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Abstract 

De temperatuur op aarde neemt steeds meer toe door toedoen van de mens. Om de opwarming van 

de aarde onder de 2 graden Celsius te houden, zijn er klimaatdoelstellingen opgesteld binnen het 

Klimaatakkoord. Telewerken kan bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Op dit 

moment is het niet duidelijk welk effect telewerken heeft op de kwaliteit van werk en de mogelijke 

bijdrage in de vermindering van de CO2-voetafdruk. Binnen dit onderzoek wordt getracht te 

achterhalen hoe telewerken ingericht kan worden met het behoud van kwaliteit van werk en in 

welke mate dit invloed heeft op de CO2-voetafdruk. Met behulp van een literatuurstudie zijn 

inzichten uit recente wetenschappelijke literatuur verzameld over de bevorderende en 

belemmerende factoren van telewerken. Deze factoren en een methode om kwaliteit van werk te 

meten zijn gebundeld in een checklist voor de implementatie en verbetering van telewerken. Door 

middel van een kwalitatief onderzoek binnen de casusorganisatie is onderzocht hoe telewerken kan 

worden ingericht met behoud van kwaliteit van werk en de mogelijke besparing in CO2-uitstoot. Uit 

dit onderzoek blijkt dat telewerken op een goede manier is ingericht, echter een duidelijk beleid 

ontbreekt. De verwachting is dat in de toekomst telewerken en de benutting van kantoorruimte een 

andere rol gaan spelen. De checklist is gevalideerd en wordt bruikbaar geacht voor de implementatie 

en verbetering van telewerken. Telewerken zorgt voor een besparing van 846,9 ton CO2-uitstoot per 

jaar. Deze besparing geldt voor 1295 medewerkers die 1 dag telewerken per week. 

Sleutelbegrippen 

Telewerken, bancaire sector, Green IT, bevorderende en belemmerende factoren, kwaliteit van werk 

en CO2-voetafdruk .  
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Samenvatting 

Klimaatverandering is de uitdaging van deze eeuw. Op aarde zijn steeds meer ongebruikelijke 

weerspatronen en extreme weersomstandigheden orde van de dag. Alle wetenschappers zijn het er 

over eens dat de mens hier aan bijdraagt. Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen en 

de stijging van de temperatuur niet boven de 2 graden Celsius te laten komen, is het Parijs-akkoord 

in 2015 gesloten. In dit akkoord hebben 195 landen aangegeven mee te werken aan deze 

doelstelling. Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen heeft de Nederlandse regering in 2019 

haar eigen klimaatdoelstellingen opgesteld voor haar bevolking. Tevens heeft de financiële sector in 

Nederland een ‘eigen’ klimaatakkoord opgesteld. De belangrijkste doelstelling uit het akkoord van 

de Nederlandse overheid is het terugdringen van de  CO2-uitstoot, namelijk 49% minder CO2 

uitstoten in 2030 ten opzichte van 1990. 

 

In de hedendaagse maatschappij spelen IT en haar toepassingen een belangrijke rol. Wanneer IT slim 

wordt ingezet kan dit bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Een voorbeeld hiervan is 

telewerken. Op dit moment is het nog onduidelijk welke bijdrage telewerken heeft op de CO2-

uitstoot van de bancaire sector. Daarnaast is niet duidelijk welke invloed dit heeft op de kwaliteit 

van werk en welke rol COVID-19 (CV-19) speelt in de ontwikkelingen van telewerken.  

 

Dit onderzoek richt zich op het achterhalen van de impact van telewerken op de CO2-uitstoot en het 

behoud van kwaliteit van werk in de bancaire sector. Het doel is om te bepalen welke factoren van 

telewerken een bevorderende of belemmerende invloed hebben en hoe kwaliteit bepaald wordt. 

Deze doelstelling heeft de volgende onderzoeksvraag doen ontstaan:  

 

‘Hoe kan telewerken in de bancaire sector worden ingericht met het behoud van kwaliteit van werk 

en bijdragen aan een reductie van de CO2-voetafdruk?’ 

 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen namelijk; het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek. 

In het literatuuronderzoek zal meer kennis worden vergaard rondom het onderwerp telewerken, 

kwaliteit van werk en de CO2-voetafdruk. Op basis van wetenschappelijke literatuur wordt een 

checklist voor telewerken in de bancaire sector opgesteld. Op basis van kennis uit eerder onderzoek 

wordt een rekenmodel toegepast om de CO2-voetafdruk te berekenen. In het tweede deel van dit 

onderzoek is de opgestelde checklist gevalideerd door middel van zes semigestructureerde 

interviews met experts en is de stand van zaken met betrekking tot telewerken bepaald. Tevens is de 

invloed van CV-19  op telewerken vastgesteld en welke veranderingen hebben plaats gevonden of 

gaan vinden. Het rekenmodel is gevuld met gegevens afkomstig van de HR-afdeling van de 

casusorganisatie. Hieruit is de reductie in de CO2-voetafdruk per dag thuiswerken vastgesteld. 

 

Uit het empirisch onderzoek is gebleken dat telewerken voor CV-19 al tot de mogelijkheden 

behoorde, echter werd er weinig gebruik van gemaakt. Een geschreven beleid voor telewerken was 

niet aanwezig. Sinds CV-19 wordt er grootschalig thuis gewerkt. Er is een crisismanagement team 

opgesteld en deze heeft beleid geschreven. Dit beleid is op basis van de adviezen van het RIVM 

opgesteld. Echt beleid omtrent telewerken en de uitvoering ervan is er niet. Dit zijn slechts 

gedragsregels. Na CV-19 verwacht men 2 dagen op kantoor te werken en 3 dagen thuis. 

 

Telewerken heeft een aantal belangrijke aandachtspunten met zich mee gebracht. Zo wordt er 

aangegeven dat de sociale interactie met collega’s gemist wordt. Daarnaast worden lichamelijke en 

geestelijke gezondheid als verslechterd aangegeven. Binnen de organisatie heerst nu een 
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toegenomen vergadercultuur om maar met elkaar in verbinding te blijven. Dit wordt als 

contraproductief beschouwd. Daarbij is aangegeven dat afhankelijk van de thuissituatie en functie 

de productiviteit en work life balance zijn verslechterd. Een gezonde mix tussen werken op kantoor 

en thuis kan hierin een oplossing zijn. Op deze manier worden de beperkingen zoveel mogelijk weg 

genomen en de voordelen zoveel mogelijk benut. Kantoorruimte kan hierdoor efficiënt worden 

gebruikt en het woon-werkverkeer zal afnemen. Dit kan leiden tot een kostenbesparing voor de 

organisatie. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de checklist telewerken als bruikbaar wordt geacht voor het 

implementeren van telewerken en om de manier van telewerken te optimaliseren. Kwaliteit is 

hierbij geen randvoorwaarde. De respondenten hebben aangegeven tijdens telewerken dezelfde of 

wellicht een betere kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor dienen wel metingen te worden gedaan. 

Om deze metingen uit te kunnen voeren zijn de indicatoren in de checklist opgenomen. 

 

Telewerken kan een noemenswaardige reductie in CO2-uitstoot opleveren. Dit levert voor een 

kantoor van 1295 medewerkers een besparing op van 1694 ton CO2 bij 2 dagen en 2541 ton CO2 bij 3 

dagen thuiswerken. Ter vergelijking: Een Nederlands huishouden stoot per jaar gemiddeld direct 7,5 

ton CO2 uit voor energie en vervoer.. Een verdere verlaging van de CO2-uitstoot is mogelijk wanneer 

er minder kantoorruimte gebruikt wordt. Hier staat echter tegenover dat telewerkers thuis meer 

energie verbruiken en dan meer CO2 uitstoten. Echter is dit laatste moeilijk in kaart te brengen. Het 

verbruik van huishoudens van telewerkers valt namelijk niet binnen de scopes van het GHG protocol. 

Dit zal in toekomstig onderzoek onderzocht moeten worden.  
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Summary 

Climate change is the challenge of this century. On Earth, more and more unusual weather patterns 

and extreme weather conditions are the order of the day. All scientists agree that humans 

contribute to this. The Paris Agreement was signed in 2015 to stop global warming and to prevent 

the temperature will rise above 2 degrees Celsius. In this agreement, 195 countries have indicated 

that they are cooperating with this objective. In order to achieve the climate targets, the Dutch 

government has drawn up its own climate targets for its population in 2019. The financial sector in 

the Netherlands has also drawn up its 'own' climate agreement. The most important objective of the 

agreement of the Dutch government is to reduce CO2 emissions, i.e. to emit 49% less CO2 in 2030 

compared to 1990. 

In today's society, IT and its applications play an important role. When IT is used smartly, this can 

contribute to achieving the climate objectives. An example of this is telecommuting. At the moment 

it is still unclear what contribution teleworking has to the CO2emissions of the banking sector. In 

addition, it is not clear what influence this has on the quality of work and what role COVID-19 (CV-

19) plays in the developments of teleworking. 

This research focuses on determining the impact of teleworking on CO2 emissions and maintaining 

the quality of work in the banking sector. The aim is to determine which factors of teleworking has a 

facilitating or hindering influence and how quality is determined. This objective has given rise to the 

following research question: 

'How can teleworking in the banking sector be organized while preserving the quality of work and 

contributing to a reduction of the CO2footprint?' 

This research consists of two parts, namely; the literature review and the empirical study. In the 

literature review, more knowledge will be gathered on the subject of teleworking, quality of work 

and the CO2footprint. A checklist for teleworking in the banking sector is drawn up on the basis of 

scientific literature. Based on knowledge from previous research, a calculation model is applied to 

calculate the CO2footprint. In the second part of this study, the checklist that had been drawn up 

was validated by means of six semi-structured interviews with experts and the state of affairs with 

regard to teleworking was determined. The influence of CV-19 on teleworking has also been 

determined and which changes have taken place or are about to take place. The calculation model is 

filled with data from the HR department of the case organization. From this, the reduction in the 

CO2footprint per day working from home has been determined. 

The empirical research has shown that teleworking was already an option before CV-19, but little 

use was made of it. A written telecommuting policy was not in place. Since CV-19 there has been a 

large-scale working from home. A crisis management team has been set up and has written policy. 

This policy has been drawn up on the basis of the advice of the RIVM. There is no real policy on 

teleworking and its implementation. These are just rules of conduct. After CV-19, people expect to 

work 2 days in the office and 3 days at home. 

Teleworking has brought with it a number of important points for attention. For example, it is 

indicated that social interaction with colleagues is missed. In addition, physical and mental health 

are reported as deteriorated. Within the organization there is now an increased meeting culture in 

order to stay connected with each other. This is considered counterproductive. It was indicated that, 

depending on the home situation and position, productivity and work-life balance have deteriorated. 

A healthy mix between working at the office and at home can be a solution. In this way, the 

limitations are removed as much as possible and the benefits are utilized as much as possible. As a 
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result, office space can be used efficiently and commuter traffic will decrease. This can lead to cost 

savings for the organization. 

The research has shown that the teleworking checklist is considered useful for the implementation 

of teleworking and for optimizing the way of teleworking. Quality is not a precondition here. The 

respondents indicated that they could provide the same or perhaps better quality during 

teleworking. Measurements must be made for this. In order to be able to perform these 

measurements, the indicators have been included in the checklist. 

Teleworking can yield a significant reduction in CO2emissions. This results in a saving of 1694 tons of 

CO2with 2 days and 2541 tons of CO2with working from home for 3 days. By way of comparison: A 

Dutch household directly emits an average of 7.5 tons of CO2per year for energy and transport. 

Further reduction of CO2emissions is possible when less office space is used. However, this is offset 

by the fact that teleworkers consume more at home. However, the latter is difficult to map. The 

consumption of households by teleworkers does not fall within the scopes of the GHG protocol. This 

will have to be investigated in future research.  



vii 
 

Inhoudsopgave 

 

Abstract ................................................................................................................................................... ii 

Sleutelbegrippen ..................................................................................................................................... ii 

Samenvatting ......................................................................................................................................... iii 

Summary ................................................................................................................................................. v 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... vii 

1. Introductie ...................................................................................................................................... 9 

1.1. Achtergrond ............................................................................................................................ 9 

1.2. Gebiedsverkenning ................................................................................................................. 9 

1.3. Probleemstelling ................................................................................................................... 10 

1.4. Opdrachtformulering ............................................................................................................ 10 

1.5. Motivatie / relevantie ........................................................................................................... 11 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen ........................................................................................................... 11 

2. Theoretisch kader ......................................................................................................................... 13 

2.1. Onderzoeksaanpak................................................................................................................ 13 

2.2. Uitvoering.............................................................................................................................. 14 

2.3. Resultaten en conclusies ....................................................................................................... 16 

2.3.1. Welke factoren spelen een rol bij telewerken? .................................................................. 16 

2.3.2. Hoe wordt kwaliteit van werk vastgesteld en gemeten? ................................................... 18 

2.3.3. Hoe ziet een checklist telewerken eruit voor de bancaire sector? ..................................... 20 

2.3.4. Wat is een CO2-voetafdruk en kan deze worden verminderd door middel van telewerken?

 ...................................................................................................................................................... 21 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek ............................................................................................ 23 

3. Methodologie ................................................................................................................................ 25 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n) .................................................. 25 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode ................................................................. 26 

3.3. Gegevensanalyse................................................................................................................... 29 

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten ....................................... 30 

4. Resultaten ..................................................................................................................................... 32 

4.1. Wijzigingen in de onderzoeksopzet ...................................................................................... 32 

4.2. Huidige stand van zaken rondom telewerken in de bancaire sector (EO1).......................... 33 

4.3. Verwachte veranderingen rondom telewerken door CV-19 (EO2) ...................................... 35 

4.4. Validatie van de checklist sector (EO3-EO5) ......................................................................... 36 

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen ........................................................................................ 40 



viii 
 

5.1. Discussie – reflectie ............................................................................................................... 40 

5.1.1. Huidige stand van zaken telewerken ............................................................................ 41 

5.1.2. Veranderingen telewerken door CV-19 ........................................................................ 41 

5.1.3. Validatie checklist telewerken ...................................................................................... 42 

5.1.4. Besparing CO2-uitstoot .................................................................................................. 43 

5.1.5. Reflectie ........................................................................................................................ 43 

5.2. Conclusies ............................................................................................................................. 45 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk ............................................................................................ 46 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek ................................................................................. 47 

6. Bibliografie .................................................................................................................................... 49 

7. Bijlagen .......................................................................................................................................... 53 

Bijlage 1 – Bestaande literatuur uit Telewerken 1 ............................................................................ 53 

Bijlage 2 – Nieuw gevonden literatuur ............................................................................................. 56 

Bijlage 3 – Vergelijking factoren van telewerken studiegroep 2019 – Telewerken 1....................... 58 

Bijlage 4 – Rekenmodel Koops (2019) .............................................................................................. 61 

Bijlage 5 – Checklist voor telewerken (voorlopig) ............................................................................ 62 

Bijlage 6 – Aanbiedingsbrief interview. ............................................................................................ 65 

Bijlage 7 – Geïnformeerde toestemming deelnemer ....................................................................... 71 

Bijlage 8 – Coderingstabel ................................................................................................................. 72 

Bijlage 9 – Definitieve checklist telewerken ..................................................................................... 73 

Bijlage 10 – Berekening CO2-uitstoot afdeling X ............................................................................... 76 

Bijlage 12 – Citaten respondenten .................................................................................................... 77 

Bijlage 13 – Ingevulde checklist respondenten................................................................................. 81 

Bijlage 14 – Toelichting respondenten op checklist onderdelen ...................................................... 82 

Bijlage 15 – Schematische weergave redenatie conclusies ............................................................ 100 

 

 



9 
 

1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Vanaf de start van de industriële activiteiten van de mens, zijn er steeds meer deeltjes in de 
atmosfeer gekomen. Deze deeltjes staan bekend als broeikasgassen, waaronder CO2 dat ontstaat bij 
verbranden van fossiele brandstoffen voor onder andere het opwekken van energie. 
Wetenschappers stellen dat de kans 95% is dat de temperatuurstijging die over de afgelopen 50 jaar 
waar genomen is, door menselijk toedoen is veroorzaakt (NASA, z.d.). De toename van de 
broeikasgassen is 40% sinds 1750 (IPCC Fifth Assessment Report, 2014). Het broeikaseffect zorgt voor 
de opwarming van de aarde. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor het leven op aarde. 
 
