies ten gevolge van 
productieprocessen van de organisatie, 
bijvoorbeeld als bijproduct of door lekkage. 

2 Indirecte emissies door de aanschaf van elektriciteit 
voor gebruik binnen de organisatie. 

Verbruik van elektriciteit die buiten de 
organisatie gegenereerd is. 

3 Andere indirecte emissies die ontstaan uit bronnen 
of activiteiten die plaatsvinden vanwege de 
activiteiten van de organisatie, maar die niet in bezit 
zijn van de organisatie 

Woon-werkverkeer van medewerkers in 
privé vervoer. Transport van goederen door 
een externe partij. 
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2.3.4.  Hoe kan telewerken de CO₂-voetafdruk reduceren? 

Naast de invloed van telewerken op de kwaliteit van werk, wordt er in dit onderzoek ook gekeken 
naar de potentie van telewerken om de CO₂-voetafdruk van een organisatie te reduceren. Het is 
daarom belangrijk om een helder beeld te krijgen op welke manieren telewerken voor een reductie 
zorgt en of telewerken op andere manieren voor een toename van emissies zorgt. Omdat dit 
onderzoek een beperkte omvang heeft worden niet alle reducerende en vergrotende invloeden 
meegenomen in het empirisch onderzoek. Aan het einde van deze sectie wordt besproken welke 
reducerende factoren worden meegenomen in het empirisch onderzoek en hoe de potentiële 
reductie van CO2-emissies wordt berekend. 

Telewerken komt voor in verschillende vormen. Afhankelijk van de vorm kan er sprake zijn van 
verschillende reducerende en vergrotende invloeden op de CO2-uitstoot. Van Lier, de Witte en 
Macharis (2014) schrijven bijvoorbeeld over telewerken vanuit decentrale kantoorlocaties, 
zogenaamde ‘sattelite offices’, telewerken vanuit een trein of vliegtuig en telewerken vanuit huis. 
Om de berekening van de CO2-voetafdruk te vereenvoudigen zal enkel gekeken worden naar werken 
vanuit huis. 

Recent zijn er systematische literatuur reviews uitgevoerd naar de aspecten van telewerken die voor 
toenames of afnames in CO2-uitstoot zorgen (Hook et al., 2020; O’Brien et al., 2020). Hoewel er 
zowel reducerende en vergrotende aspecten te benoemen zijn, concluderen de meeste 
onderzoeken dat de reducerende aspecten de vergrotende aspecten overheersen (Hook et al., 2020; 
O’Brien et al., 2020). Uiteindelijk zorgt telewerken dus voor een afname in CO2-emissies. De 
aspecten die CO₂-emissies reduceren en aspecten die zorgen voor een toename in CO₂-emissies 
zullen hieronder apart worden besproken. 

Welke aspecten van telewerken zorgen voor een afname van CO₂-uitstoot? 
De volgende aspecten van telewerken zorgen volgens de literatuur voor een verminderde CO₂-
uitstoot. 

Tabel 2.8: Telewerk aspecten die CO₂-uitstoot reduceren (Hook et al., 2020; O’Brien et al., 2020) 
Aspect Toelichting 

Afname woon-werkverkeer Op dagen dat er vanuit huis gewerkt wordt, hoeven telewerkers niet te 
reizen naar hun werkplek. Dit zorgt voor een afname in CO₂-uitstoot. 

Minder files Telewerken kan zorgen voor minder verkeer op de weg, wat 
uiteindelijk leidt tot minder files. Hierdoor kan het overgebleven 
verkeer zich efficiënter verplaatsen en daarmee minder CO₂ uitstoten. 

Medewerkers verbruiken minder 
stroom op kantoor 

Wanneer er vanuit huis gewerkt wordt, wordt er minder stroom op 
kantoor verbruikt door bijvoorbeeld verlichting en het gebruik van 
apparatuur. Een voorwaarde hierbij is wel dat er slim om kan worden 
gegaan met het energieverbruik, bijvoorbeeld met flexplekken en 
automatische verlichting. 

Minder kantoorruimte te 
verwarmen of te koelen 

Bij telewerken is er minder kantoorruimte nodig, deze hoeft dan ook 
niet verwarmd of gekoeld te worden. Voorwaarde is wel dat er slim om 
wordt gegaan met het verwarmen en koelen van alle beschikbare 
kantoorruimte. 

 
Welke aspecten van telewerken zorgen voor een toename van CO₂-uitstoot? 
De volgende aspecten uit de literatuur zorgen voor een toename van CO₂-uitstoot.  

Tabel 2.9: Telewerk aspecten die CO₂-uitstoot vergroten (Hook et al., 2020; O’Brien et al., 2020) 
Aspect Toelichting 

Langere woon-werk afstanden Telewerkers zijn eerder geneigd om verder van hun werkplek af te gaan 
wonen wanneer er minder vaak gereisd moet worden naar de 
werkplek. Voor dagen waarop er wel op kantoor gewerkt wordt, zijn de 
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afstanden groter en neemt de CO2-uitstoot toe. 

Meer niet-werk gerelateerd 
verkeer 

Reisbewegingen die normaal gesproken werden meegenomen in het 
woon-werkverkeer worden nu los uitgevoerd, bijvoorbeeld 
boodschappen doen. Daarnaast kan de behoefte voor uitstapjes 
toenemen naarmate mensen meer tijd thuis doorbrengen. 

Energieverbruik op kantoor 
verplaatst naar thuis 

Het gebruik van verlichting en apparatuur verplaatst zich van het 
kantoor naar thuis. 

Grotere huizen moeten 
verwarmd worden 

Een langetermijneffect van telewerken is dat mensen behoefte krijgen 
aan grotere huizen om voldoende ruimte te hebben voor een 
thuiswerkplek. De grotere huizen zorgen voor meer energieverbruik 
voor het verwarmen. 

Meer data transmissie zorgt voor 
meer energieverbruik door ICT 
infrastructuur 

Telewerk zorgt voor meer internetverkeer, bijvoorbeeld doordat er van 
beveiligde internetverbindingen gebruik wordt gemaakt en er meer 
video-conferencing plaatsvindt. Hierdoor neemt het energieverbruik 
door servers en andere ICT infrastructuur toe. 

Hoe wordt de CO₂-reductie ten behoeve van woon-werkverkeer en het gebruik van kantoorruimte 
berekend? 
In sectie 2.3.3 is besproken dat bij de berekening van een CO₂-voetafdruk grenzen worden gesteld 
aan welke emissiebronnen wel en niet worden meegenomen in de berekening. Daarnaast moet ook 
worden besloten welke soort data gebruikt wordt, afhankelijk van de beschikbaarheid. Deze 
restricties zijn ook van toepassing voor dit onderzoek bij het berekenen van de potentiële CO₂-
reductie door telewerken. 

Voor het berekenen van de reductie wordt gebruik gemaakt van het rekenmodel van Koops (2019). 
Het rekenmodel is toegevoegd in bijlage 4. Binnen dit onderzoek wordt de berekening beperkt tot 
emissies door woon-werkverkeer en het gebruik van kantoorruimte. Deze factoren zijn opgenomen 
in het rekenmodel. Vanwege beperkingen in beschikbare data wordt voor deze factoren uitgegaan 
van niet-specifieke gemiddeldes in CO₂-emissies per liter brandstof, kilowattuur en kubieke meter 
gas verbruikt. Daarmee wordt er gebruik gemaakt van ‘niveau 1’ data van Williams et al. (2012) zoals 
genoemd in tabel 2.6, stap 5. 

Voor de berekening zijn enkele parameters nodig die in het empirisch onderzoek verzameld zullen 
worden. De nodige parameters zijn: het aantal gereden woon-werk kilometers per jaar bij volledige 
aanwezigheid en het aantal vierkante meter kantoorruimte dat bij volledige aanwezigheid gebruikt 
wordt. Daarnaast zijn waardes nodig voor het aantal kubieke meter gas voor verwarming en 
kilowattuur elektriciteit dat wordt verbruikt per vierkante meter kantoorruimte. 

2.3.5.  Hoe ziet een checklist telewerken er uit voor de sector 
Rijksoverheid? 

Op basis van de antwoorden op deelvragen 1 en 2 (tabel 2.1) wordt in deze sectie een voorlopige 
checklist telewerken opgesteld. Deze checklist is te zien in bijlage 5. De checklist bestaat uit drie 
onderdelen. Deze worden hieronder besproken. 

In het eerste deel van de checklist staan de factoren die telewerken bevorderen en belemmeren. 
Deze factoren zijn verdeeld over de dimensies ‘Individu’, ‘Team’, ‘Organisatie’ en ‘Maatschappij’, 
zoals besproken in sectie 2.3.1. De bevorderende factoren uit tabel 2.3 en de belemmerende 
factoren uit tabel 2.4 zijn in de checklist samengevoegd, daarbij zijn per dimensie eerst de 
bevorderende en daarna de belemmerende factoren in de checklist geplaatst. Alle items in de 
checklist zijn gecodeerd met de eerste letter van de dimensie (I, T, O en M) en een nummer. Om het 
onderscheid tussen de bevorderende en belemmerende factoren visueel aan te geven zijn de codes 
van de items groen en rood gekleurd voor respectievelijk de bevorderende en belemmerende 
factoren. Wanneer telewerken dusdanig wordt ingericht dat bevorderende factoren optimaal benut 
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worden en belemmerende factoren geminimaliseerd worden, kunnen medewerkers op een goede 
manier telewerken. De checklist is bedoeld als hulpmiddel om de relevante factoren overzichtelijk te 
tonen. 

De factoren waarmee kwaliteit van werk bepaald kan worden staan in het tweede deel van de 
checklist. Net als besproken in sectie 2.3.2 zijn de factoren verdeeld over de drie principes binnen 
het TQM-raamwerk (Wilkinson, 1998). Ook deze items zijn gecodeerd, in dit geval met de letters KW 
en een nummer. 

Bij onderdeel 1 en 2 staan achter de factoren kolommen waarin kan worden aangegeven of een 
factor als toepasselijk wordt gezien binnen de organisatie, bijvoorbeeld of een belemmerende factor 
daadwerkelijk aanwezig kan zijn en opgelost moet worden. Daarnaast kan ook worden aangegeven 
of een factor specifiek is voor de sector Rijksoverheid. Deze kolommen zijn in de voorlopige checklist 
toegevoegd om in het empirisch onderzoek in te vullen door de respondenten. In de definitieve 
checklist zijn deze kolommen niet aanwezig. 

In het derde deel ‘Overig’ kunnen eventuele opmerkingen en additionele dimensies of factoren 
genoemd worden. Dit onderdeel is voor de respondenten toegevoegd om in te vullen voor een 
interview aan en zal ik de definitieve checklist niet aanwezig zijn. 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
In het literatuuronderzoek is een theoretisch kader opgesteld vanuit de beantwoording van vijf 
deelvragen. Op basis hiervan is de checklist opgesteld die in sectie 2.3.5 is besproken. Het doel van 
het vervolgonderzoek is om de checklist empirisch te valideren en te ontdekken of er aanpassingen 
nodig zijn voordat de checklist in de praktijk kan worden toegepast. Ook wordt gekeken naar de 
huidige implementatie van telewerken in een casusorganisatie en zal onderzocht worden of experts 
veranderingen in die implementatie verwachten na COVID-19. Daarnaast is de methode besproken 
die gebruikt kan worden om te berekenen hoeveel CO₂-besparing kan worden gerealiseerd door het 
toepassen van telewerken. Het laatste doel is om de mogelijke CO2-besparing te berekenen voor een 
bepaald organisatieonderdeel. In tabel 2.10 zijn de vier doelen van het vervolgonderzoek te zien. 
Voor een overzichtelijke weergave bevat de tabel ook de bijbehorende onderzoeksvragen en 
methodes voor beantwoording, deze elementen worden in hoofdstuk 3 verder toegelicht. 

Tabel 2.10: Onderzoeksvragen voor het empirisch onderzoek 
# # Vraag Benodigde 

informatie 
Data verzameling 

1  Doel: Inzicht verkrijgen in de huidige stand van zaken rondom telewerken binnen de Rijksoverheid. 

 1.1 Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de Rijksoverheid? Inzichten van 
experts 

Semi-
gestructureerde 
interviews 

2  Doel: Inzicht verkrijgen in de verwachte veranderingen rondom telewerken voor- en na COVID-19. 

 2.1 Welke veranderingen verwachten experts in de implementatie van 
telewerken na COVID-19? 

Inzichten van 
experts 

Semi-
gestructureerde 
interviews 

3  Doel: Voorlopige checklist telewerken valideren voor gebruik.   

 3.1 Vinden de respondenten dat de dimensies ruimte bieden aan alle 
factoren rondom telewerken? 

Inzichten van 
experts 

Semi-
gestructureerde 
interviews  3.2 Herkennen de respondenten de belemmerende en bevorderende 

factoren en worden ze gezien als toepasselijk voor de sector? 

 3.3 Vinden de respondenten de TQM principes en factoren geschikt 
voor het bepalen van kwaliteit van werk en zijn ze toepasselijk 
binnen de sector? 

 3.4 Zijn er andere aspecten die ontbreken binnen de checklist? 

4  Doel: CO2-besparing door telewerken berekenen. 
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 4.1 Wat is de CO₂-voetafdruk van een bepaald organisatieonderdeel ten 
behoeve van emissies door woon-werkverkeer en gebruik van 
kantoorruimte? 

Woon-
werkverkeer 
afstanden 
Hoeveelheid 
kantoorruimte in 
gebruik 
Rekenmodel Koops 
(2019) 
Waardes verbruik 
gas en elektra per 
m2 kantoorruimte 

Gegevens HR 
Rapportages 
bedrijfsvoering 

 4.2 Welke besparing in CO₂-uitstoot kan telewerken opleveren binnen 
het organisatieonderdeel? 
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3. Methodologie 
In deze sectie wordt besproken hoe het empirisch onderzoek uitgevoerd zal worden. Dit hoofdstuk 

gaat in op het conceptuele en technische ontwerp van het onderzoek. De methoden voor het 

verzamelen en het analyseren van de gegevens worden toegelicht. Als laatst wordt besproken hoe 

de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek gewaarborgd wordt en hoe er wordt omgegaan 

met ethische aspecten van het onderzoek. 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
De eerste drie doelen van het empirisch onderzoek, zoals genoemd in tabel 2.10, vragen grotendeels 

om een interpretatieve benadering voor het beantwoorden van de bijbehorende onderzoeksvragen. 

Inzichten van personen met kennis over telewerken dienen als bron. Dit zijn subjectieve uitspraken 

die door de onderzoeker geanalyseerd moeten worden om conclusies te trekken en de 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Het derde doel uit tabel 2.10 heeft echter ook een toetsende 

natuur en vraagt om een deels deductieve benadering. Hierbij wordt de toepasbaarheid van een 

construct, dat vanuit de theorie ontwikkeld is, op een consistente wijze in een specifieke context 

getoetst. Het verzamelen van de data dient in een natuurlijke setting te worden uitgevoerd. Dit is 

gunstig voor de participatie en het vertrouwensgevoel van respondenten. Het vierde doel uit tabel 

2.10, het berekenen van de potentiële CO2-reductie door telewerken, wordt niet interpretatief 

benaderd. Wel vraagt het om gegevens uit de natuurlijke setting, in het geval van dit onderzoek gaat 

dat om personeelsgegevens van een bepaald organisatieonderdeel.  

Voor dit afstudeeronderzoek is gekozen voor een mono methode kwalitatief onderzoek met als 

onderliggende strategie een enkelvoudige case study. Een grote organisatie binnen de Rijksoverheid 

dient als casusorganisatie voor het empirisch onderzoek. Deze casusorganisatie is gekozen omdat de 

onderzoeker er werkzaam is. Dit vergemakkelijkt de toegang tot gegevens en personen. Bovendien 

wordt de casusorganisatie als één van de grootste organisaties binnen de Rijksoverheid gezien als 

representatief voor de te onderzoeken sector, de Rijksoverheid. Vijf tot zes semigestructureerde 

interviews zullen binnen de organisatie worden afgenomen om inzichten te verzamelen. Als 

tijdshorizon is gekozen voor cross-sectioneel. Het fenomeen telewerken wordt onderzocht in het 

huidige moment, niet over een langere periode. 

Deze aanpak is gekozen om de volgende redenen: 

− Een case study stelt de onderzoeker in staat om het fenomeen telewerken in een natuurlijke 

setting te onderzoeken en inzicht te krijgen in de interactie tussen telewerken en de sector 

Rijksoverheid. 

− Vanwege de beperkte hoeveelheid tijd beschikbaar voor het afstudeeronderzoek is gekozen 

voor een single case study. Het toegang verkrijgen tot meerdere organisaties voor een 

multiple case study past niet binnen de scope van dit onderzoek. 

− De keuze voor de cross-sectionele tijdshorizon is gemaakt vanwege de beperkte hoeveelheid 

tijd beschikbaar voor het verzamelen en analyseren van data binnen dit afstudeeronderzoek. 

In sectie 5.1 worden de consequenties van deze tijdshorizon verder besproken. 

− Semigestructureerde interviews maken het mogelijk om een vooraf bepaalde set thema’s en 

vragen op een consistente wijze te bespreken met alle respondenten. Hierdoor zijn de 

gegeven antwoorden met elkaar te vergelijken. Wel blijft er flexibiliteit over om relevante 

nieuwe thema’s die ontstaan in een interview verder te verkennen. 

− Interviews bieden meer mogelijkheid om toe te lichten hoe gedeelde kennis van 

respondenten gebruikt gaat worden en zo een betere vertrouwensband op te bouwen. 

Hierdoor zijn medewerkers en managers sneller bereid om mee te werken, hebben 
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antwoorden op vragen meer diepgang en wordt er makkelijker antwoord gegeven op 

gevoelige vragen (Saunders et al., 2019). 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Er is gekozen voor een enkelvoudige case study met als data semigestructureerde interviews en 

personeelsgegevens. In deze sectie wordt verder toegelicht hoe de methode toegepast zal worden. 

Semigestructureerde interviews 

Zoals aangegeven in tabel 2.10, worden voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen van de 

eerste drie doelen van het empirisch onderzoek inzichten van experts op het gebied van telewerken 

binnen de organisatie verzameld. Dit verloopt via semigestructureerde interviews. Voor de 

verschillende onderzoeksvragen zijn interviewvragen bepaald die aan alle respondenten worden 

gesteld. In tabel 3.1 staan de onderzoeksvragen en gerelateerde interviewvragen. Voor het vierde 

doel zijn gegevens nodig over de woon-werkafstanden van medewerkers, het gebouwgebruik in 

vierkante meter en het aantal kubieke meter gas dat nodig is voor het verwarmen van een vierkante 

meter kantoorruimte. Hiervoor worden documenten verzameld bij de HR-manager van 

organisatieonderdeel X. Omdat voor dit laatste doel geen interviewvragen gesteld worden, is dit 

doel niet meegenomen in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Onderzoeksvragen empirisch onderzoek met bijbehorende interviewvragen 

Doel Onderzoeksvraag Onderwerp Interviewvraag (incl. • verdiepingsvragen) 

In
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n
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ti
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te
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w
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n

 

Hoe is telewerken op dit 

moment ingericht binnen 

de Rijksoverheid? 

Implementatie 

telewerken 

Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de 
organisatie? 

• Is er een duidelijk beleid aanwezig voor telewerken? 

• Hoeveel dagen werk je doorgaans op afstand? 

• Is vanuit de organisatie alles geregeld wat je nodig hebt 
om te kunnen telewerken? 

o Zijn er afspraken gemaakt over werktijden? 
o Heb je toegang tot alle noodzakelijke gegevens en 

documenten voor het uitvoeren van het werk? 
o Ben je voorzien van alle nodige apparatuur om je 

werk op afstand uit te voeren? 
o Heb je een geschikte thuiswerkplek in kunnen 

richten? 
o Zijn er vergoedingen beschikbaar voor 

telewerken? 

• Zijn er tekortkomingen bij de huidige inrichting van 
telewerken? 

• In hoeverre vind je deze manier van telewerken 
representatief voor de Rijksoverheid? 

V
er

an
d

er
in

ge
n

 t
el

ew
er

ke
n
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o

o
r 

C
O

V
ID

-1
9

 

Welke veranderingen 

verwachten experts in de 

implementatie van 

telewerken na COVID-19? 

Algemeen Verwacht je veranderingen in de manier waarop telewerken 
moet worden ingericht na COVID-19? 

• Verwacht je een verandering in het aantal 
thuiswerkdagen? Hoeveel dagen voor COVID-19 en 
hoeveel dagen verwacht je daarna? 

• Verwacht je nog andere veranderingen voor telewerken na 
COVID-19? 

• Kun je die veranderingen toelichten? 

• In hoeverre zijn deze veranderingen van toepassing op de 
Rijksoverheid? 
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Vinden de respondenten 

dat de dimensies ruimte 

bieden aan alle factoren 

rondom telewerken? 

Telewerken 

dimensies 

In hoeverre bieden de dimensies ruimte voor alle aspecten die 
telewerk beïnvloeden? 

• Zijn er dimensies die ontbreken? 

• Zijn er dimensies die overbodig zijn en verwijderd kunnen 
worden? 

• Zijn er dimensies die meer relevant zijn voor de 
Rijksoverheid? 

• Zijn er dimensies die minder relevant zijn voor de 
Rijksoverheid? 

• Zijn er dimensies die specifiek zijn voor de Rijksoverheid? 

Herkennen de 

respondenten de 

dimensies en de 

belemmerende en 

bevorderende factoren 

en worden ze gezien als 

toepasselijk voor de 

sector? 

Telewerken 

factoren 

In hoeverre dekken de genoemde factoren alle belemmerende 
en bevorderende aspecten van telewerken? 