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn er wereldwijd afspraken gemaakt. Deze afspraken 
zijn vastgelegd in het Parijs-akkoord in 2016. De doelstelling is om de opwarming van de aarde niet 
boven de 2 graden Celsius uit te laten komen, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk(UNFCCC, 
2015).  De doelstellingen van de Nederlandse overheid zijn ambitieuzer. Nederland wil in 2030 een 
reductie in broeikasgassen van 49% ten opzichte van 1990 hebben behaald (Rijksoverheid, 2019). De 
financiële sector heeft haar commitment afgegeven aan het klimaatakkoord. Hierbij zijn er 
verschillende doelstelling geformuleerd en moet er vanaf 2020 gerapporteerd worden over de 
klimaatimpact van de instelling. In 2022 dient er een actieplan te zijn om bij te dragen aan de CO2 

reductie (Commitment van de financiële sector, 2020). In het akkoord wordt ingezet op het 
verminderen van de CO2-uitstoot van het zakelijke reisverkeer (Andersreizen, 2020). Het doel is om 
dit in 2030 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2016 (Rijksoverheid, 2019). 
 
De laatste jaren is IT een steeds grotere rol gaan spelen en daarmee ook het gebruik hiervan. Dit 
heeft ook gevolgen voor het energieverbruik. Het verbruik van IT heeft dat van de luchtvaartindustrie 
overstegen. In 2014 was 2% van de nationale uitstoot afkomstig uit de IT industrie (Pattinson, et al., 
2014). De andere kant van de medaille is dat IT een positieve bijdrage kan leveren aan de 
klimaatdoelstellingen. Telewerken is een voorbeeld hiervan. Wanneer mensen telewerken, kan het 
aantal verreden kilometers ten behoeve van het woon-werkverkeer en het gebruik en verbruik van 
kantoorgebouwen dalen. Dit kan bijdragen aan de reductie van de CO2-voetafdruk. 

1.2. Gebiedsverkenning 
Dit onderzoek richt zich op de bancaire sector. Er zal worden onderzocht welke factoren een rol 
spelen bij telewerken en welke invloed dit heeft op de CO2-voetafdruk, veroorzaakt door het woon-
werkverkeer. Daarbij wordt ook gekeken welke rol telewerken heeft op kwaliteit van werk, welke 
factoren een rol spelen en wat de mogelijke invloed van CV-19 is. 
 
Telewerken brengt positieve en negatieve factoren met zich mee. Voorbeelden van een positief 
effect zijn minder stress en een verbeterde work-life balance (WLB)(Gajendran & Harrison, 2007). 
Een verslechterde vertrouwensband, minder innovatie en eenzaamheid zijn voorbeelden van 
negatieve effecten (Tavares, 2017). 
 
Volgens Albers (2019) kan telewerken als volgt omschreven worden: ‘Een vorm van werken, met 
behulp van IT, in verband van een arbeidsrelatie, waarbij het werk dat op een locatie van de 
werkgever gedaan kan worden, vanuit huis wordt uitgevoerd.’ 
 

Bij intensief gebruik van IT bestaat de mogelijkheid dat dit bijdraagt aan de emissie van 
broeikasgassen, omdat IT veel elektriciteit verbruikt. De activiteiten om het positieve effect te 
optimaliseren zijn gebundeld onder de term: Groene IT (Hankel, Heimeriks, & Lago, 2017). Groene IT 
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is opgedeeld in 3 categorieën, deze staan in tabel 1 schematisch weergegeven(Hilty & Aebischer, 
2015). 
 

Tabel 1: Categorieën van Groene IT (Hilty & Aebischer, 2015). 
1.0 Groen van IT Dit omvat de verduurzaming van de IT zelf. Voorbeelden zijn het verlengen van de 

levensduur van apparatuur. 

2.0 Groen door IT Dit omvat het toepassen van IT als hulpmiddel. Telewerken is hiervan een voorbeeld, 

maar denk ook aan scholing, bijeenkomsten die online gaan in plaats van op een 

locatie waar verplaatsing voor nodig is. 

3.0 Groene IT Hier is IT in gebakend in ons gedrag: Dit omvat diensten als Netflix. Belangrijk hierbij 

is dat het gehele proces online/digitaal verloopt. 

 
Een effectieve meetmethode om de CO2-voetafdruk te bepalen is het Green House Gas (GHG) 
protocol (Ranganathan et al., 2004). Het protocol is opgedeeld in 3 scopes. Scope 1 betreft uitstoot 
door directe activiteiten van een organisatie. Scope 2 betreft indirecte uitstoot door elektriciteit die 
elders is ingekocht. Scope 3 betreft indirecte uitstoot door activiteiten en bronnen buiten de 
organisatie, waaronder woon-werkverkeer valt. Telewerken heeft invloed op scope 3 en valt onder 
Groene IT 2.0. 

1.3. Probleemstelling 
De bancaire sector heeft haar commitment afgegeven aan het klimaatakkoord van de overheid met 
als doel de CO2-uitstoot te verminderen. Een middel dat hierbij toegepast kan worden is telewerken. 
Zoals beschreven zijn er bevorderende en belemmerende factoren en draagt het optimaliseren van 
deze factoren bij aan de kwaliteit. Onvoldoende bekend is welke bevorderende en belemmerende 
factoren van telewerken dit zijn, welke invloed deze hebben op kwaliteit van werk en welke rol CV-19 
speelt in het verhaal. Tevens is het niet duidelijk welke invloed telewerken heeft op de CO2-
voetafdruk van de bancaire sector. 

1.4. Opdrachtformulering 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen over de inrichting van telewerken met behoud 
van kwaliteit van werk en welke invloed telewerken heeft om de CO2-voetafdruk, van het woon-
werkverkeer, in de bancaire sector te verminderen. Dit heeft geleid tot de volgende 
onderzoeksvraag: 
 
‘Hoe kan telewerken in de bancaire sector worden ingericht met het behoud van kwaliteit van werk 
en bijdragen aan een reductie van de CO2-voetafdruk?’ 
 
Om bovenstaande vraag te beantwoorden en meer inzicht in de problematiek te krijgen zijn er 
deelvragen opgesteld. Deze staan schematisch weergegeven in tabel 2. De vragen worden middels 
een literatuurstudie beantwoord. 
 
Tabel 2: Onderzoeksvragen van het literatuuronderzoek 

 Deelvraag Beantwoording 

 

DV1 

 Welke factoren spelen een rol bij telewerken? Paragraaf 2.3.1 

1.1 Welke factoren hebben een bevorderende invloed? 

1.2 Welke factoren hebben een belemmerende invloed? 

 

 

DV2 

 Hoekan kwaliteit van werk vastgesteld en gemeten 

worden? 

Paragraaf 2.3.2 

2.1 Wat is de definitie van kwaliteit van werk? 

2.2 Welke factoren spelen een rol bij kwaliteit van werk? 

2.3 Hoe is de kwaliteit van werk te meten? 

DV3  Hoe ziet een checklist voor telewerken er uit voor de 

bancaire sector? 

Paragraaf 2.3.3 
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DV4 

 Wat is een CO2-voetafdruk en kan deze worden 

verminderd door middel van telewerken? 

Paragraaf 2.3.4 

4.1 Wat is een CO2-voetafdruk? 

4.2 Hoe wordt de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer 

gemeten? 

4.3 Hoe kan telewerken de CO2-voetafdruk verminderen? 

 
Na de literatuurstudie volgt het empirisch onderzoek. In tabel 3 staan de vragen die hiervoor zijn 
opgesteld. 
 
Tabel 3:  Deelvragen voor het empirisch onderzoek 

ID Onderzoeksvraag Empirisch Onderzoek Beantwoording 

EO1 Hoe is telewerken ingericht binnen de bancaire sector? Hoofdstuk 5 

EO2 Welke veranderingen worden verwacht door de respondenten bij de inrichting van 

telewerken na CV-19? 
EO3 Worden de dimensies en factoren van telewerken herkend door de respondenten? 
EO4 Worden de TQM principes van kwaliteit van werk herkend door de respondenten? 
EO5 Zijn er andere factoren of TQM principes die van invloed zijn bij telewerken volgens de 

respondenten en welke niet in de literatuur naar voren komen? 
EO6 Wat is de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer van het organisatieonderdeel van 

de casusorganisatie? 

EO7 Welke reductie van de CO2-voetafdruk is mogelijk per dag telewerken bij de 

casusorganisatie? 

1.5. Motivatie / relevantie 
Met dit onderzoek kan inzichtelijk gemaakt worden welke factoren van invloed zijn op telewerken en 
hoe deze bijdragen aan de reductie van de CO2-voetafdruk. Dit wordt gedaan door te onderzoeken 
welke invloed telewerken heeft op kwaliteit van werk en op de CO2-voetafdruk van de bancaire 
sector. Hiermee worden aanvullingen geleverd op bestaande wetenschappelijke literatuur. 
 
Het onderzoek levert een maatschappelijke bijdrage door het inzichtelijk maken van de reductie van 
de CO2-voetafdruk. Dit is mede relevant voor de gehele bancaire sector, gezien de commitment die is 
gegeven op het klimaatakkoord. Door gegevens inzichtelijk te krijgen met betrekking tot de reductie 
van de CO2-voetafdruk kan worden aangetoond hoe de doelstelling gehaald kan worden. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Het onderzoek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit een literatuurstudie (H2). Het 
doel hiervan is om kennis te verzamelen over telewerken, kwaliteit van werk en de CO2-voetafdruk 
met behulp van wetenschappelijke literatuur. Op basis van de verzamelde kennis zal een checklist 
voor telewerken opgesteld worden. Het onderzoek zal voortbouwen op eerder werk van een groep 
afstudeerders aan de Open Universiteit.  
De checklist dient als hulpmiddel bij de implementatie van telewerken. Hierbij is het uitgangspunt 
dat het optimaliseren van de factoren een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van werk.  
 
In het tweede deel van het onderzoek zal middels een casestudy de checklist gevalideerd worden. De 
casestudy zal plaatsvinden binnen een organisatieonderdeel van een bank dat zich toespitst op het 
verstrekken van leningen aan ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB). 
 
De validatie van de checklist vindt plaats door interviews af te nemen onder experts van het 
organisatieonderdeel. Tevens zal inzicht worden vergaard in de ervaringen en verwachtingen van de 
experts voor, tijdens en na CV-19. Als derde zal door middel van het rekenmodel van Koops (2019) 
inzichtelijk worden gemaakt wat de reductie in CO2-voetafdruk is die gerealiseerd kan worden door 
het toepassen van telewerken. 
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In hoofdstuk 3 wordt het empirisch onderzoek toegelicht. De resultaten van het onderzoek worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 4 en de discussie, conclusie en aanbevelingen worden uiteengezet in 
hoofdstuk 5. 
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2. Theoretisch kader 
Met behulp van wetenschappelijke literatuur wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen. De eerste paragraaf is een uiteenzetting van de onderzoek strategie. Als tweede 
wordt weergegeven hoe de literatuurstudie is uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
reeds bekende en nieuwe literatuur. De antwoorden worden gepresenteerd in paragraaf 3. Tot slot 
volgt een toelichting op de strategie voor het empirisch onderzoek. 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Met behulp van wetenschappelijke literatuur worden antwoorden gezocht op de onderzoeksvragen. 
Belangrijk om te vermelden is dat, dit onderzoek voortbouwt op eerder onderzoek van een groep 
studenten aan de Open Universiteit (hierna: groep Telewerk 1). Dit was een soortgelijk onderzoek 
naar het gebruik van telewerken en de reductie van de CO2-voetafdruk. 
 
In tabel 4 is schematisch weergegeven hoe het literatuuronderzoek leidt tot de beantwoording van 
de onderzoeksvragen. Daarbij is beschreven welke zoekstrategie is gebruikt voor het zoeken naar 
antwoorden op de deelvragen. 
 
Tabel 4: Schematische weergave van de zoekstrategie van de literatuurstudie 

 Vraag Toelichting Zoekstrategie 

1  Welke factoren spelen 

een rol bij telewerken? 

De definitie van telewerken is 

genoemd in hoofdstuk 1.  

Bij telewerken kunnen bevorderende 

en belemmerende factoren een rol 

spelen. Deze factoren worden 

gebruikt om een checklist voor 

telewerken in de bancaire sector op 

te stellen 

Op basis van bestaande literatuur uit 

het onderzoek van afstudeerders in 

2019 (Telewerk 1), wordt forward 

snowballing toegepast. Met deze 

methode wordt onderzocht of er 

nieuwe literatuur is bijgekomen. 

 

1.1 Welke factoren hebben 

een bevorderende 

invloed? 

1.2 Welke factoren hebben 

een belemmerende 

invloed? 