• Zijn er factoren die ontbreken? Zo ja, binnen welke 
dimensie zou die factor passen? 

• Zijn er factoren die overbodig zijn en verwijderd kunnen 
worden? 

• Zijn er factoren die meer relevant zijn voor de 
Rijksoverheid? 

• Zijn er factoren die minder relevant zijn voor de 
Rijksoverheid? 

• Zijn er factoren die specifiek zijn voor de Rijksoverheid? 

Vinden de respondenten 

de TQM principes en 

factoren geschikt voor 

het bepalen van kwaliteit 

van werk en zijn ze 

toepasselijk binnen de 

sector? 

Kwaliteit van 

werk 

In hoeverre maken de TQM principes en factoren het mogelijk 
om kwaliteit van werk te bepalen? 

• Dekken de principes van TQM alle relevante vlakken van 
kwaliteit van werk? 

• Ontbreken er factoren voor het bepalen van kwaliteit van 
werk? 

• Zijn er factoren die niet bruikbaar zijn voor het bepalen 
van kwaliteit van werk en verwijderd kunnen worden? 

• Zijn er factoren die meer relevant zijn voor de 
Rijksoverheid? 

• Zijn er factoren die minder relevant zijn voor de 
Rijksoverheid? 

• Zijn er factoren die specifiek zijn voor de Rijksoverheid? 

Zijn er andere aspecten 

die ontbreken binnen de 

checklist? 

Algemeen Zijn er nog andere dingen die je aan de checklist toe zou 

voegen? 

In totaal zullen er vijf tot zes interviews van ca. 60 minuten worden afgenomen. De interviews zullen 

op afstand worden afgenomen via Skype en worden opgenomen voor latere analyse. De 

respondenten wordt om toestemming gevraagd voor de opname. Voor de interviews worden vijf tot 

zes respondenten geselecteerd op basis van de criteria genoemd in tabel 3.2. De geselecteerde 

respondenten en hun functies zijn beschreven in tabel 3.3. Er wordt gekozen voor zes verschillende 

rollen voor een zo breed mogelijk perspectief in de data. Rollen in duplo zou vergelijking van de 

antwoorden van twee respondenten met dezelfde rol mogelijk maken, maar vanwege de voorkeur 

voor een grotere diversiteit in de rollen wordt hier niet voor gekozen. 

De interviews worden afgenomen tussen 18 februari 2021 en 10 april 2021. In deze periode is 

Nederland in lockdown vanwege COVID-19. Daarbij zijn er beperkingen in onder andere sociale 

contacten en buitenschoolse opvang voor kinderen. Vooraf wordt aan de respondenten een 

aanbiedingsbrief gestuurd met achtergrondinformatie, de voorlopige checklist en de 

interviewvragen die gesteld zullen worden. Daarbij wordt de respondenten verzocht om ter 

voorbereiding de checklist in te vullen en antwoorden op de interviewvragen voor te bereiden. De 
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aanbiedingsbrief is te zien in bijlage 7. Het eerste interview dient als pilot-interview om te 

controleren of de structuur van het interview goed werkt, of de interviewvragen begrijpelijk zijn en 

of de interviewvragen tot antwoorden leiden waarmee de onderzoeksvragen beantwoord kunnen 

worden. Van dit interview wordt een volledig transcript en een verslag geschreven. Het verslag 

wordt naar de respondent ter review opgestuurd. Op basis van de feedback op het pilot-interview 

worden eventuele aanpassingen aan de opzet van de interviews verwerkt. De vijf volgende 

interviews worden ook volledig getranscribeerd en samengevat in een verslag. Aan de respondenten 

wordt gevraagd binnen twee weken feedback op het verslag te geven. Hierbij mogen aanvullende 

gedachten en opmerkingen worden toegevoegd. Het transcript en de interviewverslagen worden 

volledig geanonimiseerd, enkel de functie van de respondent zal genoemd worden. 

Na analyse van de gegevens wordt een nieuwe versie van de checklist ontwikkeld. Deze checklist zal 

nogmaals ter controle worden aangeboden aan de respondenten. Dit om te controleren of het kan 

dienen als definitieve checklist of om eventuele laatste aanpassingen te ontdekken. 

Tabel 3.2: Criteria voor de selectie van experts als respondenten voor semigestructureerde interviews 

# Criteria Motivatie 

1 Respondent werkt minimaal twee jaar binnen de 

Rijksoverheid. 

Vergroot inschattingsvermogen voor 

generaliseerbaarheid binnen de gehele sector 

2 Respondent heeft ervaring met telewerken. Maakt inzicht in voordelen en uitdagingen 

rondom telewerken mogelijk 

3 Respondent kan zich verplaatsen in de behoeftes van 

de organisatie. 

Maakt het mogelijk om uitspraken te doen over 

factoren in de dimensie ‘Organisatie’ 

4 Respondent kan zich verplaatsen in de behoeftes van 

individuele medewerkers. 

Maakt het mogelijk om uitspraken te doen over 

factoren in de dimensie ‘Individu’ 

5 De rol van de respondent is niet specifiek voor de 

casusorganisatie. 

Vergroot generaliseerbaarheid van de 

resultaten 

6 Optioneel: Respondent is betrokken geweest bij het 

opzetten van het beleid rondom telewerken. 

Geeft meer inzicht in de inrichting van 

telewerken 

Tabel 3.3: Geselecteerde respondenten en hun functiebeschrijving 

Respondent Functie Functieomschrijving 

R1 Scrum Master Coördineert het voortzetten van ontwikkelingswerk in ‘sprints’ en 
bewaakt het werken volgens de Scrum principes. Hiervoor brengt 
de scrum master het team geregeld bij elkaar en is veel 
communicatie nodig. 

R2 Release Train 
Engineer (RTE) 

Zorgt voor een goede voortzetting en vrijgave van ontwikkelde 
software in een complexe omgeving. Hiervoor is veel 
communicatie en samenwerking nodig met andere partijen 
binnen de organisatie. 

R3 Product Manager Beslist de prioritering van het uit te voeren werk en maakt op 
basis hiervan een planning. De productmanager heeft hiervoor 
veel contact met zowel de klant als bijvoorbeeld software 
engineers. 

R4 Teamleider De teamleider is manager van het personeel van een 
organisatieonderdeel. Daarbij behoort het faciliteren van het 
personeel in het uitvoeren van het werk en verschillende HR-
taken. 

R5 Preventieadviseur De preventieadviseur geeft advies voor het voorkomen van 
verzuim aan zowel personeel als de organisatie. 

R6 Software Engineer De software engineer ontwikkelt nieuwe software en onderhoudt 
bestaande software. Samenwerking met diverse andere rollen is 
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geregeld nodig, maar er zijn ook veel werkzaamheden die alleen 
gedaan moeten worden. 

Personeelsgegevens 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen van het vierde doel van het empirisch onderzoek 

worden er documenten verzameld in de vorm van personeelsgegevens, zoals aangegeven in tabel 

2.10. Deze gegevens zijn nodig voor het berekenen van de CO2-uitstoot door woon-werkverkeer. Om 

de CO2-uitstoot door het verwarmen van kantoorruimte te berekenen worden documenten over het 

gebouwgebruik van een organisatieonderdeel verzameld. Voor het verzamelen van deze gegevens 

wordt aan de manager van organisatieonderdeel X gevraagd om de gegevens aan te leveren. Waar 

nodig worden de gegevens volledig geanonimiseerd voordat de analyse begint. 

3.3. Gegevensanalyse 
In deze sectie wordt beschreven hoe de semigestructureerde interviews en de verzamelde 

documenten geanalyseerd zullen worden. 

Thematische analyse 

Om de antwoorden uit de semigestructureerde interviews te analyseren wordt een thematische 

analyse uitgevoerd. Doormiddel van deductief coderen op de interviewtranscripten worden alle 

relevante secties in de interviews gemarkeerd. De codes zijn vooraf vanuit het theoretisch kader en 

de onderzoeksvragen opgesteld en zijn te zien in bijlage 6. De gecodeerde citaten worden verwerkt 

in een datamatrix zodat ze vergeleken kunnen worden. Hieruit worden conclusies getrokken om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Indien er tijdens de analyse secties ontdekt worden met gelijke 

thema’s die vooraf niet geïdentificeerd zijn, wordt het codeer schema achteraf uitgebreid. 

Voor het valideren van de telewerken checklist zal naast een datamatrix met alle relevante citaten, 

ook een datamatrix worden opgesteld waarin enkel wordt aangegeven of een factor door de 

verschillende respondenten wel of niet als toepasselijk en sectorspecifiek wordt gezien. Op basis 

hiervan wordt een definitieve checklist opgesteld. 

Het voordeel van de thematische analyse is de flexibiliteit waarmee het toegepast kan worden. Het 

deductief coderen geeft richting aan de analyse en zorgt ervoor dat er gericht kan worden gezocht 

naar antwoorden op de onderzoeksvragen. Het toevoegen van extra codes heeft als voordeel dat 

relevante uitspraken die niet binnen de oorspronkelijke codes passen niet verloren gaan. 

Het gebruik van datamatrices voor de weergave van de citaten heeft als voordeel dat verschillen en 

overeenkomsten tussen de antwoorden makkelijk ontdekt kunnen worden.  

Om vanuit de analyse de benodigde veranderingen voor de checklist te identificeren worden enkele 

criteria aangehouden. Voor het verwijderen van een factor moet minstens de helft (3 of meer) van 

de respondenten de factor als overbodig aankaarten. Voor het toevoegen van factoren is geen 

meerderheid nodig. Wel moet de factor duidelijk uitgelegd worden, inclusief het effect 

(belemmerend of bevorderend). Daarnaast mogen toe te voegen factoren niet haaks staan op 

factoren die als toepasselijk worden gezien. 

Documenten met personeelsgegevens 

Voor het berekenen van de CO2-besparing van organisatieonderdeel X worden bij het management 

van het organisatieonderdeel documenten aangevraagd met geanonimiseerde personeelsgegevens. 

Hierin staat het soort vervoer dat gebruikt wordt om van en naar het werk te reizen en welke 

afstand daarbij wordt afgelegd. Daarnaast worden documenten opgevraagd over het 

gebouwgebruik van het organisatieonderdeel. Deze documenten zullen geanalyseerd worden om de 

relevante gegevens eruit te halen en toe te passen op het rekenmodel van Koops (2019). 
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Het voordeel van deze analysemethode is dat de gegevens gebruikt kunnen worden om de CO2-

voetafdruk voor meerdere scenario’s te berekenen en dat een eventuele besparing inzichtelijk 

wordt. 

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 

aspecten 
In deze sectie wordt besproken welke stappen genomen zijn om de betrouwbaarheid en validiteit 

van het onderzoek te waarborgen. Daarna wordt ingegaan op de ethische kwesties die van 

toepassing zijn op het onderzoek en hoe hier mee om is gegaan. 

Interne validiteit 

Interne validiteit betreft de kwaliteit van de onderzoeksopzet en of daarmee de ware waarde wordt 

gemeten (Saunders et al., 2019). Dit hangt af van de checklist, de interviewvragen en de antwoorden 

van de experts. Om deze kwaliteit te waarborgen worden enkele stappen genomen. Ten eerste is 

voor het opzetten van het theoretisch kader en de telewerken checklist gebruik gemaakt van 

voornamelijk peer-reviewed literatuur. De checklist is gebruikt voor het opstellen van de 

interviewvragen. De interviewvragen worden bovendien op kwaliteit gecontroleerd door een pilot 

interview af te nemen. Hiermee wordt beoordeeld of de interviewvragen duidelijk zijn voor de 

respondent en of er antwoorden uit volgen waarmee de onderzoeksvragen beantwoord kunnen 

worden. Ook worden de verslagen van de interviews aangeboden aan de respondenten ter validatie. 

Dit wordt gedaan om eventuele interpretatiefouten door de onderzoeker te ontdekken en op te 

lossen. 

Er blijven enkele factoren over die de interne validiteit van het onderzoek kunnen aantasten waar 

geen controle over is. Op het moment van schrijven is er in de media meer aandacht voor 

telewerken vanwege COVID-19. Dit kan invloed hebben op de mening van respondenten over 

telewerken en de antwoorden die gegeven worden tijdens de interviews. 

Externe validiteit 

Externe validiteit betreft de mate waarin de conclusies uit dit onderzoek toepasbaar zijn in een 

andere relevante context (Saunders et al., 2019). Voor dit onderzoek is het belangrijk om stil te staan 

bij de generaliseerbaarheid van de resultaten voor de gehele casusorganisatie, de gehele sector 

Rijksoverheid en voor andere sectoren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij één onderdeel van een 

organisatie binnen de sector Rijksoverheid. Hoewel de casusorganisatie een grote en diverse 

organisatie is, beperkt dit wel de generaliseerbaarheid van de resultaten. Voor het verhogen van de 

generaliseerbaarheid wordt er binnen de respondentengroep gezocht naar verschillende rollen die 

niet specifiek zijn voor de casusorganisatie. Ook wordt er specifiek gevraagd naar de toepasbaarheid 

van de checklist voor de Rijksoverheid. Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre de verzamelde 

inzichten toepasbaar zijn buiten de casusorganisatie. 

Interne betrouwbaarheid 

De interne betrouwbaarheid betreft de consistentie van de uitvoering van het onderzoek (Saunders 

et al., 2019). Bij de dataverzameling via interviews kan het gedrag van de onderzoeker de 

antwoorden van de respondenten beïnvloeden. Om de consistentie van de interviews gelijk te 

houden is de structuur van de interviews vooraf zo veel mogelijk bepaald zodat alle respondenten 

dezelfde informatie ontvangen en dezelfde vragen beantwoorden. Ook ontvangen alle 

respondenten vooraf dezelfde informatie ter voorbereiding. Daarnaast zal de onderzoeker zich zo 

objectief en neutraal mogelijk opstellen tegenover de respondenten. 
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Externe betrouwbaarheid  

De externe betrouwbaarheid van het onderzoek betreft de mate waarin dezelfde resultaten behaald 

zouden worden als het onderzoek nogmaals wordt uitgevoerd (Saunders et al., 2019). Om de 

betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te houden is in dit verslag zo transparant mogelijk aangegeven 

welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt. Deze transparantie uit zich in een zo compleet mogelijke 

rapportage van de gebruikte bronnen, de genomen stappen en gebruikte documenten in de 

uitvoering van het onderzoek. Vanwege de kwalitatieve natuur van dit onderzoek zal volledige 

repliceerbaarheid lastig zijn. Ook bevindt het fenomeen telewerken zich in een transitiefase door 

COVID-19 waardoor in de toekomst mogelijk niet dezelfde inzichten verzameld worden. 

Ethische uitvoering 

Onderzoeksethiek betreft de mate waarin de rechten van respondenten in acht worden genomen 

binnen de uitvoering van een onderzoek. Ethische standaarden zijn bepaald vanuit onder andere 

sociale normen en ethische codes binnen verschillende onderzoeksvelden (Saunders et al., 2019). Op 

dit onderzoek zijn enkele ethische kwesties van toepassingen. In tabel 3.4 staat aangegeven welke 

ethische principes dit zijn en welke stappen zijn genomen om hier verantwoord mee om te gaan. 

Tabel 3.4 is gebaseerd op een tabel met breed toepasbare ethische principes van Saunders et al. 

(2019, p. 257). Niet alle principes uit Saunders et al. (2019) zijn verwerkt in tabel 3.4, omdat niet alle 

principes van toepassing zijn op dit onderzoek. 

Tabel 3.4: Ethische kwesties en oplossingen (Saunders et al., 2019, p. 257) 

Ethische kwestie Oplossing 

Geïnformeerde 

respondenten 

Respondenten hebben het recht om volledig geïnformeerd te worden bij hun deelname aan 

het onderzoek. Hiertoe wordt de nodige informatie over het doel van het onderzoek, de 

onderzoeksmethode en de rechten van de respondent vooraf gedeeld. De respondent krijgt 

voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Voorafgaand aan de deelname aan het 

onderzoek worden de respondenten gevraagd om het formulier ‘Geïnformeerde 

toestemming’ door te nemen en bij akkoord te tekenen. Het formulier is bijgevoegd in bijlage 

8. 

Vertrouwelijkheid 

van de verzamelde 

gegevens 

Zowel antwoorden van de respondenten als de verzamelde gegevens over de organisatie 

kunnen vertrouwelijke gegevens bevatten. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard, niet 

openlijk gedeeld en verwijderd nadat het onderzoek is afgerond. 

Gevoeligheid van 

interviewvragen 

Er bestaat de mogelijkheid dat de interviewonderwerpen als gevoelig ervaren worden. Bij 

het interview wordt duidelijk gemaakt dat er geen waardeoordeel zal ontstaan over de 

prestaties van individuen of de organisatie. 

Anonimiteit van de 

respondenten 

De respondenten hebben het recht om anoniem te blijven in de rapportage van het 

onderzoek. Hiertoe worden alle verzamelde gegevens volledig geanonimiseerd. De 

respondenten worden in de interviewtranscripten en verslagen enkel genoemd bij 

functietitel. Ook wordt bij de opname van de interviews expliciet om toestemming gevraagd 

en worden de interviewopnames enkel ingezien en bewaard door de onderzoeker. 

Vrijwillige deelname 

aan het onderzoek 

Voordat een respondent besluit om deel te nemen aan het onderzoek wordt een realistische 

schatting van de nodige tijdsinvestering gedeeld. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat de 

respondent ten alle tijden het recht heeft om zich zonder consequenties terug te trekken van 

het onderzoek. 

Integriteit en 

objectiviteit 

De onderzoeker stelt zich open en eerlijk op tijdens het uitvoeren van het onderzoek en het 

delen van de onderzoekresultaten. Hiertoe worden alle nodige bronnen en 

onderzoeksresultaten (vertrouwelijk) gedeeld. Daarnaast worden belangenverstrengelingen 

waar mogelijk vermeden. Wanneer dit niet mogelijk is geweest, bijvoorbeeld door een 

hiërarchische relatie met een respondent of voorkennis over de organisatie, wordt dit 

vermeld. 

  



34 
 

4. Resultaten 

In deze sectie worden de uitvoering en resultaten van het empirisch onderzoek beschreven. De 

wijzigingen ten opzichte van de methode, zoals besproken in hoofdstuk 3, worden als eerste 

toegelicht. Vervolgens wordt beschreven hoe de uitvoering van het onderzoek is verlopen. Daarna 

worden voor de vier onderzoeksdoelen (zie tabel 2.10) de resultaten getoond met behulp van 

datamatrices, toelichting op de datamatrices en eventuele citaten van de respondenten. 

4.1. Uitvoering en wijzigingen t.o.v. plan van aanpak 
Wijzigingen 

Aan het begin van het empirisch onderzoek is een pilot interview afgenomen om de opzet en de 

vraagstelling van de interviews te toetsen. Hierbij is gekeken naar eventuele onduidelijkheden voor 

de respondenten en de mate waarin het interview bruikbare antwoorden heeft opgeleverd voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. Tabel 4.1 toont de aanpassingen die verwerkt zijn in de 

onderzoeksopzet. De eerste twee aanpassingen zijn na het pilot interview doorgevoerd. De derde 

aanpassing is na het valideren van de interviewverslagen doorgevoerd. 

Tabel 4.1: Wijzigingen in de uitvoering van het empirisch onderzoek 

# Aanpassing Onderbouwing 

1 Vraag naar sectorspecificiteit van factoren is 
verwijderd en de vraag of factoren herkend 
worden los van de eigen werkomgeving is 
toegevoegd. 

Vraag over sectorspecificiteit leverde vanwege de brede sector 
geen bruikbare antwoorden op. Vraag naar herkenning sluit beter 
aan op de onderzoeksvraag 3.1 uit tabel 2.10 en maakt de 
beoordeling mogelijk of factoren die niet toepasselijk zijn, alsnog 
terecht in de literatuur voorkomen. 

2 Interviewvragen uitgebreid met vragen over de 
functie, leeftijd, thuissituatie van de 
respondent en het aantal jaren dat de 
respondent werkzaam is binnen de organisatie. 
Slotvraag toegevoegd over de algehele 
bruikbaarheid van de checklist. 

Vragen over de respondent toegevoegd om deze verder te 
beschrijven in de rapportage en eventuele invloeden van leeftijd of 
thuissituatie te ontdekken. Slotvraag toegevoegd om de 
gelegenheid te bieden de checklist nogmaals te evalueren nadat alle 
facetten ervan besproken zijn tijdens het interview. 

3 Geen extra validatie op de definitieve checklist 
met alle respondenten. 

Bij de respondenten was te weinig tijd beschikbaar. Dit is gebleken 
uit reacties en reactietijd van de respondenten bij correspondentie 
en benodigde acties. 

Uitvoering 

De zes respondenten zijn telefonisch benaderd voor deelname aan het onderzoek. Daarbij is het 

onderwerp en de verwachte inzet toegelicht. Bij een positieve reactie is een datum voor het 

interview gepland en is een mail gestuurd met de aanbiedingsbrief en het formulier ‘Geïnformeerde 

toestemming’ voor het verlenen van toestemming voor de opname van het interview. Zie bijlage 9 

voor de e-mail templates die gebruikt zijn om de respondent verder te informeren.  

De geselecteerde respondenten zijn in tabel 4.2 beschreven op basis van enkele gegevens die tijdens 

de interviews zijn opgehaald. De zes interviews zijn verlopen zoals beschreven in sectie 3.2. Bij de 

start van het interview is een korte introductie van het onderzoeksonderwerp en de inhoud van het 

interview opgelezen vanaf een script (bijlage 10) voor een consistente uitvoering. Enkele 

respondenten hadden de invulvragen bij de checklist verkeerd begrepen en daardoor enkele 

factoren verkeerd beantwoord. Dit is tijdens de interviews opgelost door samen met de respondent 

de checklist te doorlopen en eventuele correcties door te voeren. 