2  Hoe wordt kwaliteit van 

werk vastgesteld en 

gemeten? 

Bij deze vraag wordt vastgesteld wat 

kwaliteit van werk in de bancaire 

sector inhoudt.  Om kwaliteit van 

werk te meten is het total quality 

management principe een bekende 

methode om dit te meten. Dit 

karakter past bij de bancaire sector. 

Hier zal gezocht worden op 

literatuur over total quality 

management (TQM) in combinatie 

met banking sector. Daarnaast 

wordt het eerdere onderzoek van 

Telewerk 1 gebruikt om vast te 

stellen of hier reeds een opzet voor 

kwaliteit van werk in staat. 

2.1 Wat is de definitie van 

kwaliteit van werk? 

2.2 Welke factoren spelen 

een rol bij kwaliteit van 

werk? 

2.3 Hoe is de kwaliteit van 

werk te meten? 

3 Hoe ziet een checklist 

voor telewerken er uit 

voor de casusorganisatie? 

Op basis van de antwoorden van vragen 1 en 2 zal een checklist tot stand 

komen. In het empirisch onderzoek wordt deze gevalideerd. 

4  Wat is een CO2-

voetafdruk en kan deze 

worden verminderd door 

middel van telewerken? 

 Allereerst wordt er onderzocht wat 

een CO2-voetafdruk is. Op basis van 

de literatuur wordt de definitie 

vastgesteld. Vervolgens wordt 

gekeken met welk rekenmodel deze 

inzichtelijk te maken is. Als laatst 

wordt onderzocht welke elementen 

hier invloed op hebben. Door middel 

van het empirisch onderzoek wordt 

Voor dit onderdeel wordt de 

definitie en het rekenmodel van 

Koops, 2019 gevolgd. Daar het 

rekenmodel van Koops (2019) wordt 

gehanteerd wordt ook de door hem 

omschreven definitie gehanteerd. 

 

Op de gebruikte literatuur wordt 

forward snowballing toegepast om 

4.1 Wat is een CO2-

voetafdruk? 

4.2 Hoe wordt de CO2-

voetafdruk van het woon-

werkverkeer gemeten? 
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4.3 Welke elementen van 

telewerken hebben 

invloed op de CO2-

voetafdruk? 

onderzocht hoeveel deze verminderd 

kan worden. 

te controleren of er nieuwe 

literatuur is geschreven 

 
Het onderzoek is gestart bij het eerdere werk van de groep Telewerk 1 (2019) en de literatuur die 
beschikbaar is gesteld door begeleidend docent Dr. A. Counotte. Een overzicht van de gebruikte 
bronnen is te vinden in bijlage 1. 
 
In het werk van Telewerk 1 wordt gezocht naar factoren van telewerken en kwaliteitsprincipes die 
bruikbaar zijn voor dit onderzoek. Dit is belangrijk om te bepalen waar de onderzoeken op elkaar 
aansluiten. Het eerdere onderzoek kan helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
 
Op basis van de eerder gebruikte literatuur wordt via Forward Snowballing gezocht naar meer 
recente literatuur van deze auteurs. De databases die zijn gebruikt zijn de OU bibliotheek, EBSCO 
Host en Google Scholar. De zoekresultaten worden gescand op relevantie en bruikbaarheid. Dit 
wordt gedaan op basis van de titel, abstract en de referenties. Wanneer er veel resultaten zijn wordt 
gekeken naar de top 25 van deze uitkomsten. 
 
Tevens wordt er gezocht naar aanvullende literatuur met de hulp van ‘Building Blocks’ methode 
(Veen & Westerkamp, 2017). Dit wordt toegevoegd daar geen van het eerdere werk uit Telewerk 1 
zich richt op de bancaire sector. De methode wordt uitgevoerd in het Engels, onder dien verstande 
dat de taal internationaal is en meer bruikbare resultaten zal opleveren. De gevonden literatuur door 
middel van deze strategie worden in de EBSCO Host en Google Scholar gesorteerd op het aantal keer 
dat zij geciteerd zijn. Er zal een hoog naar laag volgorde worden gevolgd. 

2.2. Uitvoering 
In tabel 5 zijn de stappen die uitgevoerd zijn om tot de resultaten te komen schematisch 
weergegeven. 
 
Tabel 5: Schematische weergave uitvoering literatuurstudie 

Stap 1 Bepalen relevantie artikelen Telewerken 1 door na te gaan hoe vaak ze zijn geciteerd (bijlage 1) 

Stap 2 Forward snowballing uitgaande van de meest-geciteerde artikelen (tabel 6) 

Stap 3 Scannen, lezen, gebruiken, leidt tot bijlage 2  

 
In bijlagen 1 en 2 is een lijst te vinden van alle gebruikte literatuur. Zoals aangegeven in tabel 5 is er 
onderscheid gemaakt tussen de reeds beschikbare (bijlage 1) en nieuwe literatuur (bijlage 2). Om het 
onderzoek beter leesbaar te maken is de literatuur gesorteerd op jaar en onderwerp. 
In tabel 6 zijn de meest geciteerde artikelen te vinden waar de Forward Snowball methode op 
toegepast is. De gedachte hier achter is dat deze artikelen het meest relevant zijn en de meest 
bruikbare resultaten zullen opleveren. Tevens is er door middel van de Building Block methode 
gezocht naar literatuur op de buildingblocks; telework and CV-19  en total quality management 
(TQM) and Banking Sector. Dit is gedaan, omdat er nog kennis ontbrak om een aantal deelvragen te 
kunnen beantwoorden. Vervolgens zijn de resultaten gescand op kernwoorden. Bij aanwezigheid van 
de belangrijkste kernwoorden (zie tabel 4), is een artikel gelezen op relevantie en bruikbaarheid. 
Wanneer een artikel nieuwe en/of aanvullende informatie bevat is deze gebruikt voor het 
onderzoek. Bij een groot aantal resultaten zijn deze verkleind door te filteren op peer-reviewed. De 
resultaten van deze methoden zijn gebundeld in bijlage 2. 
 
Om vast te stellen welke bevorderende en belemmerende factoren van toepassing zijn voor dit 
onderzoek zijn de verslagen van Telewerk 1 beoordeeld op bruikbaarheid. Het werk van Albers, 
Koops, Toorn en Wolbink zijn, in aanvulling met nieuw gevonden bronnen, gebruikt om een lijst met 
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bevorderende en belemmerende factoren van telewerken op te stellen. De vergelijking is te vinden 
in bijlagen 3 en 4. De gekozen onderzoeken hebben een soortgelijke verdeling van de factoren in drie 
dimensies (organisatie, individueel en organisatie). De onderzoeken zijn verricht in sectoren die alle 
service gericht zijn net als de bancaire sector. De onderzoeken van Cornet, Lindenholz en Coenen 
sluiten zowel betreft factoren, dimensies en sector niet goed aan bij het huidige onderzoek en zijn 
daarom buiten beschouwing gelaten.  
 
De Building Block methode is gebruikt voor DV2. Voor dit onderdeel over kwaliteit van werk specifiek 
voor de bancaire sector was aanvullende literatuur en kennis nodig om de vraag te kunnen 
beantwoorden. De zoektermen zijn in het Engels. Dit is gedaan omdat dit meer relevante resultaten 
opleverde. DV3 wordt beantwoord op basis van de resultaten van DV1 en DV2. Om die reden zijn 
onder deze vraag geen zoekacties uitgevoerd. Bij DV4 is tevens Forward Snowballing toegepast. 
Daarnaast wordt bij deze vraag gebruik gemaakt van aangeleverde literatuur. Op deze manier wordt 
de vraag over de reductie van de CO2-voetafdruk beantwoord. 
 
Tabel 6: Resultaten foward snowballing en zoekopdrachten op building blocks 

 

 

 

   

Volgnummer 

in bijlage 1 

                                                                                                          

Titel, auteur, jaar 

O
U

 

Sc
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o
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r 

EB
SC

O
 

G
e

sc
an

d
 

G
e

le
ze

n
 

G
e

b
ru

ik
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D
e

e
lv

ra
ag

 1
 

1 Teleworking: benefits and pitfalls as perceived by 

professionals and managers. Baruch (2000) 

  83  335   56 41 6 3 

50 The environmental impacts of teleworking: A model of 

urban analysis and a case study. Martinez Sanchez et al. 

(2004) 

324      8 490 20 2 0 

9 The good, the bad, and the unknown about telecommuting. 

Gajendran & Harrison (2007) 

221 1180 137 27 9 3 

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

empirical research on perceptions of telework and 

organizational outcomes. Martin & MacDonnel (2012) 

129 182 8 14 2 1 

15 Advantages, Challenges and Contradictions of the 

Transformative Nature of Telework: A Review of the 

Literature. 

Boell, Campbell et al. (2013) 

5 23 0 2 0 0 

19 How effective is telecommuting? Assessing the status of our 

scientific findings. 

Allan, Goldy & Shockley (2015) 

93 348 19 36 0 0 

23 Home-based telework in France: Characteristics, barriers 

and perspectives. 

Aguilera et al. (2016) 

26 51 1 3 0 0 

24 Why Permit Telework? 

Kwon & Jeon (2017) 

279 18 84 19 0 0 

Building 

Block: 

‘Telework’ and ‘COVID19’ 1029 4190 91 103 21 7 

D
e

e
lv

ra
ag

 2
 

30 Quaility is Free: The art of making quality certain. Crosby 

(1979) 

4 10800 0 33 1 1 

31 Managing with total quality management: Theory and 

Practice Wilkinson et al.. (1998) 

149490 403 0 40 5 1 

32 Agile Software Development With Scrum. Schwaber  

(2002 

3665 4370 4 16 0 0 

34 A New Model of Work Role Performance: Positive Behavior 

in Uncertain and Interdependent Contexts (Griffin, Neal & 

Parker (2007) 

2 2100 0 7 0 0 

36 Development and Validation of a Self‐Reported Measure of 

Job Performance. Carlos& Rodriques (2015) 

10904 30 0 14 1 0 
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Building 

Block: 

TQM’and ‘Banking sector’ or ‘TQM’ and ‘banking industry’ 1813 19400 131 53 6 2 
D

e
e

lv
ra

ag
 4

 

40 A Definition of 'Carbon Footprint'. Wiedmann & Minx 

(2008) 

16565 1670 0 43 0 0 

41 Carbon footprint: current methods of estimation. Pandey, 

Agrawal & Pandey  (2011) 

209 485 0 18 1 1 

42 Carbon footprinting’: towards a universally accepted 

definition. Wright, Kemp & Williams (2011) 

33 229 0 10 1 0 

49 How worthwhile is teleworking from a sustainable mobility 

perspective? the case of brussels capital region.  

van Lier, de Witte & Macharis (2014) 

5 19 0 4 2 1 

44 Design of higher education teaching models and carbon 

impacts. Caird, Lane, el al. (2015) 

8 26 0 4 0 0 

46 Pros and cons of online education as a measure to reduce 

carbon emissions in higher education in the Netherlands. 

Versteijlen et al (2017) 

10 25 0 2 0 0 

 

2.3. Resultaten en conclusies 

2.3.1. Welke factoren spelen een rol bij telewerken? 
Uit de literatuur komen verschillende bevorderende en belemmerende factoren van telewerken naar 
voren, welke invloed hebben op de dimensies. De dimensies zijn onderverdeeld in de categorieën; 
maatschappij, organisatie en individueel (de Macedo et al., 2020, Nakrošienė et al., 2019, Tavares, 
2017 en Greer & Payne, 2014). Deze dimensies zijn ook terug te vinden in het onderzoek van 
Telewerken 1.  De verdeling van de dimensies in de genoemde categorieën wordt voor dit onderzoek 
aangehouden. Vergelijken van de factoren is op deze manier eenvoudig naast het feit dat het logisch 
is om deze aan te houden op basis van eerder onderzoek. De vergelijking is te vinden in bijlage 3. 
 
Op basis van de analyse van de gevonden literatuur is opgevallen dat de reeds gevonden factoren 
hierin allemaal benoemd werden. Er zijn enkele factoren gevonden die niet in het werk van 
Telewerken 1 opgenomen zijn. Deze zijn te vinden in tabel 8 met de identificatienummers IBL7 en 
IBL8. Tavares (2017) stelt in tegenstelling tot andere literatuur dat telewerken juist een negatieve 
impact heeft op de productiviteit. In de empirie zal onderzocht worden welke invloed telewerken 
heeft op productiviteit. 
 
2.3.1.1. Welke factoren hebben een bevorderende invloed? 
In tabel 7 worden de bevorderende factoren van telewerken weergegeven. Deze factoren zijn op 
basis van de literatuur vastgesteld. 
 
Tabel 7: Bevorderende factoren van telewerken. 

ID Dimensie Factor Toelichting 

TW
2

0
1

9
 

G
re

e
r 

&
 

P
ay

n
e

 (
2

0
1

4
) 

Ta
va

re
s 

(2
0

1
7

) 

N
ak

ro
si

e
n

e
 

(2
0

1
9

 

M
ac

e
d

o
 e

t 
al

. 

(2
0

2
0

) 

OBV1 
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Productiviteit Telewerken zorgt er voor dat de productiviteit 

wordt verbeterd door minder afleiding. 

X X X X X 

OBV2 Arbeidssatisfactie Telewerken biedt mogelijkheden die er voor 

zorgen dat de werkomstandigheden beter zijn. 

Dit kan leiden tot verhoogde 

arbeidssatisfactie. 

X X X  X 

OBV3 Financiële voordelen Kostenbesparingen kunnen mogelijk zijn door 

minder verbruik van gebouwen, inventaris en 

bedrijfsuitrusting. 

X X X  X 
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OBV4 Wendbaarheid Informatie m.b.t. werk is toegankelijk 

ongeacht ruimte en tijd. 

X X    

OBV5 Ziekteverzuim Er is minder ziekte verzuim, daar werknemers 

vaker doorwerken als zij ziek zijn door de 

mogelijkheid van telewerken 

X X X X X 

OBV6 Personeel Door telewerken wordt de beschikbare 

arbeidsmarkt vergroot. Daarnaast is het 

eenvoudiger personeel te behouden. Factor 

tijd en locatie worden uitgeschakeld en komt 

er een grotere groep potentieel personeel 

beschikbaar. 

X X   X 

IBV1 

In
d

iv
id

u
ee

l 

Productiviteit Door minder afleiding van de omgeving is de 

telewerker productiever. 

X X   X 

IBV2 Arbeidssatisfactie Meer vrijheid en flexibiliteit in het indelen van 

werk zorgt voor meer arbeidssatisfactie. 