De getranscribeerde interviews zijn gecodeerd in de tool Atlas.ti (Atlas.ti, 2021) om alle interessante 

en relevante uitspraken te markeren. Het gebruikte codeboek inclusief toegevoegde codes tijdens 

het coderen (aangegeven met blauwe markering) is te zien in bijlage 6. Op basis van de gecodeerde 
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transcripten is een volledig beeld van het interview ontstaan en is een verslag geschreven met 

daarin in hoofdlijnen alle belangrijke antwoorden van de respondent. Bij de validatie van de 

interviewverslagen hebben alleen respondenten R4 en R6 toevoegingen teruggestuurd op basis van 

het verslag. Dit ging om nuancering op eerdere uitspraken en niet om wijzigingen of correcties van 

foutieve interpretaties van de onderzoeker. In de gespreksverslagen (op te vragen bij de 

onderzoeker) zijn de toevoegingen gemarkeerd. Vanuit de validatie van de interviewverslagen is 

duidelijk geworden dat de onderzoeker geen uitspraken foutief heeft geïnterpreteerd. Op basis van 

de gecodeerde uitspraken zijn de datamatrices gemaakt die in sectie 4.2, 4.3 en 4.4 besproken 

worden. Ook is een overzicht gemaakt van alle ingevulde checklists van de respondenten, zie tabel 

4.6.  

Het verzamelen van de personeelsgegevens voor het berekenen van de CO2-voetafdruk is volgens 

planning verlopen. De dataset gaf voor elke medewerker van het organisatieonderdeel aan of 

diegene intern of extern in dienst is, welk vervoer gebruikt wordt voor woon-werkverkeer en de 

afstand die daarbij afgelegd wordt. Voor enkele externe medewerkers waren gegevens gedeeld over 

vliegreizen die gemaakt moesten worden, omdat de externe medewerkers buiten de scope vallen is 

deze data buiten beschouwing gelaten. De verdere verwerking van de gegevens wordt besproken in 

sectie 4.5. 

Tabel 4.2: Details over de respondenten 

Respondent Functie Leeftijd Aantal jaren binnen 
de organisatie 

Thuissituatie 

R1 Scrum Master 33 5 Partner werkt deels thuis, sinds 
enkele maanden een kind 

R2 Release Train 
Engineer 

53 20 Partner werkt thuis, uitwonende 
kinderen waarvan de jongste soms 
thuis is 

R3 Product Manager 37 10 Partner werkt thuis, sinds enkele 
maanden een kind 

R4 Teamleider 32 2.5 Woont alleen 

R5 Preventieadviseur 54 30 Partner werkt thuis, geen kinderen 

R6 Software Engineer 26 2.5 Woont alleen 

4.2. Huidige stand van zaken rondom telewerken binnen de 

Rijksoverheid 
Verschillende aspecten van de inrichting van telewerken zijn besproken. De kern van de antwoorden 

op de vragen over de inrichting zijn getoond in tabel 4.3. 

Tabel 4.3: Resultaten over de huidige inrichting van telewerken binnen de Rijksoverheid 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Beleid Ja: volledig thuis 
met enkele 
uitzonderingen 

Ja: volledig 
thuiswerken, 
beperkingen op 
toegestane 
tools, geen 
afspraken over 
werktijden 

Onduidelijk: 
thuiswerken 
met strikte 
uitzonderingen, 
geen afspraken 
over werktijden 

Weinig: flexibiliteit 
in afspraken met 
medewerkers, 
telewerkovereenko
msten beschikbaar, 
geen afspraken 
over werktijden 

Onduidelijk: 
tijdelijke 
situatie, geen 
afspraken over 
werktijden 

Ja: volledig 
thuiswerken, 
beperking op 
toegestane tools, 
geen afspraken 
over werktijden 

Aantal 
dagen 
telewerk 

5 5 5 5 5 5 
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Onder-
steuning 
vanuit 
organisatie 

- Ruimhartig 
compensatiebele
id 

- Standaard 
thuiswerk 
vergoeding 
beschikbaar 

- Vergoedingen 
voor apparatuur  
- Standaard 
vergoeding 
beschikbaar 
- Onder-
steuning om 
problemen te 
verhelpen 

- Vergoedingen 
sinds covid-19 
beschikbaar gesteld 
voor apparatuur 
- Vanuit telewerk-
overeenkomst 
faciliteiten voor 
inrichten werkplek 

- Apparatuur 
goed geregeld 
- Vergoedingen 
voor 
randapparatuur 
- Thuiswerkplek 
beschikbaar 

- Vergoeding 
beschikbaar voor 
aanschaf 
apparatuur 
- Eenmalige vaste 
vergoeding 
- Alles geregeld 
om te kunnen 
telewerken 

Tekort-
komingen 

- Printen niet 
mogelijk 
- Online 
communicatie 
- Geen 
mogelijkheden 
voor interactieve 
sessies  

- Video-bellen 
niet goed 
ingericht 

Geen - Wachten op 
apparatuur voor 
telewerken 
- Videobellen niet 
goed geregeld 
- Tools voor 
collaboratief 
werken 

- Inrichting van 
thuiswerkplekke
n niet goed 
geregeld 

- Vergoedingen 
zijn niet 
toereikend voor 
inrichten 
thuiswerkplek 

Represen-
tatief voor 
sector 

Niet te bepalen Ja, mogelijk 
kleine 
verschillen 

Ja Ja Nee, bij andere 
overheids- 
organisaties 
beter geregeld 

Ja, mogelijk kleine 
verschillen 

 

Beleid en inrichting 
Op het moment dat de interviews zijn afgenomen wordt er binnen de organisatie vijf dagen per 
week vanuit huis gewerkt, zoals R5 aangeeft: “Ja in de huidige situatie is het duidelijk, iedereen moet 
thuiswerken op alle werkdagen die beschikbaar zijn. Iedereen die normaal op kantoor is, is nu thuis 
beschikbaar. Dus dat is wel heel duidelijk. Alleen bij hoge uitzondering mag je op kantoor werken en 
er moet per geval toestemming voor worden verleend”. Hier is vanuit het beleid voor gekozen 
vanwege COVID-19. Voor het telewerken wordt veel gebruik gemaakt van videobellen en 
samenwerkingstools. Welke programma’s hiervoor gebruikt mogen worden, is vanuit het beleid 
bepaald. Daarover noemt R6 het volgende: “Maar beleid gaat meer over welke applicaties veilig 
genoeg zijn voor het telewerken. We mogen bijvoorbeeld Webex gebruiken maar geen Microsoft 
Teams, of Zoom. En dat geldt ook voor de opslag. Bestanden, overdracht en opslag dat mag allemaal 
niet in de cloud … met telewerken zijn die normen volgens mij wat aangescherpt. Vooral op het 
gebied van videobellen. Want waar we eerder Skype gebruikten, mogen we dat nu niet meer 
gebruiken”. Telewerken was binnen de organisatie al gemeengoed, R4 noemt dat de inrichting 
hiervoor al aanwezig was: “… thuiswerken bij [casusorganisatie] was sowieso al redelijk goed 
geregeld. Het was van nature begrijpelijk dat mensen één of twee dagen thuis wilden werken. De 
infrastructuur was er ook helemaal voor ingericht, iedereen heeft zijn eigen laptop waarmee die op 
het netwerk kan vanuit huis”. Uitspraken van R1 en R3 sluiten hierop aan, zij geven aan dat er al 
langer goed thuisgewerkt kon worden. Bovendien geven alle respondenten aan dat al het werk op 
afstand uitgevoerd kan worden en dat toegang tot de nodige gegevens en documenten onveranderd 
is ten opzichte van werken vanaf het kantoor. 

Alle respondenten geven aan thuis een goede werkplek te hebben ingericht of de mogelijkheid 
daartoe te hebben. Daarbij geeft R1 aan: “Je mag de bureaustoel van de organisatie in bruikleen 
nemen en tot voor kort kreeg je ook nog een toelage voor het kopen van een zit/sta bureau … 
[casusorganisatie] wel vrij ruimhartig is met het vrijgeven van middelen om op een ergonomisch 
verantwoorde manier thuis te kunnen werken”. Alle respondenten geven aan dat er geen afspraken 
over werktijden zijn gemaakt. Er is in overleg veel flexibiliteit mogelijk voor de medewerker, geeft R4 
aan: “Wat we nu zien is dat er eigenlijk heel flexibel mee omgegaan wordt, dat is altijd al zo geweest. 
Teamleiders hebben de mogelijkheid om met medewerkers af te stemmen wat de werktijden zijn. 
Daarbij wordt het ook gewoon gedoogd dat mensen zeggen, binnen de reguliere werktijden kan ik 
deze keer een uurtje of 5 werken, de andere drie uur werk ik buiten de reguliere werktijden”. 
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Vergoedingen voor het telewerken zijn beschikbaar gesteld. Er is een onderscheid te maken tussen 

vergoedingen die eerder vanuit beleid bestonden en vergoedingen die in het leven zijn geroepen 

voor de thuiswerksituatie door COVID-19. R4 noemt hierover: “Er waren ook al thuiswerk 

overeenkomsten die ingericht waren waardoor mensen gewoon een vergoeding konden krijgen voor 

het thuiswerken … maar die worden nu tijdens corona eigenlijk niet meer gebruikt”. Ook R5 noemt 

deze thuiswerkovereenkomst: “Dan hebben we natuurlijk ook nog de thuiswerkovereenkomst die er 

binnen [casusorganistie] of binnen de Rijksoverheid is, waarin je meer geld zou kunnen krijgen voor 

thuiswerk faciliteiten”. Verschillende respondenten noemen vergoedingen die sinds COVID-19 

beschikbaar zijn voor het inrichten van een werkplek en voor het dekken van vaste kosten, zoals R6 

aangeeft: “… we kregen een budget van €250 om apparatuur aan te schaffen wat we nog misten … 

en eenmalig €370 dacht ik, dat was gewoon in het algemeen voor thuiswerk kosten”. 

Tekortkomingen op de verschillende facetten van de inrichting van telewerken zijn genoemd. R1, R2 

en R4 geven aan dat het videobellen niet goed is ingericht. Videobellen is niet mogelijk vanaf de 

laptop van de werkgever, waardoor medewerkers afhankelijk zijn van een mobiele telefoon met een 

te klein scherm of een privé apparaat. Zowel R1 als R4 geven aan dat de huidige samenwerkingstools 

tekortschieten in mogelijkheden om creatief en inspirerend te werk te gaan. R5 en R6 geven aan dat 

de beschikbare vergoedingen niet voldoen om een volwaardige thuiswerkplek in te richten. 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat ze de huidige inrichting van telewerken binnen de 

casusorganisatie in grote lijnen representatief vinden voor de gehele Rijksoverheid. Zo geeft R4 aan: 

“ik verwacht wel dat dat representatief is voor de gehele Rijksoverheid. Dat daar in ieder geval wel 

algemene afspraken over zijn gemaakt over hoe dat ingericht wordt”. R5 is kritischer op de inrichting 

van telewerken binnen de casusorganisatie en noemt dat vooral de faciliteiten voor het inrichten 

van thuiswerkplekken bij andere organisaties binnen de Rijksoverheid beter geregeld zijn. 

Negatieve effecten COVID-19 

In de interviews zijn enkele uitspraken gedaan over bijzonderheden door COVID-19. Omdat deze 

bijzonderheden van invloed kunnen zijn op hoe telewerken ervaren wordt en bovendien de visie en 

uitspraken van de respondenten negatief kunnen beïnvloeden, worden deze hier besproken. 

De eerste bijzonderheid is dat er tijdens de uitvoering van het onderzoek volledig vanuit huis 

gewerkt wordt en dat dit mogelijk een negatief effect heeft op de gemoedstoestand van mensen. R2 

noemt hierover: “Maar ik denk over het algemeen, de situatie waar we nu in zitten, telewerken 

fulltime, dat het negatief uitpakt voor de tevredenheid van mensen”. De tweede bijzonderheid is dat 

er ten tijde van de interviews beperkingen in sociale contacten waren als gevolg van de COVID-19 

pandemie. R3 verwacht dat deze maatregelen ook een effect hebben op hoe mensen het telewerken 

beleven: “Ja omdat er best wel wat mensen heel eenzaam zijn … omdat alles gesloten is waar je 

normaal gesproken onder de mensen komt”. Als laatst noemt ook R5 dat thuiswerken tijdens COVID-

19 voor medewerkers lastig kan zijn: “We zitten wel met veel mensen die onbehagen voelen door het 

missen van de sociale contacten op het werk bijvoorbeeld. Ook daar hebben wij veel mee te maken, 

met mensen die er toch depressief worden”. 

4.3. Verwachte veranderingen in de implementatie van 

telewerken door COVID-19 
Alle respondenten verwachten dat er veranderingen in het telewerken zullen plaatsvinden na 

COVID-19. Tabel 4.4 toont de kern van de verwachte veranderingen en of verwacht wordt dat de 

veranderingen op de gehele sector van toepassing zijn.  
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Tabel 4.4: Resultaten over verwachte veranderingen telewerken na COVID-19 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Verandering 
in aantal 
telewerk 
dagen 

Van 1 naar 3 Van 1 naar 2 
of 3 

Van 1 naar 
3  

Van 1 naar 3 of 4 Van 1 naar 2 of 3  Flexibel 

Andere 
veranderingen 

- Kantoor wordt 
platform voor 
fysiek 
vergaderen 
- Reductie in 
kosten door 
kantoorruimte 

- Standaard 
inrichting 
thuiswerkplek 
- Blijvend 
gebruikmaken 
van video 
vergaderen 

- Meer 
video 
vergaderen 
- Kantoor 
‘hubs’ door 
het land  

- Kantoor wordt meer 
benut voor 
vergaderen en 
samenwerken 
- Kantoor wordt meer 
ontmoetingsplek dan 
werkplek 

- Standaard 
inrichting 
thuiswerkplek 
- Strakker beleid 
rondom telewerken 
- Kantoor ‘hubs’ 
door het land 

- Meer acceptatie 
voor volledig 
telewerken 
- Verbetering in 
tools voor samen 
werken en video 
vergaderen 

Toepasselijk 
op gehele 
sector? 

Geen antwoord Ja Ja Ja Ja Ja 

 

De voornaamste verandering is de hoeveelheid dagen dat er op afstand zal worden gewerkt. De 

respondenten waren eensluidend over de situatie voor COVID-19, daarin werd er standaard één dag 

per week op afstand gewerkt. Alle respondenten geven aan dat dit meer zal worden. Inschattingen 

over het aantal telewerkdagen variëren. Zowel twee, drie als vier dagen per week worden als optie 

genoemd. De toename in het aantal telewerkdagen is onder andere mogelijk door de positieve 

ervaring die op dit moment wordt opgedaan, R3 noemt daarover: “De ervaring die we nu hebben 

opgedaan. Dat het werkt gewoon prima door blijft gaan … ondanks dat je elkaar niet fysiek ziet”. 

Ook wordt genoemd dat er meer acceptatie en een positievere houding is ontstaan tegenover 

telewerken. R4 noemt: “De mentaliteit is op dit moment helemaal veranderd van mensen … dat het 

meer geaccepteerd wordt en dat er in zekere zin ook wel op een positieve manier naar gekeken 

wordt omdat mensen dat nu hebben kunnen ervaren”. R6 noemt dat de verhoogde acceptatie het 

beter mogelijk maakt om personeel met specifieke kennis in het buitenland te werven, dat volledig 

op afstand kan werken. 

Veranderingen in de rol van het kantoor en de aandacht die besteed moet worden aan 

thuiswerkplekken zijn ook genoemd. R1 en R4 noemen dat het kantoor meer een platform zal 

worden voor fysiek vergaderen, collega’s ontmoeten en samenwerken. Het kantoor zal minder een 

rol hebben als gewone werkplek. R2 noemt dat de standaardapparatuur voor medewerkers 

verbeterd zal worden om videobellen beter te ondersteunen. R5 verwacht dat er vanuit de 

organisatie meer gekeken zal worden naar hoe medewerkers hun thuiswerkplek inrichten.   

Bij de verwachte toename van telewerken hoort een toename van het gebruik van videobellen voor 

vergaderingen. R6 verwacht dat de organisatie hierop zal reageren door te investeren in innovaties 

voor videobellen, bijvoorbeeld om het videobellen meer persoonlijk te maken: “Dus ik verwacht dat 

daar gewoon ja, continue verbetering in wordt aangebracht. En misschien ook wel in wordt 

geïnnoveerd en geïnvesteerd. Bijvoorbeeld, je hebt zelfs al VR meetings, dat iedereen een VR bril 

gebruik om elkaar toch meer persoonlijk te kunnen spreken en zien tijdens meetings”. Daarnaast 

verwachten zowel R3 als R5 dat het telewerken in de toekomst niet alleen vanuit huis, maar ook 

vanuit kantoor ‘hubs’ mogelijk zal worden gemaakt. 
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4.4. Validatie checklist telewerken 
In tabel 4.5 staat een overzicht van de validatie van de checklist telewerken. De opmerkingen van de 

respondenten over de diverse onderdelen van de checklist worden hieronder toegelicht. 

Tabel 4.5: Resultaten validatie checklist telewerken 

 Respondent R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Te
le

w
er

ke
n

 

Ontbrekende 
dimensie 

Geen Geen Geen ‘Domein/keten’ 
Organisatie 
onderdeel 

Geen ‘Intern/extern gerichte 
afdelingen’ 
Organisatieonderdeel 

Overbodige 
dimensie 

Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

Meer relevante 
dimensie 

Individu en 
Maatschappij 

Team Individu Maatschappij Maatschappij Team 

Ontbrekende 
factor 

- Teams zijn 
minder 
productief bij 
te veel 
telewerken 
- Te veel 
telewerken 
zorgt voor een 
verlaagde 
productiviteit 
 

- Te veel 
telewerk
en 
verlaagd 
producti
viteit 

- Telewerken 
kan de work-
life balance 
verstoren 

- Teams zijn 
minder productief 
bij telewerken 

- Houding en 
gedrag van de 
medewerker 

- Telewerken kan de 
persoonlijke 
ontwikkeling 
belemmeren 
- Telewerken kan een 
negatief effect hebben 
op de informele relatie 
met collega’s 

Overbodige 
factor 

O-11, O-12, O-
13 

I-6, O-13 I-1, T-1, T-2, 
T-3, O-13 

O-3, O-5, O-11, O-
13 

I-6, T-1, O-5, O-
9, O-10, O-11 

O-5 

Meer relevante 
factor 

Geen Geen M-3 Geen Geen Geen 

Minder 
relevante factor 

Geen Geen Geen Geen Geen O-13 
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w

al
it

ei
t 

va
n

 w
er
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TQM Principe 
ontbreekt 

Geen Geen Geen Governance Geen Geen 

TQM Principe 
overbodig 

Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

Kwaliteit factor 
ontbreekt 

Geen Geen Geen Governance Geen Is de juiste manier van 
aansturen / managen 
aanwezig? 

Kwaliteit factor 
overbodig 

Geen Geen Geen KW-4 (met 
aanpassing 
formulering niet 
overbodig) 
KW-6 

Geen Geen 

O
ve

ri
ge

 
aa

n
p

as
si

n
g

en
 

Specifieke 
checklist per 
functiegroep 

   Vervolgstappen 
per factor 
toevoegen 

 Belang van factoren 
kwantificeren 

 

Telewerken dimensies 

Er is gevraagd naar de dekking die de telewerken dimensies biedt en de relevantie voor de sector 

Rijksoverheid. Alle respondenten hebben aangegeven dat geen van de huidige telewerken dimensies 

overbodig zijn. Twee respondenten zagen een mogelijke nieuwe dimensie. R4 noemt een dimensie 

tussen team en organisatie in: “Dan zou ik dat tussen team en organisatie, denk ik dat de ketens en 

domeinen binnen [casusorganisatie], dat het nog een extra dimensie zou kunnen zijn”. R6 noemt een 
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dimensie naast organisatie: “… er ontbreekt misschien een opsplitsing tussen de interne omgeving en 

de externe omgeving. Je hebt nu organisatie als deel. Dat zie ik als de interne omgeving van de 

overheid. Maar je hebt ook nog een extern deel en dat is dat bepaalde afdelingen klanten zullen 

hebben, gewoon uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld”. Over de relevantie van de dimensies voor de 

Rijksoverheid lopen de antwoorden uiteen. Verschillende respondenten zien verschillende dimensies 

als meer relevant, hierbij komen alle dimensies aan bod. Als geheel lijken alle dimensies even 

relevant. 

Telewerken factoren 

In tabel 4.6 is te zien hoe elke respondent de checklist heeft ingevuld. Hierin is te zien dat alle 

respondenten de meeste factoren herkennen en toepasselijk vinden op de organisatie.  

Factoren die niet herkend werden of als niet toepasselijk gezien werden, zijn met de respondenten 

besproken in de interviews. Op basis van de interviews zijn bij alle respondenten factoren 

geïdentificeerd die mogelijk verwijderd kunnen worden. De rij ‘Overbodige factoren’ van tabel 4.5 

toont welke factoren zijn genoemd om te verwijderen. Enkele factoren worden door minstens de 

helft van de respondenten genoemd om te verwijderen, alleen deze worden besproken om de 

rapportage van de resultaten beknopt te houden. De factor O-5 ‘Telewerken zorgt voor een 

verhoogde productiviteit’ wordt gezien als overbodig. Daarbij wordt genoemd dat een verbetering in 

productiviteit niet in alle gevallen behaald kan worden en dat dit vooral niet door de gehele 

organisatie zichtbaar is. Invloeden op de productiviteit zijn volgens R6 meer van toepassing op de 

individu en het team: “… aan de ene kant gaat communicatie tussen teams stroever, aan de andere 

kant kan je met bepaalde werkzaamheden meer gefocust werken. Waardoor je meer voor elkaar kan 

krijgen in een kortere tijd.”. De factor O-11 ‘Personeel moet beschikken over specifieke kennis om te 

kunnen telewerken’ wordt ook als overbodig gezien. Volgens de respondenten is telewerken 

dusdanig goed ingericht dat er geen bijzondere kennis nodig is, R4 noemt daarbij: “En de enige 

kennis die nog nodig was is hoe [applicatie] gebruikt moet worden. Ja ik vind dat niet heel specifiek, 

er zijn geen mensen die daar last van hebben gehad om daar ervaring mee op te doen. Dus ik vind 

eigenlijk de specifieke kennis die nodig is binnen de overheid zo miniem dat het geen rol speelt in dit 

geval”. De factor O-13 ‘Het inrichten van telewerken vraagt om grote investeringen qua tijd en geld’ 

wordt door een meerderheid gezien als overbodig. De voornaamste reden is dat het telewerken 

binnen de Rijksoverheid al langer goed is ingericht. Daarnaast worden eventuele verdere 

investeringen gezien als relatief klein. Ook wordt er genoemd dat besparingen door telewerken goed 

op kunnen wegen tegen investeringen. 

Er zijn enkele factoren geïdentificeerd die mogelijk aan de checklist kunnen worden toegevoegd. De 

kern van deze toe te voegen factoren zijn in tabel 4.5 te zien in de rij ‘Ontbrekende factoren’. Twee 

respondenten noemen dat er een factor toegevoegd kan worden dat te veel telewerken voor een 

verlaagde productiviteit kan zorgen binnen de organisatie. Ook noemen twee respondenten dat een 

factor toegevoegd kan worden die benoemt dat teams minder productief zijn bij te veel telewerken. 

Ook zijn er nog vier ontbrekende factoren die elk door slechts één respondent zijn genoemd. 

Conclusies over deze toe te voegen factoren worden in het volgende hoofdstuk besproken. 

Kwaliteit van werk principes 

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre de TQM-principes alle aspecten omvatten van 

kwaliteit van werk. Zoals in de rij ‘Overbodige principes kwaliteit van werk’ in tabel 4.5 is te zien, zijn 

geen principes overbodig. Eén respondent geeft aan dat het aspect ‘Governance’ beter verwerkt kan 

worden in het onderdeel ‘Kwaliteit van werk’. R4 noemt over deze toevoeging: “… governance en de 

manier van sturen heeft wel impact op hoe mensen acteren en dat heeft verder dan ook weer impact 
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op de kwaliteit. Ik merk dat hoe groter een organisatie is, hoe lastiger het is om die governance goed 

in te richten en om de samenwerking goed voor elkaar te krijgen”.  

Kwaliteit van werk factoren 

Over de factoren bij de drie TQM-principes is aan de respondenten gevraagd in hoeverre deze bij 

kunnen dragen aan het bepalen van kwaliteit van werk. Zoals te zien is in tabel 4.5, hebben de 

meeste respondenten hierbij geen factoren als overbodig aangemerkt en zijn er geen ontbrekende 

factoren genoemd. Wel zijn er tegenstrijdige uitspraken gedaan door R4 en R6. Over de rol van het 

management in kwaliteit van werk, geeft R4 het volgende aan: “Vanuit management, ook wel hoe 

het bij [casusorganistie] is ingericht, vooral medewerkers zie ik verbeteringen doorvoeren. … ik zie 

eigenlijk veel te weinig vanuit management om daar zelf een hand in te hebben.”.  Daarentegen 

geeft R6 aan dat de factoren over het management wel toepasselijk zijn en geeft aan dat de 

betrokkenheid op dit moment slecht zichtbaar is: “Wat ik merk sinds COVID en alleen maar 

telewerken, dat je heel weinig zicht hebt op waar managers mee bezig zijn. Dus het zou kunnen dat 

die best wel de hele dag bezig zijn met het actief doorvoeren van verbeteringen maar daar heb ik nog 

weinig van gemerkt eigenlijk. En nou ja ik denk eigenlijk dat als ze dat zouden doen, dan zou ik 

denken dat ik het zou merken”. 

Tabel 4.6: Invulling checklist telewerken op herkenning (H) en toepasbaarheid (T) van de factoren 
* Kolom Herkenning van R1 is leeg vanwege de toevoeging van deze vraag na het pilot-interview en beperkt beschikbare 

tijd van de respondent 

** Markering: bevorderende factor, belemmerende factor, overbodige factor 

Factor R1* R2 R3 R4 R5 R6 

# Kern H T H T H T H T H T H T 

I-1 Minder stress  Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja 

I-2 Work-life 
balance 

 Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja 

I-3 Tevredenheid  Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

I-4 Woon-werk 
verkeer 

 Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

I-5 Isolatie  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja 

I-6 Kosten  Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja 

I-7 Werkplek  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

I-8 Betrokkenheid  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja 

T-1 Productiviteit  Ja Ja Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

T-2 Vertrouwen  Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee ? Nee Ja 

T-3 Samenwerking  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

O-1 Flexibiliteit  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

O-2 Kostenreductie  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

O-3 Ziekteverzuim  Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja 

O-4 Personeel  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

O-5 Productiviteit  Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja 

O-6 Tevredenheid  Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja ? Ja Ja 

O-7 Aansturing  Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

O-8 Toegang  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

O-9 Ondersteuning  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja 

O-10 Training  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja 

O-11 Kennis  Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja 

O-12 Juridisch  Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

O-13 Investering  Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee 

M-1 Milieu  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

M-2 Arbeidsmarkt  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



42 
 

M-3 Mentale 
gezondheid 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

KW-
1 

Klant 
perspectief 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 

KW-
2 

Kwaliteit 
controle 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 

KW-
3 

Verwachtingen  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

KW-
4 

Bijdrage aan 
kwaliteit 

 Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja 

KW-
5 

Betrokkenheid 
medewerkers 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja 

KW-
6 

Management  Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja 

Overige aanpassingen aan de checklist 

Naast veranderingen in de dimensies of factoren, konden de respondenten andere aanpassingen of 

toevoegingen voor de checklist aangeven. Zoals te zien is onderaan tabel 4.5, gaven R1, R4 en R6 

hierbij een antwoord. R1 geeft de suggestie om aparte checklists op te stellen voor verschillende 

functiegroepen, dit om beter in te spelen op specifieke situaties binnen verschillende functiegroepen 

in een brede sector. R4 noemt een aanvulling waarin vervolgstappen genoemd kunnen worden voor 

het uitputten van bevorderende factoren en het wegnemen van belemmerende factoren: “En 

noemen van als er een positieve factor is, hoe kun je daar zo veel mogelijk profijt van krijgen en nog 

meer beïnvloeden. En voor de negatieve factoren, hoe kun je daar zo veel mogelijk of zo goed 

mogelijk mee omgaan zodat het minder impact heeft op jouw medewerker.”.  Tot slot noemt R6 de 

mogelijkheid om het belang van de relevante factoren voor de organisatie te kwantificeren: “Als het 

doel was om ook nog een soort van, om het te kunnen kwantificeren. Van welke factoren het meeste 

bijdragen en welke het minst. Welke het beste naar voren komen binnen de organisatie. Dan zou je 

misschien nog een bepaalde schaal of cijfers kunnen toevoegen.”.  

Algehele bruikbaarheid van de checklist 

Als slotvraag bij de interviews is aan elke respondent gevraagd in hoeverre de checklist bruikbaar is 

om de inrichting van telewerken te verbeteren. De uitspraken over de algehele bruikbaarheid van 

alle respondenten zijn te zien in tabel 4.7 

Tabel 4.7 Uitspraken over bruikbaarheid van checklist om telewerken beter in te richten 

Respondent Uitspraak 

R1 “Ik denk dat de checklist zeker ingezet kan worden.” 

R2 “Ja nou, dat eerste stuk vind ik dus wat concreter maar dat tweede stuk vond ik 

wat moeilijker maar dat heb je al begrepen.” 

R3 “Ja want er is inderdaad aandacht voor individu, team, de organisatie. Dus ja. 

Absoluut ja.” 

R4 “Ja, ik vind het zeker interessant om de checklist te zien. Wat ik natuurlijk ook 

wel weer nog interessant zou vinden he, want dit is natuurlijk een basis en dat er 

verder op geborduurd kan worden en dat er bij elk onderwerp gekeken kan 

worden … Dus dan zie ik direct wel weer verdere toepassingen. Ik denk dat dit 

een mooi beginpunt is.” 

R5 “Ja ik denk dat als je de checklist goed uitwerkt en de antwoorden, dat dat een 

duidelijk beeld geeft van waar eventuele knelpunten liggen, waar we moeten 

kijken. En dingen die misschien heel makkelijk door te voeren zijn. Dus ik denk 

dat daar goed mee uit te voeten kan worden gedaan. En ik denk dat dat een 
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mooie stap kan zijn om telewerken in te voeren binnen [casusorganisatie]. Dus 

ja, ik vind hem wel heel erg goed.” 

R6 “Ik denk dat deze checklist dan in ieder geval goed genoeg en uitgebreid genoeg 

is om die factoren te kunnen identificeren.” 

4.5. Potentiële CO2-besparing door telewerken  
Op basis van gegevens die gedeeld zijn door de HR-manager van organisatieonderdeel X en 

rapportages van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid (Rijksoverheid, 2020) is berekend hoeveel 

CO2-uitstoot wordt gegenereerd door woon-werkverkeer en hoeveel energie er verbruikt wordt 

door kantoorruimte. Bijlage 12 bevat de dataset die door de HR-manager is aangeleverd. 

Het organisatieonderdeel kent 60 medewerkers, waarvan 29 intern en 31 extern in dienst zijn. Enkel 

de interne medewerkers zijn binnen de scope voor de CO2-voetafdruk (Ranganathan et al., 2004). De 

interne medewerkers die met de auto reizen hebben een gemiddelde woon-werkverkeerafstand van 

52,66km. Deze groep zorgt met 232 werkbare dagen voor een totale jaarlijkse reisafstand van 

366.560km. Exacte gegevens over de elektriciteit- en gasverbruik door het kantoorruimte zijn niet 

gevonden. Wel is een rapportage van de verbruikte energie in megajoule (MJ) per vierkante meter 

kantoorruimte per jaar gevonden. Op basis van dit gegeven is met de aanname dat er enkel gas 

verbruikt wordt en de omrekenfactoren uit het rekenmodel (Koops, 2019) berekend dat er jaarlijks 

ongeveer 20.200 m3 aan gas wordt verbruikt voor kantoorruimte. Tabel 4.8 geeft de belangrijkste 

parameters aan die gebruikt zijn voor het berekenen van de CO2-uitstoot door woon-werkverkeer en 

het gebruik van kantoorruimte. Op basis van deze waardes zijn de totale CO2-uitstoot en de 

mogelijke besparing per jaar berekend, zoals getoond in tabel 4.9. De besparing is berekend voor de 

scenario’s twee, drie en vier dagen per week telewerken. Dit is gedaan omdat al deze waardes als 

mogelijk worden gezien door de respondenten, zoals besproken in sectie 4.3. Alle stappen voor het 

berekenen van de onderstaande waardes en resultaten staan beschreven in bijlage 13. 

Tabel 4.8 Parameters voor berekening CO2-uitstoot 

Parameter Waarde 

Jaarlijkse kilometers 366.560km 

Emissiefactor kilometer 0.17kg CO2 

Omvang werkplek 24.4m2 

Aantal werkplekken voor 60 medewerkers 52 

Kantoorruimte in gebruik 1268.8m2 

Jaarlijkse energiegebruik per m2 kantoorruimte 560MJ 

Tabel 4.9 Totale CO2-uitstoot en potentiële besparing per jaar 

Telewerkdagen per week 0 2 3 4 

CO2-uitstoot door woon-

werkverkeer 

62,3 ton 37,3 ton 24,9 ton 12,4 ton 

CO2-uitstoot door 

kantoorruimte 

39,1 ton 23,5 ton 15,6 ton 7,8 ton 

Besparing woon-werkverkeer X 24,9 ton 37,3 ton 49,8 ton 

Besparing kantoorruimte X 15,6 ton 23,5 ton 31,3 ton 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In deze sectie wordt er op basis van de gepresenteerde resultaten antwoord gegeven op de 

deelvragen en de hoofdvraag van het huidige onderzoek. Ook wordt er gereflecteerd op de 

betrouwbaarheid, validiteit en ethische uitvoering van het onderzoek. Vanuit de getrokken 

conclusies worden enkele aanbevelingen voor de praktijk gepresenteerd. Tot slot worden enkele 

onderwerpen voor vervolgonderzoek besproken. 

5.1. Discussie – reflectie 
In deze sectie worden de deelvragen van het onderzoek beantwoord op basis van de resultaten. 

Sectie 5.1.1 beantwoord de deelvraag over de huidige inrichting van telewerken. Vervolgens gaat 

sectie 5.1.2 in op de verwachte veranderingen in telewerken na COVID-19. De validatie van de 

telewerken checklist wordt besproken in sectie 5.1.3. De conclusies rondom een mogelijke CO2-

besparing door telewerken worden besproken in sectie 5.1.4. Als laatst wordt er gereflecteerd op de 

betrouwbaarheid, validiteit en beperkingen op dit onderzoek in sectie 5.1.5. 

5.1.1. Huidige inrichting telewerken 
Om beter inzicht te krijgen in de huidige inrichting van telewerken binnen de sector, is antwoord 

gezocht op de volgende vraag: 

Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de Rijksoverheid? 

Inrichting voor COVID-19 

Er kan geconcludeerd worden dat telewerken voor COVID-19 al gemeengoed was binnen de 

casusorganisatie. Standaard werd er één dag per week op afstand gewerkt. Er is dan ook sprake van 

een goede inrichting van telewerken. Alle nodige materialen worden standaard verstrekt, er is altijd 

een veilige verbinding met het bedrijfsnetwerk beschikbaar en toegang tot de nodige informatie is 

niet anders dan op het kantoor. Ook waren er al telewerkovereenkomsten beschikbaar met 

bijbehorende vergoedingen. Er is geen strikt beleid voor het telewerken, managers kunnen hierin 

veel flexibiliteit bieden aan de medewerkers, bijvoorbeeld in de werktijden. 

Inrichting sinds COVID-19 

Ook is duidelijk geworden dat er sinds COVID-19 enkele toevoegingen en aanpassingen in de 

inrichting van telewerken zijn aangebracht die van tijdelijke aard zijn. Dit valt met name op bij het 

aantal telewerkdagen en de vergoedingen voor het telewerken. Vanuit het beleid is tijdens de 

COVID-19-pandemie bepaald dat er volledig vanuit huis gewerkt moet worden. Daarnaast worden 

vaste telewerkvergoedingen die voorheen beschikbaar waren niet ingezet. Alle respondenten 

noemen dat er vergoedingen beschikbaar zijn voor het aanschaffen van apparatuur en het dekken 

van vaste kosten, maar er is onduidelijkheid over de bedragen en de voorwaarden bij de 

vergoedingen. Dit is een onderdeel dat in de toekomst consistenter ingericht kan worden. Ook 

noemen enkele respondenten dat het videobellen, een middel dat veelvuldig gebruikt wordt voor de 

samenwerking, beter ingericht moet worden in de toekomst. 

5.1.2. Veranderingen telewerken door COVID-19 
Op het moment dat het onderzoek is uitgevoerd, wordt er volledig vanuit huis gewerkt als gevolg 

van de COVID-19-pandemie. Om inzicht te krijgen in de veranderingen die experts verwachten in de 

inrichting van telewerken na COVID-19, is antwoord gezocht op de vraag: 

Welke veranderingen verwachten experts in de implementatie van telewerken na COVID-19? 

De volgende veranderingen worden door meerdere respondenten verwacht: 
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−  Een hoger aantal standaard telewerkdagen na COVID-19. Daarbij worden twee, drie en zelf 

vier dagen per week als mogelijkheid genoemd.  

− Het kantoor zal een andere rol krijgen. Namelijk als plek om collega’s te ontmoeten, samen 

te werken en te vergaderen. Daarbij zal de rol van dagelijkse werkplek minder groot worden. 

Op de rol van het kantoor wordt in sectie 5.1.4 teruggekomen.   

− Uitbreiding van de standaard inrichting van de werkplek. Op dit moment vallen een laptop, 

mobiele telefoon en randapparatuur onder de standaard inrichting van een werkplek. 

Hiermee is het mogelijk om plaats-onafhankelijk te werken. Omdat telewerken vanuit huis 

toe zal nemen, wordt er verwacht dat faciliteiten voor het inrichten van een thuiswerkplek 

tot de standaard gaan behoren. 

− Betere ondersteuning voor video vergaderen. Omdat het video vergaderen om dit moment 

nog niet ideaal is ingericht en er met de toename van telewerken blijvend meer gebruik van 

wordt gemaakt, wordt verwacht dat het video vergaderen beter ondersteund zal worden. 

− Kantoor ‘hubs’ als alternatief voor thuiswerken. Om tegemoet te komen aan medewerkers 

die geen goede thuiswerkplek in kunnen richten en medewerkers die niet thuis willen 

werken, wordt het in de toekomst mogelijk om te werken vanuit nabijgelegen 

kantoorpanden van de Rijksoverheid. 

5.1.3. Validatie checklist telewerken 
De checklist telewerken die in hoofdstuk 2 is beschreven, is in het empirisch onderzoek voorgelegd 

aan de respondenten ter validatie. Middels de interviews en de ingevulde checklists is gezocht naar 

een antwoord op volgende vragen: 

− Vinden de respondenten dat de dimensies ruimte bieden aan alle factoren rondom 

telewerken? 
− Herkennen de respondenten de dimensies en de belemmerende en bevorderende factoren en 

worden ze gezien als toepasselijk voor de sector? 

− Vinden de respondenten de TQM-principes en factoren geschikt voor het bepalen van 

kwaliteit van werk en zijn ze toepasselijk binnen de sector? 

Tabel 5.1: Factoren uit validatie checklist en de genomen acties 

# Factor Bevorderend / 
belemmerend 

Actie 

1 O-5 ‘Telewerken zorgt voor een verhoogde productiviteit’ Bevorderend Verwijderd 

2 O-11 ‘Personeel moet beschikken over specifieke kennis om 
te kunnen telewerken’ 

Belemmerend Verwijderd 

3 O-13 ‘Het inrichten van telewerken vraagt om grote 
investeringen qua tijd en geld’ 

Belemmerend Verwijderd 

4 ‘Telewerken belemmert de persoonlijke ontwikkeling’ Belemmerend Toegevoegd 

5 ‘Telewerken belemmert het samenwerken binnen teams en 
zorgt hierdoor voor een lagere productiviteit’ 

Belemmerend Toegevoegd 

6 ‘Te veel telewerken zorgt voor een afname van de 
productiviteit’ 

Belemmerend Toegevoegd 

7 Belemmerende invloed van telewerken op work-life balance Belemmerend Niet toegevoegd 

8 Houding van medewerkers tegenover telewerken en 
verandering 

Niet duidelijk Niet toegevoegd 

Telewerken 

De telewerken factoren zijn verdeeld over de dimensies ‘Individu’, ‘Team’, ‘Organisatie’ en 

‘Maatschappij’. Zoals besproken in sectie 2.3.1 is de dimensie ‘Team’ in dit onderzoek toegevoegd 
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op basis van de conclusies van Albers (2019), wiens onderzoek binnen dezelfde sector en 

casusorganisatie is uitgevoerd. In dit onderzoek is gevonden dat geen van de huidige dimensies 

overbodig is. Daarmee is er ondersteuning gevonden voor de toevoeging van de dimensie ‘Team’, 

zoals aanbevolen door Albers (2019). Twee respondenten gaven aan dat een dimensie tussen ‘Team’ 

en ‘Organisatie’ kan worden toegevoegd om factoren binnen het niveau van verschillende 

organisatieonderdelen te adresseren. Omdat dit een complexe dimensie is die mogelijk bij 

verschillende overheidsorganisaties een verschillende invulling kan krijgen, is deze dimensie in dit 

onderzoek niet verder uitgewerkt. In sectie 5.4 wordt deze toevoeging verder besproken. 

Over de telewerken factoren is gevonden dat de respondenten de meeste factoren herkennen en 

toepasselijk vinden voor de organisatie. Tabel 5.1 toont enkele factoren die volgens de 

respondenten niet van toepassing zijn en verwijderd kunnen worden. Per verwijderde factor volgt 

hieronder een vergelijking met de literatuur. Voor een beknopte discussie wordt slechts een deel 

van de gebruikte literatuur besproken. Zie tabel 2.3 voor alle literatuur per besproken factor. 

− Factor O-5 (Productiviteit), deze factor wordt gezien als niet toepasselijk en wordt niet 

herkend. Dit is niet in lijn met de bevindingen Boell et al. (2013) en Baruch (2000), waar 

genoemd wordt dat er met telewerken een verhoogde productiviteit voor de organisatie te 

behalen is. Wel noemen respondenten dat de productiviteit toe kan nemen wanneer 

medewerkers zelf geconcentreerd kunnen werken. 

− Factor O-11 (Specifieke kennis), onder andere Aguilera (2016) en Boell et al. (2013) schrijven 

dat specifieke expertise benodigd kan zijn om te kunnen telewerken. Voor de 

casusorganisatie gaat deze bevinding niet op, vanwege de simpele en toegankelijke 

technische inrichting voor het telewerken. De herkenning van deze factor is verdeeld, 

daarover is geen definitieve conclusie te trekken. 