X X  X X 

IBV3 Tijdbesparing Telwerkers zijn minder tijd kwijt aan woon-

werkverkeer. 

X X    

IBV4 Autonomie Meer vrijheid en flexibiliteit in het indelen van 

werk zorgt voor meer autonomie. 

X X  X X 

IBV5 Mobiliteit De telewerker kan vanaf meerdere locaties 

arbeid verrichten. 

X    X 

IBV6 Work Life Balance 

(WLB) 

Telewerkers ervaren een betere balans tussen 

werk en privé. Taken zijn beter te verdelen. 

X X  X X 

MBV1 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij 

Arbeidsmarkt Telewerken maakt het mogelijk dat meer 

mensen deel kunnen nemen. Denk aan 

mensen met een beperking,  alleenstaande 

ouders. 

X X   X 

MBV2 Verkeer en milieu Telewerkers maken minder reisbewegingen, 

dit zorgt voor minder uitstoot. Hierdoor is er 

minder milieuvervuiling. Voorbeeld: Direct = 

uitstoot, Indirect activiteiten die nodig zijn om 

het reizen mogelijk te maken. 

X X    

 
2.3.1.2. Welke factoren hebben een belemmerende invloed? 

In tabel 8 worden de bevorderende factoren van telewerken weergegeven. Deze factoren zijn op 
basis van de literatuur vastgesteld. 
 
Tabel 8: Belemmerende factoren van telewerken. 

ID Dimensie Factor Toelichting 
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Samenwerking & 

kennisdeling 

Door telewerken verzwakken samenwerking, 

kennisdeling en relaties binnen teams. 

X X X  X 

OBL2 

 

Management Telwerken vereist een anders stijl van 

leidinggeven. 

X X X X X 

OBL3 Expertise Voor telewerken is speciale kennis nodig zijn. X  X  X 

OBL4 Ondersteuning Werkgevers kunnen personeel minder goed 

opleiden, trainen en ondersteunen door 

telewerken. 

X X   X 

OBL5 Investeringen Telewerken inrichten vereist veel 

investeringen. Denk aan thuiswerkplekken, ICT 

en training. Het gaat om tijd en geld. 

X     

OBL6 ICT inrichting en 

beveiliging 

Informatie moet veilig gedeeld kunnen 

worden. Daarnaast moet er een betrouwbaar 

bedrijfsnetwerk aanwezig zijn. 

X   X X 
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OBL7 Wetgeving Telewerken brengt nieuwe en onbekende 

juridische aspecten met zich mee. Denk aan 

rechten en plichten werkgever en -nemer. 

X    X 

OBL8  Productiviteit Telewerken heeft een negatieve impact op de 

productiviteit. Telewerken zorgt voor afleiding 

met alle daagse taken. 

X  X   

IBL1 

In
d

iv
id

u
ee

l 

Work Life Balance 

(WLB) 

Grenzen tussen werk en privé vervagen. 

Telewerkers hebben hierdoor het gevoel altijd 

paraat te moeten staan. Dit levert stress op. 

X  X  X 

IBL2 Vertrouwen Door geïsoleerd werken en minder contact 

met collega’s verdwijnt onderling vertrouwen. 

X  X  X 

IBL3 Betrokkenheid Door afstand tot de werkvloer verdwijnt de 

betrokkenheid. 

X  X X X 

IBL4 Carrière 

mogelijkheden 

Telewerkers ervaren meer baan onzekerheid 

en minder carrière mogelijkheden door het 

gebrek aan sociale contacten. 

X X  X  

IBL5 Isolatie Telewerken zorgt voor minder contact met 

collega’s. Hierdoor ervaren telewerkers het 

gevoel van isolatie. 

X    X 

IBL6 Ondersteuning Telewerkers kunnen minder goed 

ondersteund worden bij technische 

problemen. Dit heeft invloed op de 

werkzaamheden. 

X     

IBL7 Kosten Werk gerelateerde kosten komen voor 

rekening van de werknemer in plaats van 

werkgever. 

    X 

IBL8 Gezondheid De gezondheid van werknemer gaat achteruit 

doordat thuiswerkplek niet geschikt is om aan 

te werken. Denk aan lichamelijke klachten 

 X   X 

MBL1 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij Mentale gezondheid Telewerkers raken geïsoleerd van collega’s X  X X X 

 

2.3.2. Hoe wordt kwaliteit van werk vastgesteld en gemeten? 
Een ander doel van het onderzoek is om vast te stellen welke invloed telewerken op kwaliteit van 
werk heeft. Om dit vast te kunnen stellen, moet eerst duidelijk worden wat kwaliteit van werk 
precies inhoudt. Er is gekozen om dit middels een kwaliteitsmodel te doen. 
 
Een van de bekendste modellen voor kwaliteitsmanagement is het TQM model. Volgens dit model is 
kwaliteit het voldoen aan de wensen van de klant (Wilkinson et al., 1998). Met het TQM model kan 
zowel de kwaliteit van het product als van het proces in kaart worden gebracht . Het TQM model kan 
op veel verschillende manieren ingezet worden, mede hierdoor is het bij veel verschillende 
organisaties goed toe te passen. Hierdoor past het model ook goed bij een sector met de omvang als 
die van de banken. Banken zijn servicegerichte organisaties. De kwaliteit van de service is een van de 
belangrijkste aspecten uit de dienstverlening. TQM is goed toe te passen bij servicegerichte 
organisaties als banken. Het kan zorgen voor betere prestaties en verhoogde klanttevredenheid. 
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(Talib en Rahman, 2012). Een volgend argument om voor het TQM model in dit onderzoek te kiezen 
is, is dat Albers (2019) en Wolbink (2019) ook voor dit model hebben gekozen. Dit onderzoek bouwt 
verder op het eerdere werk van deze onderzoekers, de kwaliteitsprincipes zijn dan beter te 
vergelijken. 
 
Het TQM model draait om drie principes: ‘customer orientation’, ‘proces orientation’ en ‘continuous 
improvement’. Talib en Rahman (2012) stellen dat in het bankwezen sociale verantwoordelijkheid en 
servicecultuur belangrijk zijn voor de kwaliteit van werk, gezien de positie van de instelling in de 
maatschappij. Cheng en Choy (2007) beschrijven vier criteria om kwaliteit te meten. Deze criteria zijn 
als volgt: klantgerichtheid, kwaliteit van prestatiebeoordeling, betrokkenheid van het senior 
management en motivatie van het personeel. Er is gekozen om het TQM model aan te vullen met de 
methoden van Cheng en Choy (2007) en die van Talib en Rahman (2012). 
 
Tabel 9: Schematische weergaven voor het meten van kwaliteit van werk. Het Total Quality Model (Wilkinson et al., 1998) 
gecombineerd met de kwaliteitsaspecten die hierbij horen (Talib en Rahman, 2012; Cheng en Choy, 2007). 

ID Principe 

TQM 

(Wilkinson 

et al., 

1998) 

Toelichting Aspecten Cheny, 

Choy (2007), Talib & 

Rahman(2012) 

Toelichting Operationaliseren – 

Verwoording zoals in 

checklist 

Q1 

C
u

st
o

m
er

 O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 

Het leveren van 

de juiste 

kwaliteit wordt 

bepaald door 

de klant. De 

wens van de 

klant staat 

centraal. 

Wanneer deze 

veranderd, past 

de organisatie 

zich aan. 

Periodieke 

controles zijn 

een vereiste 

om vast te 

kunnen stellen 

of aan deze 

vereiste 

voldaan wordt. 

Service & 

Klantvriendelijkheid  

Klantvriendelijkheid en de wens 

van de klant staat centraal. De 

organisatie biedt service aan de 

klant en past zich aan wanneer 

de wensen van de klant 

veranderen. 

Is er een 

kwaliteitsbeschrijving 

vanuit het 

perspectief van de 

klant? 

 

Q2 Sociale 

verantwoordelijkheid 

Organisatie wordt verwacht 

integer te handelen richting de 

klant. Hier is een sociale 

verantwoordelijkheid richting 

de klant m.b.t. het product /  

de dienst die aangeboden 

wordt. 

Wordt de sociale 

verantwoordelijkheid 

richting de klant 

genomen? (van het 

product/dienst) 

Q3 

P
ro

ce
s 

O
ri

en
ta

ti
o

n
 

Gezien met het 

proces een 

klant bediend 

wordt, moet 

iedere stap in 

het proces 

voldoen aan 

gestelde 

kwaliteitseisen. 

Verschillende 

stakeholders 

kunnen binnen 

een proces de 

klant zijn. Dit 

hoeft dus niet 

een externe 

klant te zijn. Bij 

iedere stap 

Metingen op kwaliteit 

en performance. 

Het product en dienst die 

geleverd worden moeten van 

goede kwaliteit zijn. Periodiek 

inzicht vergaren in de kwaliteit 

die geleverd wordt is 

belangrijk. Tevens is het 

belangrijk om de performance 

te meten om te controleren of 

alle processtappen goed en 

tijdig worden afgerond om zo 

doelstellingen te halen. 

Wordt de 

proceskwaliteit 

gecontroleerd en de 

medewerkers 

aangemoedigd zelf 

hierin verbeteringen 

aan te dragen? 
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wordt de 

kwaliteit 

gecontroleerd. 

Op deze manier 

kan worden 

gemonitord of 

aan de 

kwaliteitseisen 

voldaan wordt. 

Q4 

C
o

n
ti

n
u

o
u

s 
Im

p
ro

ve
m

en
t 

De gehele 

keten moet 

betrokken zijn 

bij het continue 

verbeteren van 

het proces voor 

het realiseren 

van de 

klantwens . 

Managers 

dienen het 

personeel te 

motiveren en 

open staan 

voor suggesties 

en deze 

verwerken 

Revisie van kwaliteit, 

doelstellingen en de 

motivatie van het 

personeel 

Inzicht vergaren in het behalen 

van de doelstellingen per 

processtap. De motivatie van 

het personeel het werk zo goed 

mogelijk uit te voeren en zelf 

continue te verbeteren staan 

hierbij centraal. 

Wordt periodiek de 

output inzichtelijk 

gemaakt? 

Q5 Betrokkenheid senior 

management 

Om continue te kunnen 

verbeteren dient het senior 

management een 

bedrijfscultuur te creëren 

waarin iedereen zich vrij voelt 

ideeën te delen. 

Wordt er bijgedragen 

aan een cultuur 

waarin persoonlijke 

inbreng 

aangemoedigd wordt 

ten behoeve van 

verbeteren? 

 

 

2.3.3. Hoe ziet een checklist telewerken eruit voor de bancaire sector? 
Op basis van de onderzoeksresultaten beschreven in sub paragraaf2.3.1 en 2.3.2 is een checklist 
telewerken in de bancaire sector opgesteld. Dit is een voorlopige checklist. In het empirisch 
onderzoek zal deze worden gevalideerd met de hulp van experts werkzaam bij de casusorganisatie. 
De voorlopige checklist is te vinden in bijlage 5. 
 
De checklist bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bevat de factoren van telewerken en de 
factoren voor kwaliteit van werk, onderverdeeld onder de dimensies. De dimensies zijn gecodeerd 
met de letters, namelijk de eerste letters van het woord (O, I, M). Daarnaast is er een onderscheid 
gemaakt tussen de bevorderende en de belemmerende factoren, ook dit is gecodeerd (BV en BL). 
Om het onderscheid te verduidelijken zijn de bevorderende factoren groen gemarkeerd en de 
belemmerende rood. De deelnemer kan aangeven of de factor als van toepassing wordt gezien voor 
de organisatie. Daarnaast zal de deelnemer gevraagd worden of de factor gezien wordt als sector 
specifiek. 
 
Dezelfde methode is gebruikt voor de kwaliteitsprincipes (KW), deze zijn oranje gemarkeerd in de 
checklist. Dit is het tweede deel van de checklist. Alle factoren en principes hebben een nummer. De 
totale codering is een letter en cijfer combinatie. 
 
Ten slotte is er in het derde deel ruimte om eventuele opmerkingen toe te voegen. Het onderdeel is 
toegevoegd in de voorlopige checklist om de controle uit te voeren of alle informatie compleet is. 
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2.3.4. Wat is een CO2-voetafdruk en kan deze worden verminderd door middel van 

telewerken? 
2.3.4.1. Wat is een CO2-voetafdruk? 

Broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte van de zon vastgehouden wordt. Hierdoor blijft de 
temperatuur op aarde stabiel. Wanneer dit niet gebeurt, zou de temperatuur veel lager zijn en de 
aarde moeilijker bewoonbaar. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), 
methaan(CH4), lachgas (N2O) en waterdamp (H2O) (KNMI, 2020). 
 
Door menselijke activiteiten sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is de temperatuur op 
aarde steeds meer gestegen. Wij voegen bepaalde broeikasgassen toe aan de atmosfeer, met name 
CO2 (GHG-protocol, z.d.). Van alle broeikasgassen levert CO2 de belangrijkste bijdrage aan het 
versterkte broeikaseffect (KNMI, 2020). 
 
De GHG-emissies zijn in 1997 vastgelegd in het Kyoto protocol. In dit protocol wordt gerapporteerd 
over de uitstoot van onze broeikasgassen. De broeikasgassen CO2, CH4, N2O, 
perfluorkoolwaterstoffen en fluorkoolwaterstoffen zijn in de rapportages opgenomen. De eerste drie 
zijn op volgorde goed voor de grootste hoeveelheid ( 59%, 14% en 8%) (Pandey, 2011). Door te 
rapporteren kunnen wij meten hoeveel de aarde warmer wordt. Dit staat bekend als het versterkte 
broeikaseffect. 
 
 De uitstoot van de verschillende broeikasgassen wordt omgerekend naar het CO2-equivalent. De 
CO2-voetafdruk (in kilo) is een maat voor de CO2-uitstoot.In dit onderzoek wordt specifiek gekeken 
naar de invloed van het woon-werkverkeer. Daarbij is alleen de bijdrage van CO2 relevant. Om deze 
reden wordt reden in dit onderzoek de CO2-eq-voetafdruk de CO2-voetafdruk  genoemd. Er wordt 
specifiek gekeken naar het terug dringen van de CO2-voetafdruk door middel van telewerken. 
 