− Factor O-13 (Investeringen), vanwege het feit dat er eerder al in telewerken is geïnvesteerd. 

Dit zal voor de casusorganisatie in de toekomst geen rol spelen. Omdat er geen uitspraken 

zijn gedaan over de negatieve impact van eerdere investeringen, valt niet te bepalen in 

hoeverre uitspraken uit de literatuur over de investeringen als belemmerende factor 

(Martinez-Sanchez et al., 2004; Boell et al., 2013; Pearlson, 2012; Weinbaum, 2018) van 

toepassing zijn voor dit onderzoek. 

Ook zijn er door de respondenten enkele factoren genoemd om toe te voegen, zoals te zien in tabel 

5.1. Opvallend is dat sommige van deze factoren geïdentificeerd zijn door de huidige situatie waarin 

er volledig vanuit huis wordt gewerkt. De factoren bij de nummers 4 (Persoonlijke ontwikkeling), 5 

(Productiviteit - Team) en 6 (Productiviteit – Organisatie) uit tabel 5.1 worden aan de nieuwe versie 

van de checklist toegevoegd en kunnen mogelijk in vervolgonderzoek gevalideerd worden om de 

toepasselijkheid te toetsen in een situatie waar er een nieuwe balans tussen kantoor werk en 

telewerk is gevonden. De factor bij nummer 7 uit tabel 5.1 is niet toegevoegd omdat deze haaks 

staat op een al aanwezige factor over work-life balance, die bovendien niet als overbodig werd 

gezien door de meerderheid van de respondenten. De factor bij nummer 8 uit tabel 5.1 is niet 

toegevoegd omdat hierbij door de respondent geen duidelijk belemmerend of bevorderend effect is 

aangegeven. Vanuit de resultaten is een definitieve versie van de checklist ontwikkeld, deze is 

bijgevoegd in bijlage 11. 

Kwaliteit van werk 

Over de kwaliteit van werk principes en factoren, die vanuit TQM beschreven zijn, zijn weinig 

bijzonderheden gevonden. De meerderheid van de respondenten gaf aan dat dit onderdeel 

compleet is en toegepast kan worden om kwaliteit van werk te bepalen. Een enkele respondent gaf 

aan dat een onderdeel over ‘Governance’ toegevoegd kan worden, maar daarbij zijn geen verdere 
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voorbeelden gegeven. Dit onderdeel is vanuit de literatuur niet geïdentificeerd en is in de definitieve 

checklist niet opgenomen. In vervolgonderzoek kan verder gekeken worden naar ‘Governance’ als 

onderdeel van kwaliteit van werk binnen de Rijksoverheid. 

5.1.4. Besparing CO2-uitstoot 
Om inzicht te krijgen in de mogelijke CO2-uitstoot besparing die telewerken teweeg kan brengen, is 

antwoord gezocht op de volgende vragen: 

− Wat is de CO₂-voetafdruk van een bepaald organisatieonderdeel ten behoeve van emissies 

door woon-werkverkeer en gebruik van kantoorruimte? 

− Welke besparing in CO₂-uitstoot kan telewerken opleveren binnen het organisatieonderdeel? 

Vanuit de verzamelde gegevens is de CO2-voetafdruk berekend van organisatieonderdeel X t.b.v. 

woon-werkverkeer en het gebruik van kantoorruimte, waarbij een waarde van 101,5 ton CO2 per 

jaar is gevonden. Wel is hierbij de beperking aanwezig dat er voor de emissies door het gebruik van 

kantoorruimte uit is gegaan van enkel het gebruik van gas als energiebron. Dit is gedaan vanwege 

beperkingen in de beschikbare data. 

Voor het berekenen van de besparing is vanwege de beperkte scope van dit onderzoek uitgegaan 

van een evenredige daling van woon-werkverkeer en kantoorruimte gebruik bij een toename van 

het aantal telewerkdagen, waarbij bijvoorbeeld een reserveringssysteem voor werkplekken 

geïmplementeerd is om te voorkomen dat medewerkers onnodig naar het kantoor reizen. De 

besparing van CO2-uitstoot en energieverbruik is berekend voor de scenario’s 40%, 60% en 80% 

telewerken (respectievelijk twee, drie en vier dagen telewerken per week). Deze scenario’s zijn 

gekozen omdat ze vanuit de interviews als plausibel worden gezien. In tabel 5.2 staat de besparing 

per scenario aangegeven. Bij 40% telewerken is de besparing circa 40 ton CO2 per jaar voor een 

afdeling van 60 medewerkers. Als op basis van deze besparing gekeken wordt naar de volledige 

Rijksoverheid, met een grootte van 119.185fte, is de potentiële besparing 79,4 kiloton CO2 per jaar. 

Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot door energie van ongeveer 10.500 huishoudens, daarbij 

is uitgegaan van een uitstoot van 7,5 ton CO2 per huishouden (Milieucentraal, z.d.). Opvallend is dat 

de besparing door afname van woon-werkverkeer groter is dan de besparing door de reductie van 

kantoorruimte. Bovendien tellen de externe medewerkers (52%) volgens het GHG-protocol niet mee 

voor de emissies door woon-werkverkeer maar wel voor het gebruik van kantoorruimte. Voor een 

afdeling met een hoger percentage interne medewerkers zal de besparing door woon-werkverkeer 

relatief nog hoger zijn. Er zijn echter enkele aspecten die verder onderzocht moeten worden om een 

nog beter beeld van de mogelijke CO2-reductie te krijgen, zoals hieronder besproken. 

Tabel 5.2: Besparing CO2-uitstoot en energieverbruik door telewerken per jaar 

% Telewerken Besparing CO2-uitstoot door 
woon-werkverkeer (obv. 29 
medewerkers) 

Besparing CO2-uitstoot door 
kantoorruimte (obv. 60 
medewerkers) 

40% 24,9 ton 15,6 ton 

60% 37,3 ton 23,5 ton 

80% 49,8 ton 31,3 ton 

Het eerste aspect waarop verder uitgebreid kan worden is de gebruikte data. Zoals genoemd is er 

geen onderscheid gevonden tussen elektriciteit- en gasverbruik in kantoorruimtes. Er kan een beter 

beeld ontstaan van de mogelijke CO2-besparing door kantoorruimte-reductie als er ook wordt 

gekeken naar het elektriciteitsverbruik en in hoeverre die elektriciteit CO2-neutraal opgewerkt 

wordt. Een tweede aspect is verdieping op de mogelijkheden voor de reductie van kantoorruimte. 
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De mogelijkheid voor het afstoten van kantoorruimte kan beperkt worden door een toename van de 

benodigde vergaderruimtes of het verplaatsen van kantoorruimte op een centrale locatie naar 

kantoor ‘hubs’ (bovendien kunnen deze ‘hubs’ ook een beperkend effect hebben op de reductie van 

woon-werkverkeer). Daarnaast moet mogelijk ook een toename van emissies bij medewerkers thuis 

door telewerken verder onderzocht worden en moet dit mogelijk meegeteld worden in de CO2-

voetafdruk, bijvoorbeeld door de scope van het GHG Protocol (Ranganathan, 1998) uit te breiden. 

Deze onderwerpen worden in sectie 5.4 aangeboden voor vervolgonderzoek. 

5.1.5. Reflectie 
In sectie 3.4 zijn de onderwerpen betrouwbaarheid, validiteit en ethiek al besproken, voorafgaand 

aan het onderzoek. In deze sectie zal besproken worden welke stappen daadwerkelijk genomen zijn 

om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen en om een ethisch verantwoord onderzoek uit 

te voeren. Ook worden de beperkingen van het onderzoek toegelicht. 

Beperkingen van het onderzoek 

De grootste beperking van dit onderzoek is het moment waarop het onderzoek is uitgevoerd. Ten 

tijde van de afname van de interviews was er sprake van strenge maatregelen vanwege COVID-19. 

Deze maatregelen hebben onder andere de mogelijkheden voor sociale contacten beperkt. Er wordt 

verwacht dat deze situatie van invloed is geweest op de mening en visie van de respondenten 

tegenover telewerken en daarmee ook hun uitspraken in de interviews. Wel is voor het inschatten 

van deze invloed teruggeblikt op de gevonden resultaten van Albers (2019), wiens onderzoek bij 

dezelfde casusorganisatie is uitgevoerd, voor COVID-19. Deze terugblik geeft enige zekerheid dat de 

COVID-19 maatregelen niet op alle uitspraken van respondenten van invloed waren, bijvoorbeeld 

over het toevoegen van de dimensie ‘Team’. Daar tegenover zijn er geen vergelijkbare uitspraken 

gevonden over toe te voegen factoren en heeft de onderzoeker bovendien toegang tot slechts een 

selectie van de uitspraken van de respondenten van het eerdere onderzoek. Zodoende zijn de 

invloeden van COVID-19 niet volledig te bepalen. Vanwege de beperkte hoeveelheid tijd is bij dit 

onderzoek een cross-sectionele tijdshorizon aangehouden, waardoor enkel resultaten tijdens de 

beperkende maatregelen zijn opgehaald. Bij een longitudinaal onderzoek zou het zowel tijdens als 

na de beperkende maatregelen mogelijk zijn om resultaten op te halen. Een vergelijking van de 

resultaten had meer inzicht kunnen geven in de daadwerkelijke invloed van de maatregelen op de 

uitspraken van de respondenten. 

Interne validiteit 

Om te waarborgen dat de beoogde meting met de onderzoeksopzet uitgevoerd wordt, is tijdens de 

uitvoering van het onderzoek een pilot-interview afgenomen om de opzet en de vraagstelling voor 

de interviews te toetsen. Op basis hiervan zijn kleine verbeteringen doorgevoerd in de 

aanbiedingsbrief en de checklist. Ook zijn er enkele interviewvragen toegevoegd om meer 

informatie over de respondenten te verzamelen. Tijdens de interviews is gebleken dat enkele 

respondenten de invulvragen verkeerd hadden begrepen. De onderzoeker heeft hierbij toelichting 

gegeven aan de respondent en op basis hiervan is de checklist waar nodig met de respondent 

bijgewerkt, om tot een invulling te komen die de mening van de respondent goed reflecteert. Tot 

slot zijn de interviewverslagen aan de respondenten voorgelegd om te controleren of de 

onderzoeker de uitspraken van de respondenten correct heeft geïnterpreteerd. Bij deze validatie zijn 

geen problemen aangetroffen.  

Externe validiteit 

Voor de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten zijn enkele stappen ondernomen. Ten 

eerste is gezocht naar respondenten met een functie die niet specifiek is voor de casusorganisatie en 
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dus ook bij andere Rijksoverheids-organisaties voor kan komen. De groep respondenten voldeed aan 

dit criterium. Wel hadden twee respondenten een functie die specifiek is voor IT-werkzaamheden. 

Mogelijk konden deze respondenten zich minder inleven in organisatie(onderdelen) die geen IT-

gerelateerde werkzaamheden uitvoeren. Ten tweede is aan de respondenten gevraagd in hoeverre 

zij hun antwoorden representatief vonden voor de gehele Rijksoverheid. Een enkele respondent kon 

dit niet goed inschatten maar bij vrijwel alle andere respondenten was dit wel het geval. Dit 

inschattingsvermogen kwam veelal uit gedeelde ervaringen met contacten binnen de sector. 

Het is aannemelijk dat de conclusies van dit onderzoek te generaliseren zijn voor de gehele 

Rijksoverheid op het moment van schrijven. Een kanttekening hierbij is dat verwacht wordt dat de 

antwoorden niet te generaliseren zijn over een langere tijd, gezien de beperking die eerder 

besproken is. 

Interne betrouwbaarheid 

Tijdens het onderzoek zijn enkele stappen genomen om de consistentie van de uitvoering te 

waarborgen. Alle respondenten hebben vanuit de onderzoeker dezelfde informatie ontvangen, 

zowel via de aanbiedingsbrief als in een verdere introductie tijdens het interview. Alle respondenten 

ontvingen dezelfde mails (bijlage 9) en voor de introductie van het interview is een vooraf 

geschreven script gebruikt (bijlage 10). Ook heeft de onderzoeker dezelfde houding aangehouden 

tegenover alle respondenten. Tijdens de interviews zijn de interviewvragen in zo veel mogelijk 

dezelfde volgorde gesteld. Eventuele afwijkingen op de volgorde kwamen voor in het geval dat een 

respondent al eerder sprak over onderwerpen die later in het interview aan bod zouden komen. 

Externe betrouwbaarheid 

In dit verslag is zo transparant mogelijk te gerapporteerd over de gebruikte bronnen, onderzoeks-

methoden en bijzonderheden die tijdens de uitvoering zijn voorgekomen. Deze factoren kunnen 

bijdragen aan de repliceerbaarheid van het onderzoek. Het is aannemelijk dat het onderzoek op een 

gelijke manier uitgevoerd kan worden. Vanwege de kwalitatieve natuur en de beperking door de 

cross-sectionele tijdshorizon wordt echter verwacht dat niet nogmaals dezelfde resultaten gevonden 

worden. 

Ethische uitvoering 

Bij het onderzoek is gezorgd voor een ethisch verantwoorde uitvoering. Alle respondenten zijn 

voldoende geïnformeerd over hun bijdrage aan het onderzoek en hun rechten bij deelname. 

Specifiek is hierbij aandacht besteed aan de opname van het interview en het anonimiseren van de 

verzamelde gegevens. Alle respondenten hebben het formulier ‘Geïnformeerde toestemming’ (zie 

bijlage 8) doorgenomen en ondertekend. Tijdens de interviews zijn geen problemen opgetreden 

rondom gevoeligheid van vragen of belangenverstrengelingen. 

De verzamelde gegevens zijn veilig opgeslagen en volledig geanonimiseerd voordat er een 

verwerking plaatsvond in het rapport. 

5.2. Conclusies 
Het is belangrijk om beter inzicht te krijgen in de bevorderende en belemmerende aspecten rondom 

telewerken. Dit belang is door de verwachtte toename van telewerken na COVID-19 (Coun, 2021) 

alleen maar groter geworden. Ook is het van belang om het inzicht te vergroten in de mogelijke CO2-

reductie door telewerken en de bijdrage die het kan leveren aan het voldoen aan de 

klimaatafspraken. Daartoe is er in dit onderzoek gezocht naar een antwoord op de volgende 

onderzoeksvraag: 
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Op welke manier kan telewerken binnen de Rijksoverheid worden toegepast met behoud van 

kwaliteit van werk terwijl er wordt gezorgd voor een afname van de CO₂-voetafdruk? 

In dit onderzoek is een checklist ontwikkeld op basis van bestaande kennis binnen het 

onderzoeksveld en een validatie met experts op het gebied van telewerken binnen de sector 

Rijksoverheid. In de checklist is aandacht voor factoren in de dimensies ‘Individu’, ‘Team’, 

‘Organisatie’ en ‘Maatschappij’ die telewerken kunnen belemmeren of bevorderen. De checklist kan 

binnen de Rijksoverheid gebruikt worden bij het toepassen en verbeteren van telewerken. De 

checklist helpt om knelpunten en sterke punten te identificeren in de inrichting van telewerken. Als 

vervolgstap kunnen de knelpunten zo veel mogelijk worden opgelost en kunnen de sterke punten 

maximaal benut worden. De checklist bevat ook een onderdeel waarmee kwaliteit van werk bepaald 

kan worden. Deze kwaliteit van werk factoren kunnen voor en na interventies in de inrichting van 

telewerken toegepast worden om te identificeren of kwaliteit van werk stijgt, behouden blijft of 

afneemt. Door de checklist te gebruiken kan telewerken binnen de Rijksoverheid beter worden 

ingericht en kan de kwaliteit van werk bepaald worden. 

Naast de inrichting van telewerken is er in dit onderzoek aandacht besteed aan de mogelijke 

reductie van de CO2-voetafdruk door het inzetten van telewerken. Er is berekend wat de mogelijke 

besparing is voor de scenario’s waarin er 40%, 60% en 80% vanuit huis wordt gewerkt. Daarbij is 

geconcludeerd dat het telewerken daadwerkelijk voor een reductie van CO2-uitstoot kan zorgen. Dit 

is in lijn met de uitspraken van Hook et al. (2020) en O’Brien et al. (2020). Specifiek is in dit 

onderzoek gekeken naar emissies door woon-werkverkeer en het gebruik van kantoorruimte. Ook 

kan er geconcludeerd worden dat er verder onderzoek nodig is naar de mogelijke CO2-reductie 

wanneer er een nieuwe balans ontstaat binnen het telewerken. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Op basis van de resultaten en conclusies van dit onderzoek, worden de volgende acties aanbevolen 

aan de praktijk: 

− De gevalideerde checklist telewerken kan binnen de Rijksoverheid in worden gezet om de 

huidige inrichting van telewerken te verbeteren. Mogelijk worden er kansen geïdentificeerd 

voor het wegnemen van belemmerende factoren en het uitputten van bevorderende 

factoren. 

− Beleid beschrijven over de inrichting van Arbo-verantwoorde thuiswerkplekken en de 

beschikbaar gestelde materialen en tools. Op basis van uitspraken van de respondenten 

blijkt dat samenwerken op afstand met de huidige tools nog niet goed mogelijk is. Daarnaast 

blijkt dat het volledig inrichten van een thuiswerkplek nog niet goed wordt gefaciliteerd en 

noemt één respondent dat er geen aandacht is voor de Arbo-eisen voor een thuiswerkplek. 

Het belang van de voorzieningen voor een thuiswerkplek komt bovendien naar voren in een 

Rijks breed onderzoek over de transitie naar hybride werken (Kolar et al., 2021, p. 18) 

− Beleid beschrijven over de rol van het kantoor. Verwacht wordt dat telewerken zal 

toenemen na COVID-19 (Coun, 2021) en dat de standaard kantoorruimte minder gebruikt zal 

gaan worden en deels afgestoten kan worden (Schouten & van Gurp, 2021). Welke rol het 

kantoor in de nieuwe situatie zal spelen moet door de verschillende organisaties in de sector 

in het beleid opgenomen worden. Aangezien dit besluit ook invloed kan hebben op het 

verder inrichten van thuiswerkplekken, kantoor ‘hubs’ en het afstoten van kantoorruimte, is 

het belangrijk voor de sector om hier besluiten over te nemen.  
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5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Er zijn in het huidige onderzoek enkele punten gevonden waar verder onderzoek op nodig is. Het 

onderwerp, de reden waarom en enkele suggesties staan in deze sectie beschreven. 

− Het opnieuw valideren van de definitieve checklist telewerken. De checklist is na de 

aanpassingen die vanuit de validatie gevonden zijn niet nogmaals gevalideerd bij een groep 

experts op het gebied van telewerken. Deze stap is initieel wel in het onderzoeksontwerp 

opgenomen maar is niet uitgevoerd vanwege een gebrek aan tijd bij de respondenten. Het is 

aan te bevelen om de vernieuwde checklist alsnog ter validatie aan te bieden aan een groep 

experts. 

− Het opnieuw valideren van de definitieve checklist telewerken na COVID-19. Omdat de 

checklist is opgesteld ten tijde van het volledig thuiswerken door COVID-19, zijn er mogelijk 

resultaten gevonden en verwerkt in de checklist die sterk beïnvloed zijn door de 

omstandigheden waarin de respondenten zich bevonden. Het is aan te bevelen om de 

checklist opnieuw te valideren na COVID-19 om te controleren in hoeverre de inhoud 

beïnvloed is door de corona-maatregelen. 

− Een mogelijke toevoeging op de checklist is een dimensie tussen organisatie en team. In een 

vervolgonderzoek kan verder onderzocht worden hoe deze dimensie vormgegeven kan 

worden. In het huidige onderzoek is genoemd dat er factoren kunnen spelen binnen 

bepaalde domeinen of organisatieonderdelen. Omdat er verschillen kunnen zijn tussen 

verschillende overheidsorganisaties, is het wenselijk om de invulling van deze extra dimensie 

bij verschillende organisaties te toetsen, om een goede generaliseerbaarheid te behalen. 

− Een mogelijke nieuwe categorie voor de kwaliteit van werk factoren is ‘Governance’, ofwel 

het sturen en controleren. Vervolgonderzoek kan beter verkennen in hoeverre ‘Governance’ 

een bepalende factor is voor kwaliteit van werk en welke uitvoering hiervan binnen de 

Rijksoverheid helpt om kwaliteit van werk te waarborgen. 

− Voor het berekenen van de mogelijke CO2-reductie kan vervolgonderzoek verder kijken naar 

het gebruik van kantoorruimte en de hoeveelheid telewerken. In de situatie na COVID-19 is 

het gebruik van kantoorruimte en de hoeveelheid woon-werkverkeer onder andere 

afhankelijk van de rol van het kantoor en het gebruik van kantoor ‘hubs’. Vervolgonderzoek 

kan kijken naar de hoeveelheid dagen dat er op afstand wordt gewerkt, de rol die het 

kantoor daarbij heeft gekregen en hoeveel kantoorruimte er daarbij afgestoten is. 
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Bijlage 1 Gebruikte literatuur afstudeergroep 2019 
Toelichting: Deze bijlage bevat de literatuur die als startpunt dient voor het literatuuronderzoek zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. De tabel bevat alle literatuur die door de afstudeergroep 2019 is gebruikt. De 

literatuur is verdeeld over de thema’s CO2, Kwaliteit van werk, Milieu en telewerk en als laatst Telewerken. 