Wright (2011) heeft verschillende definities rondom de CO2-voetafdruk opgesteld. Voor de CO2-
voetafdruk wordt de volgende omschrijving van Wiedmann (2008) gehanteerd: 
 
‘The carbon footprint is a measure of the exclusive total amount of CO2 emissions that is directly 
and indirectly caused by an activity or is accumulated over the life stages of a product’ 
 
2.3.4.2. Hoe wordt de CO2-voetafdruk berekend? 

In hoofdstuk 1 van het onderzoek is het GHG protocol reeds beschreven. Het model is van belang om 
de rekenmethode voor de CO2-voetafdruk te begrijpen. Het GHG protocol wordt gebruikt om de 
totale emissie van CO2-eq-voetafdruk van een organisatie in kaart te brengen. Op deze manier kan de 
organisatie zien in welke mate het bijdraagt aan de uitstoot en welke concrete stappen er gezet 
kunnen worden om dit te veranderen. De methode om de CO2-voetafdruk te schatten is opgesteld 
door Hein Koops (2019). Deze methode wordt voor dit onderzoek gebruikt en is te vinden in bijlage 4. 
In tabel 10 worden de scopes van het GHG protocol weergegeven, de uitstoot van het woon-
werkverkeer valt onder scope 3. In tabel 11 zijn de elementen weergegeven die invloed hebben op 
de CO2-voetafdruk volgens Hook et al. (2020). 
 
Tabel 10: Scopes volgens het Green House Gas Protocol (GHG-protocol, z.d.). 

Scope Type uitstoot Omschrijving Voorbeeld 

1 Directe uitstoot Uitstoot die voortkomen uit de directe / eigen 

activiteiten of eigendommen van de organisatie. 

Eigen verbruik van gas, 

uitstoot van het 

wagenpark en het gebouw 

2 Indirecte uitstoot Uitstoot door de aanschaf van elektriciteit die 

gebruikt wordt door het bedrijf. 

Elektriciteit die buiten de 

onderneming wordt 

opgewekt. 



22 
 

3 Andere indirecte 

uitstoot 

Andere uitstoot die voortkomt uit activiteiten van 

het bedrijf, maar niet in bezit zijn. De organisatie kan 

hier ook geen invloed op uitoefenen. 

Woon-werkverkeer, 

zakenreizen, winning van 

grondstoffen voor 

productie, 

goederenvervoer. 

 
 
Tabel 11: Elementen van telewerken die invloed hebben op de CO2-voetafdruk (Hook et al., 2020) 

Factor Beschrijving Positief 

effect 

Negatief 

effect 

Beschrijving Factor 

Woon-

werkverkeer 

Telewerken zorgt ervoor 

dat er niet meer naar 

kantoor gereisd hoeft te 

worden. Dit zorgt voor 

minder files. Betreft een 

dubbel effect. 

 → Telewerken zorgt ervoor 

dat er minder naar 

kantoor gereisd hoeft te 

worden. In verband met 

tijd stopten telewerkers 

onderweg vaak bij de 

winkels nu gebeurt dat 

apart. Daarnaast is 

woonplaats minder van 

belang en kan de afstand 

tot kantoor vergroot 

worden. 

Niet 

gerelateerd 

woon 

werkverkeer 

en reisafstand 

Verbruik kantoor Er wordt minder verbruikt 

op kantoor. Er hoeft 

minder oppervlakte 

verwarmd te worden. 

Apparaten staan uit of 

beperkt aan. Gebouw 

moet uitgerust zijn met 

sensoren die activiteit 

meten 

 → Telewerkers verbruiken 

meer thuis. Er moet een 

extra ruimte worden 

ingericht en extra 

apparatuur worden 

aangeschaft. 

IT oplossingen moeten 

beter zijn en belasten 

meer door onder andere 

facetime oplossingen. 

Verbruik thuis 

en IT netwerk 

 
2.3.4.3. Hoe kan telewerken de CO2-voetafdruk verminderen? 

Dit onderzoek richt zicht naast de invloed van telewerken op de kwaliteit van werk ook naar de 
mogelijke invloed die telewerken heeft op de CO2-voetafdruk. Om die reden is het belangrijk 
inzichtelijk te krijgen op welke manieren telewerken voor een af- of toename van de uitstoot kan 
zorgen. Dit onderzoek kent een beperkte omvang en zal om die reden niet naar alle aspecten kijken. 
Het onderzoek richt zich specifiek op de uitstoot van het woon-werkverkeer en gaat er vanuit dat 
telewerken vanuit huis gebeurt. 
 
Uit verschillende literatuur reviews  komen aspecten naar voren die een positieve of negatieve 
bijdrage leveren aan de afname van de CO2-voetafdruk (Hook et al, 2020; O’Brien et al, 2020). Deze 
aspecten zijn weergegeven in tabel 12 en 13. De elementen die worden meegenomen in dit 
onderzoek staan aangeduid met een ‘X’. 
 
Tabel 12: Aspecten van telewerken die zorgen voor een afname van de CO2-uitstoot (Hook et al, 2020; O’Brien et al, 2020) 

Aspect Toelichting 

Afname woon-werkverkeer (X) Telewerkers werken vanuit huis. Hierdoor hoeft er niet 

gereisd te worden naar kantoor. Dit zorgt voor een afname 

van de CO2-uitstoot.  

Afname aantal files Doordat telewerkers minder reisbewegingen maken is het 

rustiger op de werk. Om die reden zijn er minder files. 

Ander verkeer kan zich beter en sneller verplaatsen, dit 

zorgt voor minder CO2-uitstoot. 
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Afname benodigde kantoorruimte Organisaties hebben minder kantoorruimte nodig bij 

telewerken. Gevolg is dat er minder gekoeld en verwarmd 

hoeft te worden op de kantoren. Belangrijk is wel dat er 

slim wordt omgegaan met de beschikbare ruimtes en de te 

koelen/verwarmen ruimtes. 

Afname verbruik/kosten Organisaties hebben minder kosten aan elektra verbruik. Dit 

is het gevolg van een verminderd gebruik van apparatuur. 

Hier geldt ook dat er slim omgegaan dient te worden met 

de te verlichten ruimtes. 

 
 
Tabel 13: Aspecten van telewerken die zorgen voor een toename van de CO2-uitstoot (Hook et al, 2020; O’Brien et al, 2020) 

Aspect Toelichting 

Toename woon-werk afstanden (X) Telewerkers zijn niet meer plaats gebonden. Daarnaast 

hoeven zij minder vaak te reizen naar kantoor. Hierdoor zijn 

zij eerder geneigd verder van kantoor af te gaan wonen. 

Hierdoor neemt de reisafstand en daarmee de  CO2-uitstoot 

toe. 

Toename niet gerelateerd woon-werkverkeer Telewerkers geven aan dat wanneer zij op kantoor werken 

zij op de weg naar huis vaak onderweg stoppen om een 

boodschap te doen. Zij moeten hiervoor nu apart de deur 

uit. Daarnaast neemt de behoefte om activiteiten te 

ondernemen buitenshuis toe naarmate men vaker 

binnenshuis verblijft. 

Toename benodigde kantoorruimte thuis Telewerken zorg voor een toename in benodigde 

kantoorruimte binnenshuis. Dit kan er voor zorgen dan men 

verhuist naar grotere woningen. Dit zorgt dan weer voor 

een toename van de te koelen en te verwarmen ruimtes 

thuis.  

Toename verbruik/kosten thuis Telewerken zorgt voor een toename in het verbruik van 

elektra. Het gebruik van benodigde apparatuur verplaatst 

zich van kantoor naar thuis.  

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Het doel van het vervolgonderzoek is inzicht verkrijgen in de factoren en kwaliteitsprincipes van 
telewerken. De checklist zal empirisch worden getoetst. Daar bij zal inzicht worden verkregen in de 
huidige stand van zaken rondom telewerken in de bancaire sector. Vervolgens wordt er gekeken 
welke veranderingen er worden verwacht rondom telewerken na CV-19. Ook wordt de mogelijke 
afname van de CO2-uitstoot per dag telewerken van organisatieonderdeel X binnen de bank 
berekend. In tabel 14 is dit schematisch weergegeven. Het vervolg van de methode van het empirisch 
onderzoek wordt in H3 beschreven. 
 
Tabel 14: Systematische weergave doel van het vervolgonderzoek 

 Onderzoeksvraag Doel Informatie Wijze van data 
verzamelen 

EO1 Hoe is telewerken ingericht binnen de 
casusorganisatie? 

Inzicht huidige 
stand van zaken 
met telewerken  

Kennis van expert  
 

Interviews 

EO2 Welke veranderingen worden verwacht na 
CV-19 m.b.t. de inrichting van telewerken 
binnen de casusorganisatie? 

Inzicht in 
veranderingen 

rondom telwerken 
door invloed 

COVID19 

Kennis van expert 

EO3 Worden de dimensies van telewerken 
herkend bij de casusorganisatie en zijn deze 
passend voor de casusorganisatie? 

 
 
 

Validatie checklist 
telewerken in de 
bancaire sector 

Kennis van expert 

EO4 Worden de factoren van telewerken 
herkend bij de casusorganisatie en zijn deze 
passend voor de casusorganisatie? 

Kennis van expert 
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EO5 Worden de kwaliteitsprincipes  van 
telewerken herkend bij de casusorganisatie 
en zijn deze passend voor de 
casusorganisatie? 

Kennis van expert 

EO6 Hoeveel CO2-uitstoot door woon-
werkverkeer kan er bespaard worden per 
dag thuiswerken binnen het 
organisatieonderdeel? 

Vaststellen CO2-
voetafdruk 

Reisgegevens van 
medewerkers 

HR database  
Documentatie 
bedrijfsvoering 

(rapportage) 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van het empirisch onderzoek besproken. Hierin worden het 
conceptuele en technische ontwerp van het onderzoek toegelicht. Hierna wordt de gegevensanalyse 
beschreven en daarbij wordt de keuze voor de analyse onderbouwd. Tenslotte wordt ingegaan op de 
betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten van het onderzoek. 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de Design Science Research Methode (DSRM). Deze 
methode zorgt ervoor dat het onderzoek op een goede manier gestructureerd is. DRSM richt zich op 
het creëren en evalueren van vernieuwde IT-onderdelen om specifieke problemen binnen 
organisaties op te lossen (Peffers et al., 2007). De methode bestaat uit zes stappen welke in tabel 15 
staan beschreven. 
 
Tabel 15: Stappen van de Design Science Research methode met toelichting en plaats binnen dit onderzoek (Peffers et al., 2007). 

Stap Onderdeel Toelichting  Plaatsing in onderzoek 

1 Probleemidentificatie en motivatie In hoofdstuk 1.3 is de 

probleemstelling omschreven: het is 

onduidelijk wat de criteria zijn om 

kwalitatief goed werk te leveren en 

hoeveel CO2-uitstoot er bespaard kan 

worden door telewerken. 

H1 Paragraaf 1.1 t/m 

1.4.  

2 Omschrijving doelstelling voor een oplossing In hoofdstuk 1.4 zijn de 

doelstellingen omschreven: een 

checklist telewerken opstellen en 

wordt het rekenmodel gekozen om 

de CO2-uitstoot te meten. 

H1. Paragraaf 1.5 en 

1.6. 

H2 Paragraaf 2.1 en 

2.2. 

3 Ontwerp en ontwikkeling De voorlopige checklist telewerken is 

opgesteld aan de hand van literatuur. 

Het rekenmodel van Koops voor de 

CO2-voetafdruk wordt uitgelegd. 

H2. Paragraaf 2.3 

4 Demonstratie De checklist wordt hier ingevuld en 

gevalideerd met experts. Het 

rekenmodel wordt toegepast. De 

resultaten worden beschreven. 

H4 

5 Evaluatie De resultaten worden geanalyseerd. 

Hierop worden conclusies getrokken 

en aanbevelingen gedaan. 

H5 

6 Communicatie Oplevering van het complete verslag 

en een presentatie. 

Complete rapport 

inclusief presentatie. 

 
In dit onderzoek wordt het sociale fenomeen telewerken onderzocht. Voor dit onderzoek is gekozen 
voor een mono methode kwalitatief onderzoek op basis van een singel case study onderzoek met 
een interpretatieve benadering toe te passen. Het onderzoek is cross-sectioneel van aard, omdat het 
een dwarsdoorsnede onderzoek betreft. Dit houdt in dat het fenomeen telewerken op een bepaald 
tijdstip bij eenzelfde groep bestudeerd wordt (Saunders et al, 2019). De keuze voor deze tijdshorizon 
heeft te maken met de beperkte tijd die beschikbaar is voor dit onderzoek. Er worden zes interviews 
afgenomen en telewerken wordt onderzocht op dit moment en niet over een langere periode. 
 
De in de voorgaande alinea beschreven methode heeft de voorkeur omdat er ruimte is om ‘hoe’ en 
‘waarom’ vragen te stellen. Op deze manier kan er gedetailleerde informatie worden verworven over 
de opvattingen van de respondenten. Tevens levert dit de ruimte om zowel open als gesloten vragen 
te stellen en door te vragen bij onduidelijkheden. Het betreft hier een single case study, omdat het 
onderzoek binnen één onderdeel van de gekozen organisatie in de bancaire sector plaatsvindt. Een 
case study wordt door Yin (2014) als volgt beschreven: "een empirisch onderzoek dat een 
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hedendaags fenomeen (de case) diepgaand en binnen zijn reële context onderzoekt”. Er wordt in het 
onderzoek gestreefd naar een zo compleet mogelijk beeld. Om deze reden is dit een ‘holistic case 
study’ (Saunders et al, 2019). 
 
Het betreft een vorm van kwalitatief onderzoek waarin meerdere methodes toegepast kunnen 
worden. Dit biedt een voordeel bij het verkrijgen van diepgaande en gedetailleerde informatie ten 
opzichte van het afnemen van enquêtes. Daarnaast betreft het een verkennend onderzoek. Bij dit 
type onderzoek is het gebruikelijk dat er een interview vorm in het onderzoek wordt opgenomen. 
Een voordeel hiervan is dat deelnemers eerder reageren om deel te nemen dan bij een enquête 
(Saunders et al, 2019). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is er in dit onderzoek gekozen 
voor semigestructureerde interviews met verschillende experts. Dit maakt het mogelijk om op een 
eenduidige manier met verschillende experts specifieke onderwerpen te bespreken. Antwoorden 
worden gezocht op basis van de uitspraken van experts. Bij de interviews is het belangrijk het 
onderzoek in een zo natuurlijk mogelijke setting uit te voeren. Dit geeft de mogelijkheid een 
vertrouwensband op te bouwen met de deelnemers. Hierdoor komt er meer diepgang in de 
interviews. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede. Daar dit op dezelfde manier gebeurt zijn de 
antwoorden goed te vergelijken, maar blijft er ruimte om nieuwe onderwerpen te verkennen 
(Saunders et al, 2019). 
 
Daarnaast zullen verschillende interne documenten en literatuurstukken over de bancaire sector 
worden geraadpleegd. De student heeft toegang tot de organisatie. Dit maakt dat de informatie 
makkelijker verkregen kan worden. Het deel van het onderzoek met betrekking tot de CO2-
voetafdruk gebeurt op basis van personeelsgegevens uit het HR-administratie. Dit onderdeel is niet 
interpretatief. Voor het empirisch onderzoek is een aantal deelvragen opgesteld. Deze zijn te vinden 
in tabel 13. 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
In tabel 14 zijn de vragen voor het empirisch onderzoek weergegeven. Voor de beantwoording van 
deze vragen is de kennis van experts op het gebied van telewerken uit de praktijk nodig. Om deze 
data te verzamelen worden interviews afgenomen. De interviewvragen zijn opgesteld aan de hand 
van de vragen uit het empirisch onderzoek. Een overzicht van de interviewvragen is te vinden in tabel 
16. In tabel 17 is beschreven hoe de informatie voor inzicht in de CO2-uitstoot vergaard zal worden. 
 
Semigestructureerde interviews 
Tabel 16: Operationaliseren van vragen uit het empirisch onderzoek naar interviewvragen 

Doel ID Onderzoeksvraag Interviewvraag 

In
zi

ch
t 

h
u

id
ig

e
 s

ta
n

d
 v

an
 z

ak
e

n
 m

e
t 

te
le

w
e

rk
e

n
 

EO1 Hoe is telewerken 

ingericht binnen de 

casusorganisatie? 

- Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de organisatie? 
- Is er een duidelijk beleid aanwezig voor telewerken? 
- Voorziet de organisatie in alle benodigdheden voor telewerken? 

- Heeft u een geschikte thuiswerkplek kunnen inrichten? 
- Heeft u toegang tot alle benodigde gegevens om uw werk te 

kunnen uitvoeren? 

- Heeft uw werkgever alle benodigde apparatuur voor telewerken 

beschikbaar gesteld? 

- Zijn er afspraken gemaakt over werktijden? 

- Zijn er vergoedingen beschikbaar inzake telewerken? 

- Hoeveel werkdagen werkt u gemiddeld thuis? 

- Welke invloed heeft telewerken op uw productiviteit? 
- Ervaart u belemmeringen omtrent telewerken? 
- Is deze manier van telewerken representatief voor de bancaire 

sector?   
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EO2 Welke veranderingen 

worden verwacht na CV-

19 m.b.t. de inrichting van 

telewerken binnen de 

casusorganisatie? 

- Verwacht u veranderingen in de manier waarop telewerken is 
ingericht door CV-19? 

- Hoe denkt u dat het beleid betreffende telewerken eruitziet na 
CV-19? 

- Verwacht u dat er nog andere veranderingen rondom telewerken 
door CV-19? 

-  Kunt u de veranderingen toelichten? 
- Zijn deze veranderingen representatief voor de bancaire sector?   
- Hoeveel dagen werkte u thuis voor CV-19? 
- Hoeveel dagen verwacht u na CV-19 thuis te werken? 

Kunt u uw antwoord van de voorgaande vraag toelichten? 
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EO3 Worden de dimensies van 

telewerken herkend bij de 

casusorganisatie en zijn 

deze passend voor de 

casusorganisatie? 

 

- Omvatten de dimensies alle aspecten die invloed hebben op 
telewerken? 

- Zijn er dimensies die volgens u ontbreken? 
- Kunnen er dimensies worden verwijderd? 
- Welke dimensies acht u relevant voor de bancaire sector? 

EO4 Worden de factoren van 

telewerken herkend bij de 

casusorganisatie en zijn 

deze passend voor de 

casusorganisatie? 

 

- Dekken de genoemde factoren alle bevorderende en 
belemmerende aspecten van telewerken? 

- Zijn de factoren van telewerken herkenbaar? 
- Zijn er factoren die volgens u ontbreken, zo ja onder welke 

dimensie zou u die toevoegen? 
- Zijn er factoren die niet op de lijst thuishoren? 
- Welke factoren acht u representatief voor de bancaire sector? 

EO5 

 

Worden de 

kwaliteitsprincipes van 

telewerken herkend bij de 

casusorganisatie en zijn 

deze passend voor de 

casusorganisatie? 

 

- Dekken de TQM principes alle vlakken voor kwaliteit van werk? 
- Zijn de TQM principes herkenbaar? 
- Zijn er principes die volgens u ontbreken? 
- Zijn er factoren die volgens u niet op de lijst thuis horen? 
- Acht u deze factoren representatief voor de bancaire sector?  
- In welke mate kan met de TQM principes kwaliteit van werk 

worden gemeten? 
- Graag uw menig: 

 - Heeft telewerken invloed op de kwaliteit van werk? 
- Hoe moet telewerken ingericht worden om de kwaliteit van werk 
te borgen? 

 

Tabel 17: Operationaliseren van vragen uit het empirisch onderzoek naar methode voor het vergaren van informatie 

Doel ID Onderzoeksvraag Benodigde informatie 

V
as
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 C
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k 

EO6 Hoeveel CO2-uitstoot door woon-

werkverkeer kan er bespaard 

worden per dag thuiswerken 

binnen het organisatieonderdeel? 

Documentatie zal opgevraagd worden bij de HR-afdeling van de 

casusorganisatie. 

Benodigde informatie zijn de reisgegevens van medewerkers op de 

onderzochte afdeling. 

 

In dit onderzoek wordt de impact op de CO2-voetafdruk van het woon-

werk verkeer gemeten. De bewustwording is aanwezig dat het verbruik 

van energie, gas en andere benodigdheden zich verplaatst van kantoor 

naar thuis. Dit vereist extra onderzoek. Om het onderzoek af te kaderen en 

omwille van tijd zijn deze factoren buiten beschouwing van dit onderzoek 

gelaten. 

 
Voor het onderzoek worden in totaal 6 interviews afgenomen. De interviews zullen circa 60 minuten 
duren. De interviews worden afgenomen via Microsoft Teams en worden opgenomen voor de 
analyse in een volgend stadium. Vooraf wordt toestemming gevraagd om de opname te maken. De 
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criteria en functierollen waarop de deelnemers geselecteerd zijn worden weergegeven in tabel 18 en 
19. Om het onderzoek zo divers en breed mogelijk te houden wordt er gekozen om verschillende 
rollen te interviewen. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende invalshoeken te onderzoeken. 
 
De tijdspanne waarin de interviews worden afgenomen is tussen halverwege februari en eind april 
2021. Deelnemers krijgen vooraf de checklist en interviewvragen toegestuurd. Daarbij wordt hen 
verzocht de checklist vooraf in te vullen en de vragen voor te bereiden. De aanbiedingsbrief is te 
vinden in bijlage 6. Om te testen of de opzet van het interview werkt, de vragen begrijpelijk zijn en of 
deze leiden tot de informatie waarmee de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden, wordt er 
als eerste een proef interview afgenomen. Dit interview wordt volledig getranscribeerd. Van de 
andere interviews wordt alleen een verslag geschreven. Alle verslagen worden ter review 
opgestuurd. De deelnemers wordt verzocht hier binnen 14 dagen een reactie op te geven. Hierbij is 
er ruimte voor eventuele op- of aanmerkingen en toevoegingen. Alle gegevens van de deelnemers, 
op de functierol na, worden volledig geanonimiseerd. 
 
Wanneer alle resultaten binnen zijn en de analyse is afgerond wordt er een definitieve checklist 
opgesteld. De definitieve checklist zal nogmaals bij de deelnemers ter verificatie worden voorgelegd. 
Het doel is om zo te controleren of de checklist gebruikt kan worden voor de implementatie van 
telewerken of dat er nog laatste zaken moeten worden aangepast. 
 
Er zijn een aantal criteria opgesteld wanneer uit de interviews blijkt dat de checklist moet worden 
aangepast. Deze criteria worden aangehouden om de checklist zo accuraat mogelijk te krijgen. 
De criteria die zijn opgesteld zijn als volgt: 
1. Respondenten geven feedback die ook uit eerder onderzoek naar voren is gekomen bij Telewerk1. 
2. Meerdere respondenten geven dezelfde feedback. 
3. Feedback is relevant voor de sector. Af te leiden op basis van de checklist items. 
 
Tabel 18: Selectie criteria deelnemers interviews 

 Criteria 

1 Deelnemer werkt minimaal 2 jaar bij de casusorganisatie 

2 Deelnemer heeft ervaring met telewerken 

3 Deelnemer heeft voldoende ervaring met telewerken om in te schatten of de checklist relevant is 

4 Deelnemer begrijpt de behoefte van de organisatie m.b.t. telewerken 

5 Deelnemer begrijpt de behoefte van de werknemer m.b.t. telewerken 

7 Deelnemer heeft een functie die niet organisatie specifiek is. (rol bestaat ook in andere organisaties) 

6 Optioneel: Deelnemer is betrokken geweest bij het implementeren van telewerken binnen de organisatie 

 

Tabel 19: Toelichting functies en keuze deelnemers interviews. 

Functie Omschrijving Toelichting 

1. Klantadviseur 

MKB-Banking 

Adviseur met klantcontact. 

Geeft advies over zakelijke 

kredieten. 

Sinds CV-19 werkt de adviseur volledig vanuit huis. Contact met 

collega’s en klanten gaat volledig digitaal. Voor CV-19 waren 

digitale kanalen m.b.t. tot klantcontact al beschikbaar. 

Nuttige inzichten van medewerkers met klantcontact.  

2. Klantadviseur 

MKB-Banking 

Adviseur met klantcontact. 

Geeft advies over zakelijke 

kredieten. 

Sinds CV-19 werkt de adviseur volledig vanuit huis. Contact met 

collega’s en klanten gaat volledig digitaal. Voor CV-19 waren 

digitale kanalen m.b.t. tot klantcontact al beschikbaar. 

Nuttige inzichten van medewerkers met klantcontact. 

3. Adviseur 

klantondersteuning 

MKB 

Adviseur met klant contact. 

Behandelt administratieve 

vragen. 

Sinds CV-19 werkt de adviseur volledig thuis. Werkt in een team 

welke ingericht is op werkstromen.  

Nuttige inzichten van medewerkers die afhankelijk zijn van 

onderlinge samenwerking en communicatie. 
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Ondersteund klantadviseur 

met administratieve taken. 

4. Business 

implementatie 

manager 

Betrokken bij implementeren 

van nieuwe processen. 

Belangrijke taak is het 

optimaliseren van de 

werkprocessen. 

Betrokken bij de implementatie van nieuwe processen, zo ook 

telewerken. Daarnaast ondersteunend aan het management 

geeft advies. Nuttige inzichten vanuit management team. 

5. Manager 

Klantadvies MKB 

Manager van het advies team. 

Ondersteund management 

met leiding afdeling. 

Stuurt het team nu volledig aan op afstand. Voor CV-19 was dit 

volledig met fysiek contact. Houdt daarbij toezicht op de 

kwaliteit van het werk.  

Nuttige inzichten op gebied van aansturing en uitvoering van 

het werk door medewerkers. 

6. Directeur 

Klantadvies MKB  

Directeur van de MKB 

afdeling. Hoogste 

verantwoordelijke van de 

afdeling. 

Verantwoordelijk voor de gehele afdeling en uiteindelijke 

strategische- en beleidskeuzes.  

Nuttige inzichten op gebied van aansturing en uitvoering van 

werk op hoog management niveau. 

 
Personeelsgegevens 
Om de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer te kunnen berekenen worden er ook 
personeelsgegevens verzameld. Deze zullen volledig geanonimiseerd zijn op de reis kilometers per 
enkele rit naar kantoor na. Deze gegevens worden opgevraagd bij de HR-afdeling van de te 
onderzoeken organisatie. 

3.3. Gegevensanalyse 
In dit onderdeel wordt de gegevensanalyse uiteengezet. De verzamelde data zal bestaan uit 
kwalitatieve en kwantitatieve data. De kwalitatieve data komen voort uit de interviews en de 
kwantitatieve data uit de personeelsgegevens (Saunders et al, 2019). In tabel 20 wordt schematisch 
weergegeven hoe de data zal worden geanalyseerd. 
 
Tabel 20: Dataverwerking en analysemethoden. 

 

Methode Voor-/nadelen Bron 
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-Door middel van deductie worden de antwoorden 

gecodeerd en verwerkt in een datamatrix. 

-Ontwerpen van een datamatrix waardoor 

verbanden gelegd kunnen worden. 

- Verwerking v.d. matrix op basis van kernwoorden. 

- De factoren in de checklist zijn voorzien van een 

ID. Op deze manier kan er structuur in het 

onderzoek worden aangebracht (Saunders et al, 

2019) 

 

Voordeel: 

- Snel inzicht door 

verwerking in datamatrix 

- Goede vergelijking mogelijk 

tussen overeenkomsten en  

verschillen door 

schematische weergave 

 

Nadeel: 

- Methode kost veel tijd 

Kwalitatieve data uit 

antwoorden op de 

interviewvragen 
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- Uitkomsten worden verwerkt in tabellen. 

- Verzamelde gegevens worden ingevoerd in het 

rekenmodel van Koops (2019) 

- Schatting in de CO2-voetafdruk per enkele reis per 

medewerker. 

Voordeel: 

- Direct inzicht in CO2-

voetafdruk en mogelijke 

besparingen voor het woon-

werkverkeer. 

- Overzichtelijk door 

tabelvorm en 

vergemakkelijkt de 

vertolking.  

Kwantitatieve data uit 

personeelsgegevens over 

woon-werkverkeer 

afkomstig van de HR-

afdeling. 
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3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Voor de borging van kwaliteit van het onderzoek spelen validiteit en betrouwbaarheid een 
belangrijke rol. In deze paragraaf wordt besproken hoe hiermee om is gegaan in het onderzoek en 
hoe ethische kwesties zijn behandeld. 
 