Deze thema’s komen overeen met de deelvragen die beantwoord moeten worden binnen het 

literatuuronderzoek. Het aantal verwijzingen naar de literatuur (times cited in Google Scholar) is toegevoegd 

voor het aanbrengen van een rangorde. Hierbij is aangenomen dat bij een hoger aantal verwijzingen, het 

artikel meer waarde heeft binnen het onderzoeksveld. Voor het thema ‘Kwaliteit v. werk’ is ook gekeken naar 

de inhoudelijke relevantie van de literatuur op basis van de toepassing binnen de afstudeergroep 2019. Deze 

rangorde is gebruikt voor het aanbrengen van volgorde in het zoeken naar nieuwe literatuur via forward 

snowballing. Het resultaat van deze methode en de zoekopdrachten is dat er 14 van de onderstaande artikelen 

zijn gebruikt voor forward snowballing en daarbij negen nieuwe artikelen zijn gevonden. De artikelen die voor 

forward snowballing zijn gebruikt, zijn geel gemarkeerd. Zie hoofdstuk 2.2 voor de volledige resultaten. 

Thema Auteur Jaar Titel Times Cited 

(Google Scholar) 

CO2 WRI 2014 GHG protocol - 

CO2 Wiedmann & Minx 2008 A Definition of 'Carbon Footprint' 1816 

CO2 Pandey, Agrawal & 

Pandey 

2011 Carbon footprint: current methods of 

estimation. 

495 

CO2 Wright, Kemp & 

Williams 

2011 Carbon footprinting’: towards a universally 

accepted definition 

288 

CO2 Liu, Wang, Su 2016 A review of carbon labeling: Standards, 

implementation, and impact. 

73 

CO2 Caird, Lane, el al. 2015 Design of higher education teaching models 

and carbon impacts. 

27 

CO2 Versteijlen et al 2017 Pros and cons of online education as a 

measure to reduce carbon emissions in 

higher education in the Netherlands 

25 

CO2 Udas, Wölk & 

Wilmking 

2018 "The “carbon-neutral university” – a study 

from Germany" 

8 

CO2 Kubová 2018 Carbon-voetafdruk Measurement and 

Management: Case Study of the School 

Forest Enterprise. 

3 

Kwaliteit v. 

werk 

Martin 2018 Workbook Business Processes. - 

Kwaliteit v. 

werk 

Crosby 1979 Quaility is Free: The art of making quality 

certain 

11081 

Kwaliteit v. 

werk 

Schwaber 2002 Agile Software Development With Scrum. 4579 

Kwaliteit v. 

werk 

Griffin, Neal & 

Parker 

2007 A New Model of Work Role Performance: 

Positive Behavior in Uncertain 

andInterdependent Contexts 

2085 

Kwaliteit v. 

werk 

Wilkinson, 

Redman, Snape & 

Marchington 

1998 Managing with total quality management: 

Theory and Practice 

425 

Kwaliteit v. 

werk 

Turner 2002 Agile meets CMMI: Culture clash or 

common cause XP 

128 



56 
 

Kwaliteit v. 

werk 

Patel 2009 Agile maturity model (AMM): A Software 

Process Improvement framework for agile 

software development practices. 

118 

Kwaliteit v. 

werk 
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Iazzolino & Laise 2018 Knowledge worker productivity: is it really 

impossible to measure it 
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Telewerk 

Martinez-Jaramillo 

et al. 

2017 Assessing the impacts of transport policies 

through energy system simulation: The 

case of the Medellin Metropolitan Area 
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Bakker et al. 2017 Low-carbon transport policy in four ASEAN 

countries: Developments in Indonesia, the 

Philippines, Thailand and Vietnam 
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van Lier, de Witte 

& Macharis 

2014 How worthwhile is teleworking from a 

sustainable mobility perspective? the case 

of brussels capital region. 

20 

Telewerken Sullivan 2003 What's in Name? Definitions and 

Conceptualizations of Teleworking and 

Homeworking 

- 

Telewerken Johnson 2001 Telecommuting and virtual offices: Issues & 

opportunities 

- 

Telewerken Pearlson 2012 Managing & Using Information Systems; a 

strategic approach. 

3214 

Telewerken Gajendran & 

Harrison 

2007 The good, the bad, and the unknown about 

telecommuting 

1294 

Telewerken Baruch 2000 Teleworking: benefits and pitfalls as 

perceived by professionals and managers. 

397 

Telewerken Allan, Goldy & 

Shockley 

2015 How effective is telecommuting? Assessing 

the status of our scientific findings. 

335 

Telewerken Martin & 

MacDonell 

2012 Is telework effective for organizations?: A 

meta‐analysis of empirical research on 

perceptions of telework and organizational 

outcomes. 

182 

Telewerken Messenger & 

Gschwindt 

2016 Three generations of Telework: New ICTs 

and the (R)evolution from Home Office to 

Virtual Office. 

86 

Telewerken Merriman, Schmidt 

& Dunlap-Hinkler 

2007 Profiling Virtual Employees:The Impact of 

Managing Virtually 

68 

Telewerken Aguilera, Lethiais, 

Rallet & Prouhlac 

2016 Home-based telework in France: 

Characteristics, barriers and perspectives. 
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Telewerken Groen, van Triest, 

Coers, ten Wierde 

2018 Managing flexible work arrangements: 

Teleworking and output controls 
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professionals?: an empirical analysis of IT 
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al. 
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A Review of the Literature 
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Telewerken Böll 2014 Telework and the nature of work: An 
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and the role of technology 
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thuiswerken en formeel thuiswerkbeleid 

16 

Telewerken Kwon & Jeon 2017 Why Permit Telework? 16 

Telewerken Kaplan, Engelsted, 

Liu & Lockwood 

2017 Unpackaging Manager Mistrust in Allowing 
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work-family conflict and on worker 

performance 
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professional's employment arrangement 
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IT professionals 

9 
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2009 Teleworking in United Arab Emirates (UAE): 
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7 

Telewerken Stroup & Yoon 2016 What Impact do Flexible Working 

Arrangements (FWA) have on Employee 

Performance and Employee Performance 

and 

6 

Telewerken Martinez Sanchez 

et al. 

2004 The environmental impacts of teleworking: 

A model of urban analysis and a case study. 

3 

Telewerken Brinzea & Secara 2017 The Telework, A Flexible Way To Work In A 

Changing Workplace 

1 
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& Luckey 

2018 Understanding Government Telework: An 

Examination of Research Literature and 

Practices from Government Agencies. 

1 
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Bijlage 2 Vergelijking Telewerk bevorderende factoren afstudeergroep 2019 
Toelichting: In de onderstaande tabel zijn de bevorderende factoren van telewerken van enkele afstudeeronderzoeken uit 2019 vergeleken. Vanuit dit overzicht wordt 

gekeken of factoren die in de nieuwe literatuur van het huidige onderzoek zijn gevonden, bij de afstudeergroep 2019 ook al voorkwamen. De onderstaande factoren zijn 

geen direct onderdeel van de checklist van het huidige onderzoek. Bij vergelijkbare factoren in de huidige checklist is de formulering van de voorgaande onderzoeken niet 

direct overgenomen, dit is gedaan om de nieuwe checklist zo veel mogelijk te baseren op de nieuwe literatuur. De onderzoeken van Albers (2019) (sector Rijksoverheid), 

Koops (2019) (sector Rijksoverheid), Toorn (2019) (sector gezondheidszorg) en Wolbink (2019) (sector Rijksoverheid) zijn verwerkt in deze vergelijking omdat deze goed 

aansloten op het huidige onderzoek vanwege de sector waarnaar gekeken is en gedeeltelijke overeenkomsten in de verdeling van de bevorderende en belemmerende 

factoren. De genoemde onderzoeken hanteerden verschillende dimensies voor het verdelen van de factoren, om een vergelijking overzichtelijker te maken, zijn de 

dimensies samengevoegd tot de volgende drie dimensies: Organisatie, Individu en Maatschappij. De onderzoeken van Coenen (2019), Cornet (2019) en Lindenholz (2019) 

zijn in de vergelijking buiten beschouwing gelaten omdat deze zowel qua sector als qua indeling van de factoren niet aansloten op het huidige onderzoek. 

Na de kernbegrippen en factoren per onderzoek staan in de laatste kolom de gebruikte bronnen vermeld per auteur, daarbij staan de letters voor A: Albers (2019); K: 

Koops (2019); T: Toorn (2019); W: Wolbink (2019). De aangegeven bronnen corresponderen met de volgende artikelen: [1] Baruch (2000); [2] Martinez-Sanchez et al. 

(2004); [3] Elamin & Aboelmaged (2009); [4] Boell et al. (2013); [5] Pearlson (2012); [6] Pyöriä (2011); [7] Böll et al. (2014); [8] Ansong & Boateng (2018); [9] Gajendran & 

Harrison (2007); [10] Harker Martin & MacDonnell (2012); [11] van Lier et al. (2014); [12] Vesala & Tuomivara (2015); [13] Aguilera et al. (2016); [14] Stroup (2016); [15] 

Weinbaum (2018). 

Dimensie Kernbegrip Albers (2019); Rijksoverheid Koops (2019); 
Rijksoverheid 

Toorn (2019); 
Gezondheidszorg 

Wolbink (2019); Rijksoverheid Bronnen 

O
rgan

isatie 

Tevredenheid 
personeel 

Telewerken leidt tot een 
hogere arbeidstevredenheid 
van het personeel 

Is het werkmoraal onder 
het personeel vergroot? 

 Hogere medewerkerstevredenheid A: [4] [5], K: [7], W: [4] 
[14] 
 

Werving & 
Behoud 
personeel 

Telewerken kan het vermogen 
van een organisatie om 
medewerkers te werven en te 
behouden verbeteren. 

 Grotere arbeidsmarkt 
beschikbaar voor het 
aantrekken van 
medewerkers 

Grote loyaliteit naar de organisatie 
(daarmee minder 
personeelsverloop) 

A: [1] [4] [5], T: [1], W: [4] 
[14] [15] 

  Behoud medewerkers Gemakkelijker aantrekken van 
sollicitanten 

T: [10], W: [1] [4] [14] [15]  

Prestaties Telewerken kan de efficiëntie 
van organisaties bij het 
bereiken van hun doelen 
verbeteren. 

Is het aantal 
ondergeschikten dat door 
één manager kan worden 
behandeld toegenomen? 

Hogere productiviteit 
en verbeterde 
performance 

Hogere kwaliteit A: [1] [2] [3] [4] [5], K: [7], 
T: [1] [10], W: [14] 
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Dimensie Kernbegrip Albers (2019); Rijksoverheid Koops (2019); 
Rijksoverheid 

Toorn (2019); 
Gezondheidszorg 

Wolbink (2019); Rijksoverheid Bronnen 

Wendbaarheid Telewerk biedt toegang tot 
werkgerelateerde informatie, 
ongeacht tijd en ruimte. 

Is de wendbaarheid van de 
organisatie door telewerken 
verhoogd? 

Aanbieden van 
flexibele werkplekken 

Medewerkers kunnen werken als 
zij door weer, of rampen niet op 
werk kunnen komen 

A: [4] [5], K: [7], T: [1], W: 
[15] 

Financieel Organisaties kunnen mogelijk 
de kosten voor huur, 
apparatuur etc. verlagen. 

Zijn de uitgaven voor 
onroerend goed en 
apparatuur dankzij 
telewerken verminderd? 

Ruimtebesparende 
optie, met minder 
overhead kosten 

Financieel voordelig (lagere kosten 
en besparingen); Minder fysieke 
bedrijfsruimte nodig 

A: [1] [2] [4] [5], K: [6] [8], 
T: [1], W: [1] [4] [14] [15] 

Verzuim  Is er minder ziekteverzuim 
onder medewerkers? 

Medewerker 
betrokkenheid 

Minder verzuim van medewerkers K: [1] [8], T: [9] [10], W: 
[1] [15] 

Technologie  Heeft de gebruikte 
technologie voor 
telewerken een positieve 
invloed gehad op de 
adoptie voor telewerken? 

  K: [8] 

Toewijding naar 
personeel 

 Is de organisatie betrokken 
bij het welzijn van het 
personeel? 

  K: [7] 

In
d

ivid
u

 

Work-life 
balance 

Telewerk kan bijdragen aan het 
vermogen om werk en niet-
werktaken te coördineren. 

Is werk en privé beter op 
elkaar af te stemmen? 

Betere balans in 
werk/privé leven 

 A: [1] [4] [5], K: [6], T: [9] 
[13] 

  Wordt er meer tijd 
doorgebracht met het 
gezin? 

  K: [1] 

Reistijd  Is de werknemer minder tijd 
aan woon-werkverkeer 
kwijt? 

Afname 
tijdsinvestering woon-
werkverkeer 

 K: [6], T: [1] [13] 

Werkplek Deelname aan werk is mogelijk 
vanaf verschillende plaatsen. 

  Plaats en tijdonafhankelijk werken A: [1] [4] [5], W: [4] 

Autonomie Telewerkers hebben meer 
vrijheid in het structureren van 
hun werk. 

 Passend bij de 
behoefte aan 
autonomie 

 A: [1] [2] [3] [4] [5], T: [1] 
[9]  
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Dimensie Kernbegrip Albers (2019); Rijksoverheid Koops (2019); 
Rijksoverheid 

Toorn (2019); 
Gezondheidszorg 

Wolbink (2019); Rijksoverheid Bronnen 

Productiviteit Werknemer kan mogelijk 
werken in een omgeving met 
minder afleidingen en de tijd 
die wordt bespaard op woon-
werkverkeer productief 
gebruiken. 

Is de werknemer ook extra 
productief? 

Verbeteren van 
productiviteit en 
performance 

Verbeterde productiviteit A: [1] [3] [4] [5], K: [6], T: 
[1] [10], W: [1] [4] [14] 

Plezier in werk Verhoogde flexibiliteit om te 
beheren, wanneer, waar en hoe 
te werken, kan de 
arbeidsvreugde verhogen. 

 Minder negatieve 
gevoelens op het werk 

 A: [4] [5], T: [12] 

  Minder werk 
gerelateerde stress 

 T: [1] [12] 

Financieel Medewerkers kunnen 
financiële voordelen hebben op 
huur, reizen, eten etc. 

  Financieel voordelig (lagere kosten 
en besparingen) 

A: [1] [2] [4] [5], W: [1] [4] 
[14] [15] 

Kans op de 
arbeidsmarkt 

 Is de mogelijkheid van 
telewerken een 
(doorslaggevende) keuze 
voor het kiezen van deze 
werkgever? 

Geeft de mogelijkheid 
om te werken voor 
diegene die daartoe 
anders niet in staat 
zullen zijn 

 K: [1], T: [1] 

M
aatsch

ap
p

ij 

Woon-
werkverkeer 

Telewerken kan het aantal 
transportbewegingen beperken 
en daardoor minder uitstoot. 

Is reizen naar de 
werklocatie verminderd 
door telewerken? 

Minder woon-werk 
verkeer en vervuiling 

 A: [1] [3] [4] [5], K: [8], T: 
[1] [11] 

Arbeidsmarkt Meer mensen kunnen 
deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 
minder validen 

Is de werkgever in staat 
(door telewerken) om meer 
mensen te laten werken? 

Meer mensen zijn in 
staat te werken 
waardoor minder 
discriminatie is 

 A: [1] [3], K: [1], T: [1] 
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Bijlage 3 Vergelijking Telewerk belemmerende factoren afstudeergroep 2019 
Toelichting: In de onderstaande tabel zijn de belemmerende factoren van telewerken van enkele afstudeeronderzoeken uit 2019 vergeleken. Vanuit dit overzicht wordt 

gekeken of factoren die in de nieuwe literatuur van het huidige onderzoek zijn gevonden, bij de afstudeergroep 2019 ook al voorkwamen. De onderstaande factoren zijn 

geen direct onderdeel van de checklist van het huidige onderzoek. Bij vergelijkbare factoren in de huidige checklist is de formulering van de voorgaande onderzoeken niet 

direct overgenomen, dit is gedaan om de nieuwe checklist zo veel mogelijk te baseren op de nieuwe literatuur. De onderzoeken van Albers (2019) (sector Rijksoverheid), 

Koops (2019) (sector Rijksoverheid), Toorn (2019) (sector gezondheidszorg) en Wolbink (2019) (sector Rijksoverheid) zijn verwerkt in deze vergelijking omdat deze goed 

aansloten op het huidige onderzoek vanwege de sector waarnaar gekeken is en gedeeltelijke overeenkomsten in de verdeling van de bevorderende en belemmerende 

factoren. De genoemde onderzoeken hanteerden verschillende dimensies voor het verdelen van de factoren, om een vergelijking overzichtelijker te maken, zijn de 

dimensies samengevoegd tot de volgende drie dimensies: Organisatie, Individu en Maatschappij. De onderzoeken van Coenen (2019), Cornet (2019) en Lindenholz (2019) 

zijn in de vergelijking buiten beschouwing gelaten omdat deze zowel qua sector als qua indeling van de factoren niet aansloten op het huidige onderzoek. 

Na de kernbegrippen en factoren per onderzoek staan in de laatste kolom de gebruikte bronnen vermeld per auteur, daarbij staan de letters voor A: Albers (2019); K: 

Koops (2019); T: Toorn (2019); W: Wolbink (2019). De aangegeven bronnen corresponderen met de volgende artikelen: [1] Baruch (2000); [2] Martinez-Sanchez et al. 

(2004); [3] Elamin & Aboelmaged (2009); [4] Boell et al. (2013); [5] Pearlson (2012); [6] Pyöriä (2011); [7] Böll et al. (2014); [8] Ansong & Boateng (2018); [9] Gajendran & 

Harrison (2007); [10] Harker Martin & MacDonnell (2012); [11] van Lier et al. (2014); [12] Vesala & Tuomivara (2015); [13] Aguilera et al. (2016); [14] Stroup (2016); [15] 

Weinbaum (2018) [16] Weinert et al (2014). 

Dimensie Kernbegrip Albers (2019); Rijksoverheid Koops (2019); Rijksoverheid Toorn (2019); Gezondheidszorg Wolbink (2019); 
Rijksoverheid 

Bronnen 

O
rgan

isatie 

Management Bij telewerken moet de stijl van 
leidinggeven verschuiven van directe 
aansturing naar aansturing op doelen 

Is de bestuursstructuur ingericht op 
telewerken? 

Moeilijke controle op 
thuiswerken en slechter te 
motiveren 

Managementstijl moet 
geschikt zijn voor telewerken 

A: [4] [5], K [8], T: 
[1] [13], W: [1] 

 Is de stijl van management gericht 
op doelen en minder op direct 
toezicht? 

  K: [7] 

Juridisch Telewerk kan samenhangen met 
juridische onzekerheden voor 
organisaties. 

  Telewerken zorgt voor 
juridische onzekerheden voor 
de organisatie 

A: [4], W: [4] 

Samen-
werking 

Samenwerken met anderen en het 
bouwen van impliciete gedeelde 
kennis kan worden belemmerd. 

Heeft telewerken positieve invloed 
op de prestaties van het team? 

Verlies van de voordelen van 
samenwerken binnen teams 

Verminderde samenwerking 
tussen collega’s 

A: [1] [4] [5], K 
[1], T: [1], W: [1] 
[4] [15] 
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Dimensie Kernbegrip Albers (2019); Rijksoverheid Koops (2019); Rijksoverheid Toorn (2019); Gezondheidszorg Wolbink (2019); 
Rijksoverheid 

Bronnen 

 Is er onderling vertrouwen in het 
team? 

Reorganisatie van werk nodig Verminderd vertrouwen K: [6], T: [13], W: 
[4] 

 Is geregeld dat er geen (impliciete) 
kennisachterstand bij telewerkers 
ontstaat? 

  K: [6] [7] 

Telewerk 
kennis 

Organisaties en hun personeel 
kunnen specifieke expertise nodig 
hebben om aan telewerken te doen. 

Is training voor (technische) 
ondersteuning geregeld? 

Kennis van gebruik van 
technische tools door 
medewerkers 

Medewerkers en managers 
moeten getraind worden voor 
telewerken 

A: [4] [5], K: [6], T: 
[12] [13], W: [4] 

Techniek Telewerken vereist voldoende 
infrastructuur 

Is technische ondersteuning 
geregeld? 

Gebrek aan bereidheid om te 
investeren in het faciliteren van 
telewerken / noodzaak van 
middelen 

Technical support is op 
afstand. 

A: [4] [5], K: [6], T: 
[13], W: [4] 

Security Toegang tot gegevens en 
communicatie van buiten een 
organisatie moet veilig zijn. 

Zijn de veiligheidsaspecten tot de 
bedrijfsgegevens geregeld? 

 Veiligheidsrisico’s. (Verlies 
van data, communicatie of 
bezittingen) 

A: [4] [5], K: [6], 
W: [1] [4] [15] 

 Zijn de veiligheidsaspecten voor 
communicatie buiten het 
bedrijfsnetwerk geregeld? 

  K: [6] 

Investering Het opzetten van telewerk vereist 
vooraf investeringen in technologie 
en mensen. 

  Er moet geïnvesteerd worden 
in de ICT-infrastructuur 

A: [2] [4] [5], W: 
[4] [15] 

Personeel  Zijn managers ingesteld op het 
motiveren en controleren van 
medewerkers? 

Werknemers zijn minder 
betrokken 

Gedemotiveerde 
medewerkers 

K: [1], T: [1] [9] 
[16] [12], W: [1] 

  Afgenomen productiviteit van 
medewerkers 

Verminderde productiviteit T: [13], W: [1] 
[15] 
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Dimensie Kernbegrip Albers (2019); Rijksoverheid Koops (2019); Rijksoverheid Toorn (2019); Gezondheidszorg Wolbink (2019); 
Rijksoverheid 

Bronnen 

In
d

ivid
u

 

Interactie met 
collega's 

Telewerken kan het potentieel voor 
sociale en informele interacties met 
collega's verminderen. 

Is de sociale en informele interactie 
geregeld voor telewerkers? Zijn er 
mogelijkheden voor telewerkers 
om aansluiting te vinden bij het 
team? 