Interne validiteit 
Interne validiteit, ofwel is de ware waarde gemeten, heeft alles te maken met de kwaliteit van de 
onderzoeksopzet (Saunders et al., 2019). Dit hangt samen met de kwaliteit van  
de checklist, interviewvragen en de antwoorden van de experts. Om deze kwaliteit te borgen zijn een 
aantal stappen genomen. De eerste stap is dat er gebruikt is gemaakt van (peer-reviewed) 
wetenschappelijke literatuur. De interviewvragen zijn opgesteld aan de hand het literatuuronderzoek 
en via de checklist telewerken. Daarbij zijn de functies van de deelnemers geselecteerd op basis van 
de onderdelen in de checklist van telewerken en niet naar de functie zelf. Tevens is de keuze 
gemaakt het onderzoek zo breed en divers mogelijk te houden door deelnemers met verschillende 
rollen te interviewen. Door vooraf een proef interview af te nemen is gecontroleerd of de checklist 
en interview vragen goed te begrijpen zijn zoals deze door de interviewer bedoeld zijn en daarmee 
de vragen uit het empirisch onderzoek beantwoord kunnen worden. Indien nodig worden de 
checklist en interview vragen aangepast of aangevuld. Deelnemers kunnen door externe factoren 
worden beïnvloed. Op het moment van schrijven speelt CV-19 een grote rol in de maatschappij en is 
er veel aandacht voor telewerken. Media uitingen, ongeacht positief of negatief, kunnen de 
uitspraken van de deelnemers beïnvloeden. 
 
Externe validiteit 
Externe validiteit betreft de mate waarin de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden. 
Generaliseerbaarheid wordt aangetast door het feit dat het onderzoek is gebaseerd op een case of 
een klein aantal cases (Saunders et al., 2019). In dit onderzoek wordt slechts één 
organisatieonderdeel onderzocht. Dit beperkt de generaliseerbaarheid, ondanks het feit dat de 
organisatie een van de grootste banken in Nederland is. De resultaten kunnen niet worden 
vergeleken met alle andere bedrijfsonderdelen binnen het bedrijf en de bancaire sector of andere 
sectoren. Om die reden is er gekozen voor deelnemers met verschillende functies, die ook bij andere 
organisaties voor kunnen komen. In de interviews wordt door middel van de checklist vastgesteld of 
factoren herkenbaar zijn en/of van toepassing voor de sector. Tevens wordt er gevraagd naar de 
toepasbaarheid binnen de bancaire sector. Op deze manier wordt getracht de generaliseerbaarheid 
te verhogen. 
 
Interne betrouwbaarheid 
Interne betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin het onderzoek op juiste wijze is 
uitgevoerd (Saunders et al., 2019). De interviewer zou invloed kunnen uitoefenen op de deelnemers 
van het interview. Om deze reden is geprobeerd het interview zo objectief mogelijk te houden. Om 
de interviews consistent te houden is vooraf de structuur van de interviews bepaald en hebben de 
deelnemers vooraf dezelfde informatie ontvangen als voorbereiding. Tevens worden er audio 
opnamen gemaakt. Indien nodig kan een andere onderzoeker de resultaten analyseren. 
 
Externe betrouwbaarheid 
Externe betrouwbaarheid is de mate waarin het onderzoek reproduceerbaar is. Dit betekent dat 
wanneer het onderzoek nogmaals uitgevoerd wordt, dezelfde resultaten behaald worden (Saunders 
et al., 2019). Om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken is in dit verslag zo transparant en 
volledig mogelijk gerapporteerd over welke onderzoeksmethoden toegepast zijn. Dit komt terug in 
een zo compleet mogelijke uiteenzetting van de bronvermelding, de genomen stappen en gebruikte 
documenten. Volledige reproduceerbaarheid van dit onderzoek zal gezien de kwalitatieve aard 
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moeilijk zijn. Daarnaast speelt CV-19 een grote rol in het fenomeen telewerken. Hierdoor is het goed 
mogelijk dat in de toekomst andere inzichten verzameld worden over dit fenomeen. 
 
Ethische factoren 
Onderzoeksethiek gaat om de mate waarin de rechten van de respondenten worden beschermd. 
Deze ethische factoren zijn samengesteld uit de sociale normen en ethische codes binnen 
wetenschappelijk onderzoek. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek op een ethische manier 
verloopt heeft Saunders (2019) een aantal factoren beschreven. De factoren waar in dit onderzoek 
rekening mee is gehouden staan weergegeven in tabel 21. Op deze manier blijft het onderzoek 
duidelijk en transparant. Niet alle door Saunders (2019, p. 257) opgestelde factoren zijn in tabel 21 
verwerkt, dit heeft als reden dat niet alle principes van toepassing zijn op dit onderzoek. 
 
Tabel 21: Ethische aspecten en oplossingen (Saunders et al., 2019, p243-245). 

Ethisch Aspect Uitleg 

Informatie verschaffing aan deelnemers Deelnemers aan het onderzoek hebben het recht volledig 

geïnformeerd te zijn over het onderzoek. Het doel, de 

methode en de rechten van de deelnemers worden vooraf 

met hen gedeeld. Er is in alle gevallen ruimte 

voortoelichting en vragen wanneer de deelnemer deze 

heeft. 

Gevoeligheid van de onderwerpen De onderwerpen kunnen als gevoelig worden ervaren 

door de deelnemers. Om die reden wordt in de 

informatieverschaffing duidelijk vermeld dat het om een 

objectief onderzoek gaat. De deelnemers zullen in geen 

geval beoordeeld of veroordeeld worden. 

Vertrouwelijke omgang met antwoorden De resultaten uit de interviews kunnen vertrouwelijke 

informatie bevatten. Deze worden niet openbaar gemaakt 

en er wordt zorgvuldig mee om gegaan.  

Anonimiteit van de deelnemer De anonimiteit van de deelnemers wordt gewaarborgd. In 

het onderzoek zal alleen de functierol van de deelnemer 

worden benoemd. 

Vrijwillige deelname aan het onderzoek Een deelnemer moet op vrijwillige basis mee werken aan 

het onderzoek. Op ieder moment kan van deelname 

worden afgezien. 

Integriteit en objectiviteit onderzoeker De onderzoek stelt zich zo neutraal en objectief mogelijk 

op. Waar dit niet mogelijk is of er sprake is van belangen 

verstrengeling is zal dit worden vermeld. Om dit te borgen 

worden alle gebruikte bronnen en resultaten gedeeld. Dit 

zal vertrouwelijk gebeuren. 
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Als eerste worden 
de wijzigingen in het onderzoek en de uitvoering ervan besproken. Vervolgens worden de resultaten 
per deelvraag van het empirisch onderzoek beschreven. 

4.1. Wijzigingen in de onderzoeksopzet 
Aanpassingen in het onderzoek 
In hoofdstuk 3 is een onderzoeksopzet gepresenteerd. Om te toetsen of dit een werkbare opzet is, 
heeft aan het begin van het onderzoek een pilot interview plaatsgevonden. Dit is gedaan om te 
toetsen of de informatie die uit de interviews verkregen wordt, bruikbaar is voor het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen. In tabel 22 zijn de aanpassingen in de onderzoeksopzet weergegeven. 
 
Tabel 22: Aanpassingen in de onderzoeksopzet van het empirisch onderzoek 

Wijziging Toelichting 

De vraag sector specifiek is 
veranderd in relevant voor 
functie en bruikbaar voor de 
checklist. In bijlage 6 is een 
aangepaste checklist te 
vinden. De vraag sector 
specifiek is in het interview 
als controle vraag gesteld. 

De vraag sector specifiek per factor is erg breed gezien de vele en verschillende aanbieders van 
financiële diensten. Het leverde voor dit onderzoek geen bruikbare antwoorden op. Om die reden 
is relevant voor functie en bruikbaar toegevoegd. Op deze manier is af te leiden of een factor voor 
een specifieke functie geldt en of deze bruikbaar is voor de checklist. 

Antwoord optie overig uit 
voorlopige checklist 
verwijderd (bijlage 6). 

Dit tekstvlak voegde niets toe bij de checklist. Het was niet duidelijk wat hier ingevuld kon worden. 
Er is in de interviews ruimte gelaten voor opmerkingen en/of aanvullingen. 

Uitbreiding interview vragen 
met aantal opties. 

Deze vragen zijn toegevoegd om te ontdekken of de thuissituatie van de respondent van invloed is 
op de resultaten.  
- Leeftijd categorie 
- Thuissituatie (relatie status & kinderen) 
- Aantal km enkele reis naar kantoor 
- Aantal dienstjaren 
- Aantal werkuren 

Geen extra controle op 
definitieve checklist 

Het was voor het onderzoek i.v.m. tijd gebrek bij de respondenten al moeilijk om 6 respondenten te 
beschikbaar te vinden voor het interview. Om deze reden is er geen laatste controle geweest. 

Formulier geïnformeerde 
toestemming (bijlage 7) niet 
getekend terug. 

Geen van de respondenten heeft thuis een printer en/of scanner. Om die reden is de toestemming 
mondeling in het interview gevraagd en is het formulier bij 5 respondenten niet ingevuld. 

 
Uitvoering van het onderzoek 
De respondenten zijn allen persoonlijk telefonisch benaderd met de vraag of zij willen deelnemen 
aan het onderzoek. Bij geen gehoor, is er een gepersonaliseerde mail verzonden waarin ook de 
aanbiedingsbrief was bijgevoegd. Bij de deelnemers die telefonisch instemden is de aanbiedingsbrief 
daarna per email verzonden. 
 
Van de 6 afspraken met respondenten werden 2 afspraken continue verzet. Om die reden zijn 2 
andere respondenten gevraagd. Op deze manier is het gelukt om tijdig alle 6 de interviews te kunnen 
afnemen.  In tabel 23 is meer informatie te vinden over de achtergrond van de respondenten. Voor 
enkele respondenten was het bij een aantal factoren niet duidelijk wat er geantwoord moest 
worden. Om die reden is de checklist in ieder interview met de respondenten doorgenomen. 
Uiteindelijk bleek dat de respondenten sommige factoren voor meerdere uitleg vatbaar vonden en 
dus met zowel ja en nee wilden antwoorden. Bij het antwoord is aangegeven dat hun eigen situatie 
leidend is. Van de interviews is het pilot interview volledig getranscribeerd en van de andere zijn 
gespreksverslagen gemaakt. De gespreksverslagen zijn persoonlijk doorgenomen met de 
respondenten en zij hebben deze goedgekeurd. De antwoorden van de respondenten zijn in een 
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datamatrix verwerkt en gecodeerd om goede analyses te kunnen maken. De resultaten worden 
besproken in paragraaf 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5. 
 
Tabel 23: Achtergrond informatie respondenten 

Respondent Functie Leeftijd 
categorie 

Thuissituatie Werkbare 
uren per 
week 

Aantal 
dienstjaren 

Aantal KM 
per enkele 
reis 

R1 Klantadviseur MKB 25-30 
jaar 

Samenwonend zonder 
kinderen 

40 5 25 

R2 Klantadviseur MKB 35-40 
jaar 

Samenwonend, 2 kids 
<10 jaar 

32 16 34 

R3 Adviseur 
klantondersteuning MKB 

40-45 
jaar 

Samenwonend, 2 kids 
> 10 jaar 

32 19 OV (55) 

R4 Business Implementation 
Manager 

30-35 
jaar 

Samenwonend zonder 
kinderen 

40 6 200 

R5 Teammanager Klantadvies 
MKB 

40-45 
jaar 

Samenwonend zonder 
kinderen 

36 2 60 

R6 Directeur MKB 40-45 
jaar 

Samenwonend, 2 kids, 
8 en 10 jaar 

40 3 63 

 
De uitvraag van de personeelsgegeven bij HR nam meer tijd in beslag dan gedacht. Uiteindelijk heeft 
dit geen problemen opgeleverd. In de dataset is van alle werknemers weergegeven of zij voor het 
woon-werkverkeer met de auto of het OV reizen en wat de afstand per enkele reis is. Medewerkers 
die extern zijn behoren volgens het GHG-protocol niet bij de organisatie en vallen buiten de scope 
van het onderzoek en zijn ook niet in de dataset opgenomen. 

4.2.  Huidige stand van zaken rondom telewerken in de bancaire sector (EO1) 
In de interviews is aan de respondenten gevraagd hun mening te geven over de huidige stand van 
zaken omtrent telewerken. Een samenvatting met de kern van de antwoorden is te vinden in tabel 
24. 
 
Tabel 24: Antwoorden respondenten over huidige stand van zaken omtrent telewerken 

H
u

id
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n

d
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e
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Code Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 

Beleid voor CV-
19 

Er mocht thuis 

gewerkt 

worden  

Voor CV-19 
konden wij al 
thuiswerken.  

Thuiswerken 
was mogelijk 
Gezien mijn 
functie deed ik 
dat niet. 

Had wel al een 
regeling om 1 
of 2 dagen 
thuis te werken 

Volledig thuis.  Thuiswerken 
mogelijk. 
Weinig 
gebruikt 

Beleid tijdens 
CV-19 

100% thuis Volledig thuis. 100% thuis Volledig vanuit 
huis. 

Volledig thuis. Het beleid is 
momenteel 
volledig 
thuiswerken 

Thuiswerkdage
n voor CV-19 

2 1 0 2 4 0 

Thuis tijdens 
CV-19 

2 4 4 5 4 5 

Thuiswerkplek Ja op kosten 
van werkgever 
ingericht. 

Ja hebben 
kunnen 
bestellen.  

Wij mochten 
een volledige 
werkplek 
bestellen. 

Werkplek 
kunnen 
inrichten. 
  

Al voorzien Ja is verzorgd.
  

Benodigdhede
n 

Alles wordt 
voorzien.  

Ja alle 

benodigdheden 

zijn verzorgd.

 

  

Nee, 
kantoorbenodi
gdheden eigen 
kosten. 

Alle 
benodigdheden 
aanwezig.  

Nee vind niet 
dat alles 
verzorgd is 

Ja alles is 
aanwezig  

Apparatuur  Alle apparatuur 
is verzorgd. 

Alle apparatuur 
is er.  

Alleen geen 
printer  

Ja heb alles wat 
ik nodig heb. 

Printer en 
versnipperaar 
niet. 

Printer en 
scanner is een 
gemis.  
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Gegevens Alles 
beschikbaar
  

Alles 
beschikbaar
  

Ja alle toegang 
is geregeld. 

Toegang tot 
gegevens was 
al geregeld.
  

Ja toegang is 
geheel 
geregeld. 

Toegang is in 
orde. 

Werktijden Geen 
afspraken, 
hebben veel 
vrijheid.  

Geen 
afspraken, zal 
op individuele 
basis wel 
gebeuren.
  

Moeten tussen 
830 en 1730 
bereikbaar zijn
  

Geen vaste 
afspraken. Vrij 
om de dag in te 
delen. 

Geen vaste 
afspraken. 

Geen afspraken 
zeker niet op 
mijn niveau.
  

Vergoedingen Worden geen 
thuiswerkvergo
edingen 
gegeven.  

Nee geen 
thuiswerk 
vergoeding. 

Nee geen 
thuiswerk 
vergoeding.
  