Minder mogelijkheid tot 
aansluiting bij werk / collega’s 

 A: [1] [4] [5], K: 
[1] [7], T: [1] [9] 
[13] [16]  

 Wordt voorkomen dat een 
telewerker een gevoel van sociaal 
isolement ervaart? 

Verminderde hechting met 
sociale interactie 

 K: [1] [7], T: [16] 

Afstand tot 
werkgever 

Medewerkers voelen meer afstand 
van hun werkplek en wat er op 
kantoor gebeurt. 

 Minder invloed op mensen en 
omstandigheden op het werk 

 A: [1] [2] [4] [5], 
T: [1] 

Vertrouwen Minder persoonlijke interactie met 
anderen kan het vertrouwen 
verminderen. 

  Verminderd vertrouwen A: [4] [5], W: [4] 

Ondersteunin
g 

Bij technische problemen wordt de 
mogelijkheid om directe technische 
ondersteuning te ontvangen 
verminderd. 

 Gebrek aan/problemen met 
communicatie middelen 

 A: [4] [5], T: [12] 
[13] 

Carrière  Wordt voorkomen dat een 
telewerker minder 
carrièremogelijkheden ervaart? 

Minder kans op groei, 
ontwikkeling op het werk 

 K: [1], T: [1] [9] 

Productiviteit    Verminderde productiviteit W: [4] [15] 

Persoonlijk  Wordt voorkomen dat een 
telewerker stress in de thuissituatie 
ervaart? 

Meer thuis gerelateerde stress Type werknemer moet 
geschikt zijn voor telewerken. 

K: [1], T: [1] [9] 
[11] [13] [16], W: 
[14] 
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Dimensie Kernbegrip Albers (2019); Rijksoverheid Koops (2019); Rijksoverheid Toorn (2019); Gezondheidszorg Wolbink (2019); 
Rijksoverheid 

Bronnen 

M
aatsch

ap
p

ij 

Sociale 
isolatie 

Medewerkers op afstand raken 
geïsoleerd van de werkvloer 

 Het risico op een autistische 
samenleving door de 
geïsoleerde manier van werken 

 A: [1] [3], T: [1] 

Energie   Toename van energiegebruik 
voor de thuissituatie 

 T: [11] 
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Bijlage 4 Rekenmodel Koops (2019)  

Procedure  

De procedure om de CO2-voetafdruk te berekenen, is gebruik te maken van de technische specificatie van 
de ISO Standard 14067:2013. Deze specificatie bevat principes, eisen en aanwijzingen om tot 
kwantificatie van de CO2-voetafdruk over te gaan (Kubová, 2018). In dit geval begint dit met het 
vaststellen van de twee activiteiten: het aantal gereden autokilometer en de energie om het gebouw te 
verwarmen, en de bijbehorende emissiefactoren in kilogram CO2-eq per liter brandstof (benzine of 
diesel), per kilogram CO2-eq per kubieke meter gas of kilowattuur elektra. In de literatuur (CHMI,2017) 
zijn de emissiefactoren gevonden zoals in de onderstaande tabel 29 weergegeven.  

Item  Emissiefactor  Eenheid  

Diesel  0,00273  t CO2-eq/L  
Benzine  0,00238  t CO2-eq/L  
Elektriciteit  541  t CO2-eq/GWh  
Gas  55,4  t CO2-eq/TJ  

Tabel 29: Emissiefactoren (CHMI, 2017)  

In het spraakgebruik hanteren we de woon-werkafstand in kilometer, het elektriciteitsgebruik in 
kilowattuur en het gasgebruik in kubieke meter. De omrekening leidt tot tabel 30.  

Item  Emissiefactor  Eenheid  
Brandstof (benzine of 
diesel)  

0,17  kg CO2-eq/km  

Elektriciteit  0,541  kg CO2-eq/kWh  
Gas  1,94  kg CO2-eq/m3  

Tabel 30: Omgerekende emissiefactoren  

Omrekenfactoren  

Voor beide berekeningen zijn twee verschillende bronnen gebruikt die in grootteorde hetzelfde resultaat 
geven. We gaan uit van brandstofverbruik auto 1 liter per 14 kilometer. Diesel heeft een iets hogere 
emissiefactor dan benzine, maar het gemiddeld verbruik is bij diesel iets lager dan bij benzine (Nissan, 
2019)  

Energie-inhoud Gronings aardgas 35,17 MJ per m3 (Gasunie, 2019) 1 ton is 1000 kg 

Mega = 106 

Giga = 109  

Tera = 1012 

Dit levert: Gas: 35,17*106 * 55,4*103/1012 = 1940*10-3 = 1,94 kg CO2-eq/m3. Alternatief: omrekenfactor 

voor gas: 1 m3 aardgas = 2,2 kg CO2 (Wikipedia, 2019) Elektra: 541*103/106 = 0,541 kg CO2-eq/kWh. 
Benzine: 0,00238 t CO2-eq/L = 2,38 kg CO2-eq/L = 1/14*2,38 = 0,17 kg CO2-eq/km Alternatief: Uitstoot 
per reizigerskilometer voor autovervoer: 0,20 kg CO2  

(geïnterpreteerd volgens de grafiek uitstoot per reizigerskilometer van (Milieucentraal, 2019) van de 
website (Milieucentraal, 2019)).  
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Bijlage 5 Voorlopige checklist telewerken  
Toelichting: Deze bijlage bevat de voorlopige checklist telewerken die empirisch gevalideerd zal worden. De 
checklist bestaat uit drie onderdelen: Deel 1 bevat de bevorderende en belemmerende factoren van 
telewerken, verdeeld over vier dimensies. Daarbij zijn de codes van de items groen gekleurd voor 
bevorderende factoren en rood gekleurd voor belemmerende factoren. Onder de dimensie ‘Individu’ bevatten 
de nummers I-1 t/m I-4 de bevorderende factoren en I-5 t/m I-8 de belemmerende factoren. Onder de 
dimensie ‘Team’ bevat het nummer T-1 een bevorderende factor en de nummers T-2 en T-3 belemmerende 
factoren. Onder de dimensie ‘Organisatie’ bevatten de nummers O-1 t/m O-6 de bevorderende factoren en O-
7 t/m O-13 de belemmerende factoren. Onder de dimensie ‘Maatschappij’ bevatten de nummers M-1 en M-2 
bevorderende factoren en het nummer M-3 een belemmerende factor. Deel 2 bevat zes factoren voor het 
bepalen van kwaliteit, verdeeld over de drie principes van TQM. In deel 3 is ruimte voor opmerkingen en 
additionele dimensies en factoren, dit onderdeel is voor de respondenten toegevoegd om in te vullen 
voorgaand aan een interview en zal in de definitieve checklist niet aanwezig zijn. Bij onderdeel 1 en 2 staan 
achter de factoren kolommen waarin kan worden aangegeven of een factor als toepasselijk wordt gezien 
binnen de organisatie, bijvoorbeeld of een belemmerende factor daadwerkelijk aanwezig kan zijn en opgelost 
moet worden. Daarnaast kan ook worden aangegeven of een factor specifiek is voor de sector Rijksoverheid. 
Ook dit is toegevoegd voor de respondenten om in te vullen en zal niet in de definitieve checklist terugkomen.  

1 – Telewerken factoren 

Dimensie # Factor Toepasselijk 
binnen 
organisatie? 

Sectorspecifiek? 

In
d

iv
id

u
ee

l 

I-1 Telewerkers ervaren minder stress Ja / Nee Ja / Nee 

I-2 Telewerkers ervaren een betere work-life balance Ja / Nee Ja / Nee 

I-3 Meer autonomie en flexibiliteit in het werk leidt tot meer 
tevredenheid in het werk 

Ja / Nee Ja / Nee 

I-4 Telewerkers besteden minder tijd aan woon-werkverkeer Ja / Nee Ja / Nee 

I-5 Telewerkers kunnen zich geïsoleerd voelen van hun collega’s Ja / Nee Ja / Nee 

I-6 Kosten van de organisatie verplaatsen naar de medewerker Ja / Nee Ja / Nee 

I-7 Een thuiswerkplek kan minder geschikt zijn dan een werkplek op 
kantoor en kan leiden tot gezondheidsklachten 

Ja / Nee Ja / Nee 

I-8 Telewerkers voelen zich minder betrokken door de afstand tot de 
werkgever 

Ja / Nee Ja / Nee 

Te
am

 T-1 Teams zijn productiever door minder afleiding bij telewerken Ja / Nee Ja / Nee 

T-2 Telewerken vermindert het vertrouwen in collega’s Ja / Nee Ja / Nee 

T-3 Relaties, samenwerkingsverband en kennisdeling binnen teams 
verzwakken 

Ja / Nee Ja / Nee 

O
rg

an
is

at
ie

 

O-1 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken zorgt ervoor dat de organisatie 
de werkzaamheden makkelijker kan doorzetten in een crisis 
situatie. 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-2 Telewerken zorgt voor een reductie in kosten door gebruik van 
kantoorruimte 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-3 Telewerken zorgt voor minder ziekteverzuim Ja / Nee Ja / Nee 

O-4 Personeel wordt langer behouden en er kan een bredere 
arbeidsmarkt worden aangesproken 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-5 Telewerken zorgt voor een verhoogde productiviteit Ja / Nee Ja / Nee 

O-6 Telewerken zorgt voor een verhoogd tevredenheid van het 
personeel 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-7 Telewerken vraagt om aanpassingen in de manier van managen en 
aansturen 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-8 Werkgerelateerde informatie moet op afstand veilig te bereiken 
zijn 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-9 De organisatie kan telewerkers minder goed ondersteunen Ja / Nee Ja / Nee 
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O-10 De organisatie kan medewerkers minder goed trainen en opleiden Ja / Nee Ja / Nee 

O-11 Personeel moet beschikken over specifieke kennis om te kunnen 
telewerken 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-12 Telewerken kan zorgen voor juridische onzekerheden rondom 
bereikbaarheid van de telewerker en de inrichting van de 
telewerkplek 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-13 Het inrichten van telewerken vraagt om grote investeringen qua 
tijd en geld 

Ja / Nee Ja / Nee 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij M-1 Telewerken zorgt voor een reductie in woon-werkverkeer en 
daarmee minder drukte op de weg en minder milieuvervuiling 

Ja / Nee Ja / Nee 

M-2 Meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt Ja / Nee Ja / Nee 

M-3 Meer eenzaamheid onder telewerkers kan leiden tot mentale 
problemen 

Ja / Nee Ja / Nee 

2 – Kwaliteit van werk 

TQM Principe # Factor Toepasselijk 
binnen 
organisatie? 

Sectorspecifiek? 

Customer 
orientation 

KW-
1 

Is er vanuit een klant perspectief gespecificeerd wat als 
kwaliteit wordt gezien? 

Ja / Nee Ja / Nee 

KW-
2 

Wordt er gecontroleerd of er structureel voldaan wordt 
aan de specificatie van kwaliteit? 

Ja / Nee Ja / Nee 

Proces 
Orientation 

KW-
3 

Is er inzicht op alle betrokkenen in een werkproces en 
hun verwachtingen aan kwaliteit? 

Ja / Nee Ja / Nee 

KW-
4 

Draagt elke stap in de werkprocessen bij aan de 
kwaliteit? 

Ja / Nee Ja / Nee 

Continuous 
Improvement 

KW-
5 

Voelen alle medewerkers zich betrokken bij het 
verbeteren van producten of processen? 

Ja / Nee Ja / Nee 

KW-
6 

Zijn managers actief bezig met het doorvoeren van 
verbeteringen? 

Ja / Nee Ja / Nee 

3 - Overig 
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Bijlage 6 Codes voor interview analyse 
Toelichting: de onderstaande codes zijn voorafgaand aan de interviews vastgesteld vanuit het theoretisch 
kader en de onderzoeksvragen. De codes zijn gebruikt om uitspraken uit de interviews te categoriseren en 
vergelijking mogelijk te maken. Ongemarkeerde codes zijn voorafgaand aan het onderzoek vastgesteld op 
basis van de thema’s die besproken worden. Codes die blauw gemarkeerd zijn, zijn tijdens het coderen 
toegevoegd omdat er bij meerdere respondenten uitspraken zijn gedaan over hetzelfde onderwerp waar nog 
geen code voor aanwezig was. 

Thema Eerste orde Tweede orde 

Respondent Functie  

Leeftijd 

Thuissituatie 

Tijd binnen organisatie 

Aantal dagen telewerken voor COVID-
19 

Bijzonder Uitzonderingssituatie COVID-19  

Telewerken huidig Beleid  

Aantal dagen telewerk 

Ondersteuning voor telewerk 

Thuiswerkplek 

Tekortkomingen 

Representatief voor Rijksoverheid 

Veranderingen 
telewerken 

Verwachte veranderingen  

Representatief voor Rijksoverheid 

Valideren checklist Telewerken dimensies Behouden 

Ontbreekt 

Verwijderen 

Meer relevant voor Rijksoverheid 

Minder relevant voor Rijksoverheid 

Telewerken factor Behouden 

Ontbreekt 

Verwijderen 

Meer Relevant voor Rijksoverheid 

Minder relevant voor Rijksoverheid 

Kwaliteit v. werk principes Behouden 

Ontbreekt 

Verwijderen 

Meer Relevant voor Rijksoverheid 

Minder relevant voor Rijksoverheid 

Kwaliteit v. werk factoren Behouden 

Ontbreekt 

Verwijderen 

Relevant voor Rijksoverheid 

Niet relevant voor Rijksoverheid 

Overige aanpassingen checklist  

Algehele bruikbaarheid checklist  
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Bijlage 7 Aanbiedingsbrief Respondenten 
Introductie 

Dit onderzoek richt zich op telewerken binnen de Rijksoverheid. Voor het inzetten van telewerken is 

onvoldoende bekend welke belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen en 

bijvoorbeeld de kwaliteit van werk aan kunnen tasten. In dit onderzoek wordt een checklist 

ontwikkeld die toegepast kan worden om telewerken binnen de Rijksoverheid in te richten op een 

dusdanige manier dat de kwaliteit van werk behouden blijft. 

Binnen het klimaatakkoord is afgesproken dat de broeikasgasemissies verlaagd moeten worden om 

de opwarming van de aarde te beperken. Ook de Rijksoverheid heeft een verplichting om de CO2-

voetafdruk te verkleinen. Binnen dit onderzoek wordt ook gekeken wat de invloed van telewerken 

kan zijn op het verlagen van de CO2 uitstoot ten behoeve van woon-werkverkeer en het gebruik van 

kantoorruimte. 

Voorbereiding voor deelname 

Voor het onderzoek ben ik op zoek naar personen die kennis hebben van telewerken, zowel vanuit 

het perspectief van een individu als van een organisatie. Voor de deelname aan het onderzoek is 

ongeveer 2.5 uur van uw tijd nodig. Ongeveer een uur ter voorbereiding, een uur voor het interview 

en een half uur voor verificatie van het onderzoeksverslag. 

Ter voorbereiding wil ik u vragen om twee dingen te doen. Als eerst het invullen van de checklist 

telewerken. Zie de volgende sectie voor details over de checklist en wat u moet doen om het in te 

vullen. Ten tweede wil ik u vragen om enige voorbereiding te treffen voor het interview. De 

interviewvragen vindt u verderop in dit document, het zou prettig zijn als u de vragen alvast 

doorleest en nadenkt over een mogelijk antwoord. 

Checklist telewerken 

Vanuit de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende bevorderende en belemmerende factoren 

rondom telewerken gevonden. Deze factoren zijn verzameld en zijn verdeeld over vier dimensies: 

‘Individu’, ‘Team’, ‘Organisatie’ en ‘Maatschappij’. Deze dimensies en bijbehorende factoren zijn 

verwerkt in de checklist telewerken. De checklist is bedoeld om aan te geven welke bevorderende 

factoren maximaal benut moeten worden en welke belemmerende factoren zo veel mogelijk 

moeten worden weggenomen om zo goed mogelijk te kunnen telewerken. Ook zijn er principes en 

factoren waarmee kwaliteit van werk bepaald kan worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 

principes van ‘Total Quality Management’ (TQM). Deze principes en factoren zijn ook verwerkt in de 

checklist. 

De checklist is onder deze tekst geplaatst. Aan u wil ik vragen om bij de items van de checklist aan te 

geven of het item daadwerkelijk relevant of toepasselijk is binnen de organisatie (bijvoorbeeld of u 

een item daadwerkelijk als een belemmerend aspect van telewerken ziet en vind dat dit opgelost 

moet worden of goed te kunnen telewerken) en of u een item specifiek vindt voor de sector 

Rijksoverheid. 

  



70 
 

Checklist Telewerken: 

1 – Telewerken factoren 

Dimensie # Factor Toepasselijk 
binnen 
organisatie? 

Sectorspecifiek? 

In
d

iv
id

u
ee

l 

I-1 Telewerkers ervaren minder stress Ja / Nee Ja / Nee 

I-2 Telewerkers ervaren een betere work-life balance Ja / Nee Ja / Nee 

I-3 Meer autonomie en flexibiliteit in het werk leidt tot meer 
tevredenheid in het werk 

Ja / Nee Ja / Nee 

I-4 Telewerkers besteden minder tijd aan woon-werkverkeer Ja / Nee Ja / Nee 

I-5 Telewerkers kunnen zich geïsoleerd voelen van hun collega’s Ja / Nee Ja / Nee 

I-6 Kosten van de organisatie verplaatsen naar de medewerker Ja / Nee Ja / Nee 

I-7 Een thuiswerkplek kan minder geschikt zijn dan een werkplek op 
kantoor en kan leiden tot gezondheidsklachten 

Ja / Nee Ja / Nee 

I-8 Telewerkers voelen zich minder betrokken door de afstand tot de 
werkgever 

Ja / Nee Ja / Nee 

Te
am

 T-1 Teams zijn productiever door minder afleiding bij telewerken Ja / Nee Ja / Nee 

T-2 Telewerken vermindert het vertrouwen in collega’s Ja / Nee Ja / Nee 

T-3 Relaties, samenwerkingsverband en kennisdeling binnen teams 
verzwakken 

Ja / Nee Ja / Nee 

O
rg

an
is

at
ie

 

O-1 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken zorgt ervoor dat de organisatie 
de werkzaamheden makkelijker kan doorzetten in een crisis 
situatie. 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-2 Telewerken zorgt voor een reductie in kosten door gebruik van 
kantoorruimte 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-3 Telewerken zorgt voor minder ziekteverzuim Ja / Nee Ja / Nee 

O-4 Personeel wordt langer behouden en er kan een bredere 
arbeidsmarkt worden aangesproken 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-5 Telewerken zorgt voor een verhoogde productiviteit Ja / Nee Ja / Nee 

O-6 Telewerken zorgt voor een verhoogd tevredenheid van het 
personeel 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-7 Telewerken vraagt om aanpassingen in de manier van managen en 
aansturen 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-8 Werkgerelateerde informatie moet op afstand veilig te bereiken 
zijn 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-9 De organisatie kan telewerkers minder goed ondersteunen Ja / Nee Ja / Nee 

O-10 De organisatie kan medewerkers minder goed trainen en opleiden Ja / Nee Ja / Nee 

O-11 Personeel moet beschikken over specifieke kennis om te kunnen 
telewerken 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-12 Telewerken kan zorgen voor juridische onzekerheden rondom 
bereikbaarheid van de telewerker en de inrichting van de 
telewerkplek 

Ja / Nee Ja / Nee 

O-13 Het inrichten van telewerken vraagt om grote investeringen qua 
tijd en geld 

Ja / Nee Ja / Nee 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij M-1 Telewerken zorgt voor een reductie in woon-werkverkeer en 
daarmee minder drukte op de weg en minder milieuvervuiling 

Ja / Nee Ja / Nee 

M-2 Meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt Ja / Nee Ja / Nee 

M-3 Meer eenzaamheid onder telewerkers kan leiden tot mentale 
problemen 

Ja / Nee Ja / Nee 

2 – Kwaliteit van werk 



71 
 

TQM Principe # Factor Toepasselijk 
binnen 
organisatie? 

Sectorspecifiek? 

Customer 
orientation 

KW-
1 

Is er vanuit een klant perspectief gespecificeerd wat als 
kwaliteit wordt gezien? 

Ja / Nee Ja / Nee 

KW-
2 

Wordt er gecontroleerd of er structureel voldaan wordt 
aan de specificatie van kwaliteit? 

Ja / Nee Ja / Nee 

Proces 
Orientation 

KW-
3 

Is er inzicht op alle betrokkenen in een werkproces en 
hun verwachtingen aan kwaliteit? 

Ja / Nee Ja / Nee 

KW-
4 

Draagt elke stap in de werkprocessen bij aan de 
kwaliteit? 

Ja / Nee Ja / Nee 

Continuous 
Improvement 

KW-
5 

Voelen alle medewerkers zich betrokken bij het 
verbeteren van producten of processen? 

Ja / Nee Ja / Nee 

KW-
6 

Zijn managers actief bezig met het doorvoeren van 
verbeteringen? 

Ja / Nee Ja / Nee 

3 - Overig 

 

 

Interview vragen 

Naast het invullen van de checklist, wordt u uitgenodigd voor een interview. Dit interview zal op 

afstand worden afgenomen en uw antwoorden worden volledig geanonimiseerd. Met het interview 

wordt besproken hoe telewerken op dit moment in de organisatie is ingericht en welke 

veranderingen u verwacht rondom telewerken na COVID-19. Daarnaast gaan we dieper in op de 

ingevulde checklist. Aan u wil ik vragen om antwoorden voor te bereiden op de onderstaande 

interviewvragen: 

Interviewvragen 

Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de organisatie? 

• Is er een duidelijk beleid aanwezig voor telewerken? 

• Hoeveel dagen werk je doorgaans op afstand? 

• Is vanuit de organisatie alles geregeld wat je nodig hebt om te kunnen telewerken? 
o Zijn er afspraken gemaakt over werktijden? 
o Heb je toegang tot alle noodzakelijke gegevens en documenten voor het uitvoeren van het 

werk? 
o Ben je voorzien van alle nodige apparatuur om je werk op afstand uit te voeren? 
o Heb je een geschikte thuiswerkplek in kunnen richten? 
o Zijn er vergoedingen beschikbaar voor telewerken? 

• Zijn er tekortkomingen bij de huidige inrichting van telewerken? 

• In hoeverre vind je deze manier van telewerken representatief voor de Rijksoverheid? 

Verwacht je veranderingen in de manier waarop telewerken moet worden ingericht na COVID-19? 

• Verwacht je een verandering in het aantal thuiswerkdagen? Hoeveel dagen voor COVID-19 en hoeveel 
dagen verwacht je daarna? 

• Verwacht je nog andere veranderingen voor telewerken na COVID-19? 

• Kun je die veranderingen toelichten? 

• In hoeverre zijn deze veranderingen van toepassing op de Rijksoverheid? 
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In hoeverre bieden de dimensies ruimte voor alle aspecten die telewerk beïnvloeden? 

• Zijn er dimensies die ontbreken? 

• Zijn er dimensies die overbodig zijn en verwijderd kunnen worden? 

• Zijn er dimensies die meer relevant zijn voor de Rijksoverheid? 

• Zijn er dimensies die minder relevant zijn voor de Rijksoverheid? 

In hoeverre dekken de genoemde factoren alle belemmerende en bevorderende aspecten van telewerken? 

• Zijn er factoren die ontbreken? Zo ja, binnen welke dimensie zou die factor passen? 

• Zijn er factoren die overbodig zijn en verwijderd kunnen worden? 
• Zijn er factoren die meer relevant zijn voor de Rijksoverheid? 

• Zijn er factoren die minder relevant zijn voor de Rijksoverheid? 

In hoeverre maken de TQM principes en factoren het mogelijk om kwaliteit van werk te bepalen? 

• Dekken de principes van TQM alle relevante vlakken van kwaliteit van werk? 

• Ontbreken er factoren voor het bepalen van kwaliteit van werk? 

• Zijn er factoren die niet bruikbaar zijn voor het bepalen van kwaliteit van werk en verwijderd kunnen 
worden? 

• Zijn er factoren die meer relevant zijn voor de Rijksoverheid? 

• Zijn er factoren die minder relevant zijn voor de Rijksoverheid? 

Zijn er nog andere dingen die je aan de checklist toe zou voegen? Waarom zou je dit toevoegen? 
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Bijlage 8 Formulier Geïnformeerde toestemming 

Geïnformeerde toestemming 

 

Voor uw deelname aan dit onderzoek is het van belang dat u op de hoogte bent van de 

onderstaande zaken. Lees de onderstaande punten alstublieft door en plaats uw handtekening en de 

datum onderaan het formulier indien u akkoord gaat. 

• Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Op elk moment kunt u uw deelname 
stoppen zonder consequenties. In dat geval worden alle verzamelde gegevens verwijderd. 

• De gegevens die uit dit onderzoek verkregen zijn, worden geanonimiseerd verwerkt. De 
antwoorden uit de interviews zullen dus niet herleidbaar zijn tot personen. 

• Tijdens het onderzoek wordt een interview afgenomen waar verschillende vragen gesteld 
zullen worden. Deze vragen zijn niet bedoelt om uw prestaties of de prestaties van de 
organisatie bij telewerken te meten. 

• Van het interview zal een opname worden gemaakt. Deze opname wordt alleen gebruikt ter 
verwerking van de resultaten binnen het onderzoek. De opname wordt niet gedeeld met 
derde partijen en zal na de afronding van het onderzoek worden verwijderd. 

• U heeft een aanvullende informatiebrief ontvangen en doorgelezen.  Daaruit is het doel van 
het onderzoek en de door u benodigde voorbereiding duidelijk geworden. 

• Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker via: ‘emailadres’ 
 

Datum: 

 

_______________________ 

 

Handtekening deelnemer: 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Indien u digitaal wilt ondertekenen volstaat de datum en uw naam 
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Bijlage 9 E-mail templates voor correspondentie met respondenten 
Toelichting: De onderstaande e-mail templates zijn gebruikt voor de correspondentie met de respondenten. 
De eerste e-mail is verstuurd nadat de respondent telefonisch akkoord is gegaan met de deelname aan het 
onderzoek en een datum is ingepland. Een week voorafgaand aan het interview is daarbij de aanbiedingsbrief 
en het formulier ‘Geïnformeerde toestemming’ toegestuurd. De tweede e-mail is verstuurd nadat het 
interview is afgenomen en een gespreksverslag is geschreven. 
 
E-mail 1: 
Beste [respondent], 
 
Volgende week [dag, datum] van [tijdstip] staat het interview gepland dat ik met je wil afnemen voor 
mijn afstudeeronderzoek over telewerken. Daarvoor stuur ik je in deze mail wat informatie toe, zie 
daarvoor de onderstaande aanbiedingsbrief. Ik wil je vragen deze informatie ter voorbereiding door 
te lezen. 
[Bijlage Aanbiedingsbrief] 
 
Het interview zal opgenomen worden, daarvoor wil ik vooraf jouw toestemming vragen. In het 
onderstaande document 'Geïnformeerde toestemming' staan een aantal belangrijke punten. Ik wil je 
vragen ook dit document door te nemen en bij akkoord te tekenen (digitaal volstaat het invoeren 
van je naam onderaan het document). 
[Bijlage Geïnformeerde toestemming] 
 
Alvast bedankt en tot volgende week. 
[Gegevens onderzoeker] 
 
E-mail 2: 
Beste [respondent], 
 
Nogmaals bedankt voor jouw deelname aan het interview. Inmiddels heb ik de opname verwerkt en 
een verslag geschreven van het interview. In het verslag heb ik jouw antwoorden op de 
interviewvragen verwerkt. Het verslag is in de bijlage toegevoegd. 
 
Ik wil je vragen om het verslag door te nemen en per mail aan te geven of je akkoord gaat met de 
uitwerking. Mocht je nog eventuele correcties of aanvullingen door willen geven, dan kun je die 
toevoegen aan het verslag of in je reactie doorgeven. 
 
[Bijlage interviewverslag] 
 
Alvast bedankt! 
[Gegevens onderzoeker]  
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Bijlage 10 Interview introductie script 
Toelichting: Het onderstaande script is aan het begin van de interviews opgelezen voor alle respondenten. 

Hiermee wordt de respondent op de hoogte gebracht van de onderwerpen die besproken zullen worden en de 

volgorde waarin dat gedaan zal worden. Er is gekozen voor een script om de uitvoering van de interviews zo 

consistent mogelijk te houden tussen de respondenten. 

Introductie Script: 

Fijn dat je deel wilt nemen aan mijn onderzoek. Ik zal eerst nog kort toelichten wat het interview 

inhoudt. Eerst zullen ingaan op de manier waarop telewerken op dit moment in ingericht in de 

organisatie. Daarna bespreken we of en welke veranderingen je op die inrichting van telewerken 

verwacht na COVID-19. Vervolgens gaan we dieper in op de checklist voor het inrichten van 

telewerken. De antwoorden die je geeft in dit interview blijven in de rapportage anoniem en zullen 

bovendien niet gebruikt worden om prestaties van individuen of organisatieonderdelen te 

evalueren.  

Allereerst wil ik je vragen of je de toegestuurde documenten hebt doorgenomen en de gevraagde 

voorbereiding hebt kunnen treffen. 

Dit interview wordt gehouden omdat ik geïnteresseerd ben in jouw inzichten over enkele 

onderwerpen rondom telewerken. Deze inzichten verzamel ik om de checklist telewerken tot een 

definitieve versie te ontwikkelen. Deze checklist heeft het uiteindelijke doel om te helpen bij het zo 

goed mogelijk inrichten van telewerken. Zoals je hebt kunnen zien heb ik enkele interviewvragen 

voorbereid. Deze vragen zullen in ieder geval aan bod komen in dit interview. Eventueel is er de 

mogelijkheid om kort af te wijken van deze vragen om andere interessante onderwerpen die ter 

sprake komen verder te verkennen. Na afloop van het interview zal ik een verslag schrijven en dat 

jou toesturen, daarbij kun je controleren of ik de gegeven antwoorden goed heb genoteerd en 

geïnterpreteerd en zo niet, kun je eventuele correcties doorgeven. 

Heb jij nog vragen voordat we verder gaan met de interviewvragen?  
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Bijlage 11 Definitieve checklist telewerken 
Toelichting: In deze bijlage is de bijgewerkte, definitieve checklist telewerken getoond. Op basis van de 

validatie van de checklist door de respondenten zijn de volgende aanpassingen gedaan: 

− De factoren O-5 (Productiviteit), O-11 (Kennis) en O-13 (Investeringen) uit de voorlopige checklist zijn 

verwijderd. De overgebleven factoren zijn opnieuw genummerd.  

− De factoren I-9, T-4 en O-11 zijn toegevoegd. 

− De kolommen met de vraag of de factor herkend wordt en gezien wordt als toepasselijk voor de 

sector zijn weggehaald. Deze zijn enkel gebruikt voor het empirisch onderzoek. Voor de toepassing in 

de praktijk is een kolom toegevoegd waar aangegeven kan worden of actie nodig is om een 

belemmerende factor te beperken of een bevorderende factor verder te benutten. 

 

Dimensie # Factor Actie benodigd 

In
d

iv
id

u
ee

l 

I-1 Telewerkers ervaren minder stress Ja / Nee 

I-2 Telewerkers ervaren een betere work-life balance Ja / Nee 

I-3 Meer autonomie en flexibiliteit in het werk leidt tot meer 
tevredenheid in het werk 

Ja / Nee 

I-4 Telewerkers besteden minder tijd aan woon-werkverkeer Ja / Nee 

I-5 Telewerkers kunnen zich geïsoleerd voelen van hun collega’s Ja / Nee 

I-6 Kosten van de organisatie verplaatsen naar de medewerker Ja / Nee 

I-7 Een thuiswerkplek kan minder geschikt zijn dan een werkplek op 
kantoor en kan leiden tot gezondheidsklachten 

Ja / Nee 

I-8 Telewerkers voelen zich minder betrokken door de afstand tot de 
werkgever 

Ja / Nee 

I-9 Telewerken belemmert de persoonlijke ontwikkeling Ja / Nee 

Te
am

 

T-1 Teams zijn productiever door minder afleiding bij telewerken Ja / Nee 

T-2 Telewerken vermindert het vertrouwen in collega’s Ja / Nee 

T-3 Relaties, samenwerkingsverband en kennisdeling binnen teams 
verzwakken 

Ja / Nee 

T-4 Telewerken belemmert het samenwerken binnen teams en zorgt 
hierdoor voor een lagere productiviteit 

Ja / Nee 

O
rg

an
is

at
ie

 

O-1 Tijd- en plaats onafhankelijk werken zorgt ervoor dat de organisatie 
de werkzaamheden makkelijker kan doorzetten in een crisis 
situatie. 

Ja / Nee 

O-2 Telewerken zorgt voor een reductie in kosten door gebruik van 
kantoorruimte 

Ja / Nee 

O-3 Telewerken zorgt voor minder ziekteverzuim Ja / Nee 

O-4 Personeel wordt langer behouden en er kan een bredere 
arbeidsmarkt worden aangesproken 

Ja / Nee 

O-5 Telewerken zorgt voor een verhoogd tevredenheid van het 
personeel 

Ja / Nee 

O-6 Telewerken vraagt om aanpassingen in de manier van managen en 
aansturen 

Ja / Nee 

O-7 Werk gerelateerde informatie moet op afstand veilig te bereiken 
zijn 

Ja / Nee 

O-8 De organisatie kan telewerkers minder goed ondersteunen Ja / Nee 

O-9 De organisatie kan medewerkers minder goed trainen en opleiden Ja / Nee 

O-10 Telewerken kan zorgen voor juridische onzekerheden rondom 
bereikbaarheid van de telewerker en de inrichting van de 
telewerkplek 

Ja / Nee 

O-11 Te veel telewerken zorgt voor een afname van de productiviteit Ja / Nee  
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M
aa

ts
ch

ap
p

ij M-1 Telewerken zorgt voor een reductie in woon-werkverkeer en 
daarmee minder drukte op de weg en minder milieuvervuiling 

Ja / Nee 

M-2 Meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt Ja / Nee 

M-3 Meer eenzaamheid onder telewerkers kan leiden tot mentale 
problemen 

Ja / Nee 

TQM Principe # Factor Antwoord 

Customer 
orientation 

KW-1 Is er vanuit een klant perspectief gespecificeerd wat als 
kwaliteit wordt gezien? 

Ja / Nee 

KW-2 Wordt er gecontroleerd of er structureel voldaan wordt aan 
de specificatie van kwaliteit? 

Ja / Nee 

Proces 
Orientation 

KW-3 Is er inzicht op alle betrokkenen in een werkproces en hun 
verwachtingen aan kwaliteit? 

Ja / Nee 

KW-4 Draagt elke stap in de werkprocessen bij aan de kwaliteit? Ja / Nee 

Continuous 
Improvement 

KW-5 Voelen alle medewerkers zich betrokken bij het verbeteren 
van producten of processen? 

Ja / Nee 

KW-6 Zijn managers actief bezig met het doorvoeren van 
verbeteringen? 

Ja / Nee 
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Bijlage 12 HR gegevens organisatieonderdeel X 
Toelichting: De onderstaande tabel bevat de verkregen HR-gegevens over het personeel en hun woon-

werkverkeer van organisatieonderdeel X. Deze gegevens worden gebruikt om de CO2-voetafdruk t.b.v. woon-

werkverkeer te berekenen. 

Persoon X Interne medewerker (Ja/Nee) Vervoersmiddel Reisafstand (km) 

1 Nee Auto 50 

2 Nee Auto 75 

3 Nee Auto 75 

4 Ja Auto 50 

5 Ja Auto 10 

6 Nee Auto 80 

7 Ja Auto 15 

8 Ja trein 90 

9 Ja Fiets 5 
10 Ja Auto 15 

11 Nee Auto 20 

12 Nee Auto 25 

13 Nee Auto 90 

14 Nee Auto 80 

15 Ja Lopend 5 
16 Ja Auto 100 

17 Ja Auto 75 

18 Nee Auto 30 

19 Nee Trein 80 

20 Ja Auto 15 

21 nee Auto 40 
22 Nee trein 85 

23 Nee Auto 40 

24 Nee Auto 115 

25 Nee trein 20 

26 Nee Auto 115 

27 Ja trein 25 
28 Nee trein 40 

29 Nee Auto 40 

30 Nee Auto 60 

31 Ja Auto 50 

32 Ja Auto 50 

33 ja Fiets 30 

34 ja Auto 10 

35 ja Fiets 5 

36 ja Auto 50 

37 Nee Auto 20 

38 Nee Auto 30 

39 Nee Auto 50 
40 nee Auto 35 

41 Nee Fiets 5 

42 Nee Auto 115 

43 nee Fiets 5 

44 ja Fiets 5 
45 ja trein 40 

46 Nee Auto 75 

47 nee Fiets 5 

48 ja trein 80 
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49 ja Auto 140 

50 ja trein 100 
51 ja Auto 80 

52 ja fiets 10 

53 ja fiets 5 

54 Nee Auto 15 

55 ja Auto 85 

56 ja Auto 45 
57 Nee Auto 10 

58 ja trein 110 

59 Nee Auto 20 

60 ja trein 30 
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Bijlage 13 Berekening CO2-voetafdruk organisatieonderdeel X 
Toelichting: Deze bijlage bevat alle genomen stappen, gebruikte informatie en gebruikte bronnen om de CO2-

voetafdruk t.b.v. woon-werkverkeer en kantoorruimte gebruik van organisatieonderdeel X te berekenen. 

In scope medewerkers en reisafstand 

Het organisatieonderdeel kent 60 medewerkers, waarvan 29 intern in dienst zijn. Vanuit de HR 

gegevens in bijlage 12 is berekend hoeveel interne medewerkers met de auto reizen voor het woon-

werkverkeer en hoeveel kilometers deze groep medewerkers per dag rijdt. Voor de CO2-voetafdruk 

van het organisatieonderdeel worden alleen interne medewerkers meegenomen en wordt er enkel 

gekeken naar kilometers die afgelegd worden met de auto. De overige reismethodes zijn CO2-

neutraal. Figuur 1 geeft de verdeling van intern en extern personeel en Figuur 2 toont de 

vervoersmiddelen voor woon-werkverkeer van de interne medewerkers. Van de 29 interne 

medewerkers reizen 15 medewerkers met de auto reizen van en naar het werk. 

Van de 15 interne medewerkers die met de auto reizen is berekend hoeveel kilometer de groep op 

een werkdag aflegd: 

- Het totaal aantal kilometers enkele reis is 790km (zie evt. bijlage 12, kolom Reisafstand (km)) 

- Het totaal aantal kilometers retour is 790*2 = 1580km 

 
Figuur 1: Verdeling interne en externe medewerkers.  

  
Figuur 2: Verdeling vervoersmiddel interne medewerkers 

Aantal dagen per jaar dat er gereden wordt 

Om te berekenen hoeveel CO2-uitstoot per jaar door woon-werkverkeer ontstaat, moet berekend 

worden hoeveel dagen per jaar de interne medewerkers van en naar het werk toereizen. Hieronder 

staan de genomen stappen en gebruikte parameters beschreven: 

48%52%
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- Het totale aantal werkbare uren in 2021 is 1836 uur (bron: https://www.p-

direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/huidig-dienstverband/arbeidsduur-en-

werktijden/arbeidstijdpatroon) 

- Standaard krijgen ambtenaren 166 vakantie uren (bron: https://www.p-direkt.nl/informatie-

rijkspersoneel/vrije-dagen/vakantie/vakantierechten), wat het totale aantal werkbare uren 

terugbrengt naar 1836 – 166 = 1670 uur  

- Standaard is een voltijd werkweek binnen de Rijksoverheid 36 uur. In de praktijk werken veel 

mensen vijf dagen per week in diverse patronen. Om deze vijf werkdagen als reisdagen mee 

te laten tellen wordt er voor het gemak in deze berekening uitgegaan van 7,2 uur werken 

per dag (36 / 7,2 = 5). Dit is geen realistisch aantal uren om dagelijks te werken, maar het 

vergemakkelijkt de berekening doordat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de 

diverse rooster constructies die in de praktijk bestaan. 

- Uitgaande van het bovenstaande is het totale aantal reisdagen: 1670 / 7,2 = 232 dagen 

Gebruik kantoorruimte 

Om te berekenen wat de CO2-uitstoot door het gebruik van kantoorruimte is, moet eerst berekend 

worden hoeveel kantoorruimte er gebruikt wordt door het organisatieonderdeel. Hieronder staan 

de genomen stappen en gebruikte parameters beschreven: 

- Het organisatieonderdeel heeft 52 werkplekken in gebruik 

- Een werkplek binnen de Rijksoverheid is standaard 24,4m2 

- In totaal heeft het organisatieonderdeel 52*24,4 = 1268,8m2 kantoorruimte in gebruik 

Berekening emissies 

Voor het berekenen van de jaarlijkse CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer, worden de parameters 

uit het rekenmodel van Koops (2019) toegepast op de bovengenoemde resultaten. De volgende 

stappen zijn genomen en leiden tot de jaarlijkse CO2-uitstoot t.b.v. woon-werkverkeer van 

organisatieonderdeel X:  

- De totale afstand die in een jaar voor woon-werkverkeer door interne medewerkers met de 

auto wordt afgelegd is 232 * 1580 = 366.560km 

- De emissiefactor voor brandstof (gecombineerd voor benzine en diesel) is 0,17kg CO2 per km 

(Koops, 2019) 

- Deze twee waardes leiden tot de totale jaarlijkse jaarlijkse CO2-uitstoot t.b.v. woon-

werkverkeer: 366.560 * 0,17 = 62.315,2 kg CO2 

Er is gezocht naar waardes voor m3 gasverbruik en kWh elektra per m2 kantoorruimte, deze waardes 

zijn echter niet gevonden. Wel is in de jaarrapportage bedrijfsvoering een waarde gevonden voor de 

hoeveelheid energie in megajoule (MJ) er verbruikt wordt per m2 kantoorruimte. Omdat hierbij geen 

verhouding tussen gas en elektra verbruik is aangegeven, wordt de berekening uitgevoerd met de 

aanname dat er enkel gas gebruikt wordt. De volgende stappen zijn genomen om tot de emissies te 

komen: 

- De totale hoeveelheid kantoorruimte dat in gebruik is door organisatieonderdeel X is 

1268,8m2 

- Het jaarlijkse energieverbruik per m2 kantoorruimte is 560MJ 

- Vanuit dit energieverbruik valt de hoeveelheid gas per m2 per jaar te berekenen. 1 m3 gas = 

35,17 MJ (Koops, 2019) dus 560 / 35,17 = 15,92 m3 per m2 kantoorruimte. 

- Voor het gehele organisatieonderdeel is het jaarlijkse gas verbruik 1268,8*15,92 = 20199,29 

m3.  

- De emissiefactor voor gas is 1,94 kg CO2 per m3 (Koops, 2019) 

- 20199,29*1,94 = 39.186,6 kg CO2 

https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/huidig-dienstverband/arbeidsduur-en-werktijden/arbeidstijdpatroon
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/huidig-dienstverband/arbeidsduur-en-werktijden/arbeidstijdpatroon
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel/mijn-werk/huidig-dienstverband/arbeidsduur-en-werktijden/arbeidstijdpatroon
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