Nee geen 
thuiswerk 
vergoeding. 

Nee geen 
thuiswerk 
vergoeding. 

Wij hebben 
meer afgepakt 
dan terug 
gegeven.  

Manier 
representatief 

Acht dit 
representatief 

Acht dit 
representatief
  

Antwoord hier 
is ja.   

Ja dit acht ik 

representatief 

voor gehele 

sector.  

Ja is van 
toepassing 
voor de gehele 
sector. 

Ja acht dit 
representatief 
voor gehele 
sector.  

 
 
Inrichting en beleid van telewerken  
Op dit moment is door de huidige omstandigheden het beleid dat er 100% vanuit huis gewerkt 
wordt, tenzij er een goede reden is dit niet te doen. Respondent 1 zegt hierover: ‘’Er is eigenlijk 
gewoon gezegd hou je aan de maatregelen ga niet naar kantoor, tenzij daar echt een goede reden 
voor is. … Sinds corona zijn daar duidelijke afspraken gemaakt. Voor corona was dit niet zo…. Ik ben 
benieuwd of zij dit na corona gaan voortzetten. Daar is nu nog weinig bekend over’’. De afdeling 
heeft in verband met belangrijke processen altijd een minimale bezetting nodig op kantoor. Voor CV-
19 bestond de mogelijkheid om thuis te werken. Over het algemeen werd dit weinig gedaan.   
 
De organisatie heeft geen duidelijk beleid omtrent telewerken, wel waren er ‘instructies’. Deze 
werden voornamelijk gedeeld vanuit de leidinggevende. Het crisismanagement team heeft wegens 
CV-19 een beleid opgesteld. Hierover zegt respondent 2: ‘’Sinds CV-19 is het duidelijk. 100% thuis. 
Thuis werken behoorde voor CV-19 al tot de mogelijkheden‘ Toch was het nog niet helemaal 
geïntegreerd en kwamen de meeste liever naar kantoor. Daarnaast was er niet echt een beleid. Het 
waren meer hygiëne regels’’. Deze uitspraak wordt bevestigd door Respondent 3: ‘Op dit moment is 
het beleid volledig thuiswerken. Thuiswerken behoorde tot de mogelijkheden. Zelf deed ik het nooit. 
Ligt denk ook aan mijn functie. Geschreven beleid is er zover ik weet niet’’. 
 
Werktijden zijn flexibel in te plannen. Er zijn bepaalde verplichte momenten, verder is de dagindeling 
vrij. Per functie kan de vrijheid om in te delen verschillen, echter is het algemene beeld dat 
medewerkers veel vrijheid genieten. Respondent 2 zegt daarover: ‘’Er zijn geen afspraken gemaakt 
over werktijden. Binnen de organisatie zijn de gebruikelijke tijden 9 tot 5….Tussen de eerder 
genoemde tijden dient men wel bereikbaar te zijn voor collega’s en klanten. Op individuele basis 
zullen er wellicht afspraken gemaakt zijn’’.  Dit wordt bevestigd door respondent 6: ‘’…Wij hebben er 
als management team voor gekozen mensen vrij te laten. Natuurlijk zijn er bepaalde richtlijnen 
waaraan voldaan moet worden..’’.  
 
De werkgever heeft voorzien in de mogelijkheid een thuiswerkplek in te richten. Deze is volledig 
vergoed. Niet iedereen heeft hier gebruik van gemaakt. Dit is het geval als een medewerker al een 
thuiswerkplek heeft of hier geen ruimte voor heeft in huis. Daarnaast heeft de werkgever voorzien in 
alle benodigdheden om thuis te kunnen werken. Medewerkers missen wel de mogelijkheid om thuis 
te kunnen printen en scannen. Zo zegt respondent 5 ‘’Zelf had ik al een ingerichte werkplek bij mij 
thuis. Ik vond het onzin om dan extra spullen te bestellen. Wel vind ik het raar dat er geen 
printer/scanner is aangeboden met betrekking tot apparatuur. Nu moeten mensen hiervoor naar 
kantoor. Dat vind ik echt belachelijk’’. Respondenten 3, 4 en 6 bevestigen deze uitspraak.CV-19 
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Toegang tot gegevens en benodigde apparatuur is over het algemeen goed geregeld. Respondent 6 
zegt daarover: ‘’Toegang tot de gegevens is goed geregeld. Voor CV-19 bestonden er al 
mogelijkheden om thuis te werken. Netwerktoegang was al beveiligd. Printer is een gemis, moet ik 
voor naar kantoor.’’ Alle andere respondenten bevestigen deze uitspraak. 
 
Een thuiswerkvergoeding is er niet. Zoals respondent 1 aangeeft:‘’De werkgever heeft tot oktober 
2020 (ruim 7 maanden) de reiskostenvergoeding uitbetaald, terwijl er niet naar kantoor gereisd 
hoefde te worden’’.  Alle andere respondenten bevestigen dit. Zij vinden allemaal dat er een 
vergoeding moet komen. Dit is een kwestie dat door het management en HR geregeld zal moeten 
worden. Zo zegt respondent 6: ‘Er zijn geen andere vergoedingen beschikbaar. Er is denk ik meer 
afgepakt dan vergoed door de werkgever, reiskostenvergoedingen zijn bijvoorbeeld veranderd. Geen 
impact op mij, want heb nog een lease auto. Ik weet niet of het komt. Interessante vraag. Je ziet het 
wel bij andere bedrijven dat er een tegemoetkoming wordt gedaan. Zou dat niet gek vinden, ben er 
zelf niet echt bij betrokken want dat vind ik een HR dialoog’. 
 

4.3.  Verwachte veranderingen rondom telewerken door CV-19 (EO2) 
Er is aan de respondenten gevraagd of zij veranderingen verwachten en zo ja; welke veranderingen. 
De verwachtingen van de respondenten zijn te vinden in tabel 25. 
  
Tabel 25: Verwachtte veranderingen omtrent telewerken door CV-19 
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Code Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 

Thuis na CV-19 Maximaal 3
  

Minimaal 3 Minimaal 3  Minimaal 3 Minimaal 4 Maximaal 3 

Inrichting 
Verandering 

Volhouden 
hoe wij nu 
bezig zijn.
  

Verdere 
ontwikkeling 
telewerken 

3 dagen 
kantoor.  

Verdere 
optimalisering 
en digitalisering. 
Andere 
werkprocessen 

50% van de 
tijd thuis 

Inrichting voor 
telewerken is 
versnelt.  

Beleid 
Verandering 
 

Vergoeding 
thuiswerken 

Zal beleid op 
komen 

Maximaal 3 
dagen op 
kantoor.   

2 dagen thuis, 3 
kantoor 

Vergoeding 
voor 
thuiswerken. 

Wordt over 
nagedacht 

Andere 
Verandering 

Versnelling 
digitalisering, 
andere 
functie 
kantoor 

Versnelling 
digitlisering  

Digitale 
versnelling. 
Kantoor meer 
sociale functie 

Verdere 
ontwikkeling 
telewerken. 
Afstoten 
kantoren. 

Niets. Minder 
kantoor 
ruimte. 

Vaste 
kantoordagen 
door minder 
kantoor ruimte. 

Verandering 

representatief 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
De verwachting is dat telewerken blijvend is, met als voornaamste verandering dat dit voor meerdere 
dagen per week zal zijn. Vóór CV-19 wilde de organisatie al meer telewerken, maar dit kwam niet 
echt van de grond. Het bleek moeilijk de voordelen over te brengen in de organisatie. Inmiddels is 
het beeld veranderd, zoals respondent 3 hierover zegt: ’’Wij kunnen niet meer om telewerken heen. 
Organisaties hebben gezien dat het kan en werkt’’. 
 
Hoeveel dagen er thuis gewerkt zal worden weten de respondenten niet precies maar de 
verwachting is dat dit minimaal 3 dagen per week wordt. Telewerken is sociaal geaccepteerd, in 
tegenstelling tot voor CV-19. De organisatie heeft de voordelen gezien die telewerken met zich 
meebrengt. Inmiddels wordt op kantoor komen gezien als iets wat alleen gedaan wordt als het 
noodzakelijk is. Respondent 5 zegt: ‘’Ik verwacht dat er minimaal de helft van de tijd thuis gewerkt 
wordt na CV-19…Als leidinggevende heb ik mijn team nog niet gezien. Ik ben de feeling kwijt. Een 
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aantal dagen op kantoor zou daarom wel nuttig zijn’’ Dit wordt bevestigd door respondent 6: ‘’Het 
wordt denk ik moeilijk de medewerkers weer naar kantoor te krijgen, nu zij de voordelen hebben 
gezien…’’ 
 
Andere veranderingen die verwacht worden zijn een versnelde digitalisering van processen en 
bediening van de klant. Vóór CV-19 gingen een beperkt aantal processen digitaal. Tijdens de 
pandemie zijn meerdere processen versneld gedigitaliseerd om de dienstverlening te kunnen 
continueren. voor telewerken in de bancaire Respondent 1 geeft aan: ‘Tijdens CV-19 zijn 
verschillende processen versneld digitaal gegaan. Ik verwacht ook dat dit met andere processen zal 
gebeuren’. Alle andere respondenten bevestigen dit met hun uitspraken. De functie van kantoor 
veranderd en wordt gezien als een sociale ontmoetingsplaats. Daarbij is de inrichting van de 
thuiswerkplek ook steeds belangrijker en deze zal verder worden geprofessionaliseerd.CV-19 

4.4.  Validatie van de checklist sector (EO3-EO5) 
Om de checklist voor telewerken te kunnen valideren is de respondenten gevraagd deze in te vullen 
en hun bevindingen te delen. De antwoorden van de respondenten zijn te vinden in tabel 26. 
 
Tabel 26: Bevindingen voor validatie van de checklist voor telewerken. 

 Code Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 

D
im

e
n

si
e

s 
Te

le
w

e
rk

e
n

 

Dimensies Zijn compleet.  Alles 
omvattend
  

Herkenbaar. Allesomvatten
d.  

Herkenbaar  Zijn brede 
begrippen.  

Dimensie 
ontbreekt 

   Gezondheid 
als 
overkoepelen
de dimensie
  

Dimensie 
team  

Dimensie team. 

Dimensie 
verwijderd 

 

Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Dimensie 
representatief 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Fa
ct

o
re

n
 T

e
le

w
e

rk
e

n
 

Dekking 
factoren 

 

Ja Ja Alles dekkend. Factoren 
dekken de 
gehele lading.
 
  

Ja alles 
dekkend. 
Afhankelijk 
toevoegen 
dimensie 

Ja alles dekkend. 
Afhankelijk 
toevoegen 
dimensie 

Herkenbaar 
factoren 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ontbreken 
factoren 

 

Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  

Onjuiste 
factoren 

Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  Nee  

Factoren 
representatief 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

TQ
M

 P
ri

n
ci

p
e

s 

Dekking TQM 
 

Principes zijn 
dekkend. 
  

Goed passend
  

Alles dekkend Zijn passend Acht dit 
geschikt. 

Passend maar wel 
erg vanuit klant 
perspectief. 

Herkenbaar 
TQM 

 

Ja. Q1 mist Herkenbaar 
Q1 mist. 

Q1 mist. Rest 
herkenbaar 
  

Herkenbaar Het is 
herkenbaar.  
 

Ja herkenbaar. 

Ontbreken 
TQM 

 

Nee Nee Nee Nee Nee Meer inzoomen 
op efficiency
  

Onjuist TQM Nee Nee Nee Nee Nee Nee 
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TQM 
representatief 

 

Ja Ja Ja Ja Ja. Moeilijk te zeggen 

 Checklist 
bruikbaar 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Dimensies 
Binnen het onderzoek is gevraagd naar de dekking van de dimensies. Door alle respondenten is 
aangegeven dat alle dimensies bruikbaar worden geacht. Gezondheid en welzijn zijn een veel 
besproken item binnen de organisatie. Er is veel aandacht voor dit onderwerp. Twee respondenten 
zien daarom een mogelijkheid voor het toevoegen van een dimensie. Respondent 5 zegt dat de 
dimensie ‘team’ toegevoegd zou kunnen worden: ‘’Alles valt of staat met een team. Wij werken in 
teams, mensen hangen hieraan. Daarom zou ik deze in de dimensies opnemen.’’ Daarnaast wordt 
door respondent 4 gesproken over een overkoepelende dimensie ‘welzijn’.‘’Ik zou welzijn als 
overkoepelende dimensie toevoegen…alles valt of staat met het welzijn van de medewerkers’’. 
Andere respondenten bevestigen deze uitspraken door specifieke uitspraken of woordkeuzes in de 
interviews.    
 
Factoren 
In bijlage 13 is te zien dat alle respondenten de checklist hebben ingevuld. Hieruit blijkt dat alle 
respondenten vrijwel alle factoren herkennen en van toepassing vinden bij de organisatie. Zij geven 
allemaal aan geen van de factoren te verwijderen. Wel wordt aangegeven dat sommige factoren 
opnieuw ingedeeld moeten worden of een aantal toegevoegd. Afhankelijk van de keuze een 
aanpassing te maken in de dimensies, zoals  Respondent 5 zegt hierover: ’’Afhankelijk van het feit of 
de factoren dan opnieuw in te delen zijn, moeten er wellicht aanvullende factoren bij’’. Verschillende 
respondenten hebben aangegeven meerdere factoren ter interpretatie vatbaar te vinden. Hier kan 
meer aandacht aan besteed worden bij de toelichting van het onderzoek door bijvoorbeeld de 
woordkeuze te veranderen of een toelichting bij de checklist te schrijven. Zo zegt respondent 6 
hierover: ‘’Een aantal factoren is vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden. Er zou 
wellicht meer aandacht besteed moeten worden aan de waarom bij de factoren’’. Respondenten 1, 3 
en 4 bevestigen dit. Respondent 4 geeft IBV1 productiviteit en IBV2 arbeidssatisfactie als concreet 
voorbeeld bij deze opmerking over de checklist. 
 
Kwaliteitsprincipes 
Er is aan de respondenten gevraagd in hoeverre de kwaliteitsprincipes van het TQM-model bijdragen 
aan het bepalen van kwaliteit van werk. Geen van de respondenten heeft aangegeven een van de 
principes te willen verwijderen. Alle respondenten zijn unaniem over Q1. Deze beschrijving is niet 
aanwezig binnen de organisatie. De rode draad in de antwoorden van de respondenten is dat niet 
alle kwaliteitsprincipes aanwezig zijn, zoals respondent 5 zegt: ‘’Q1 mist. De bank doet maar wat’’ Dit 
wordt bevestigd door respondent 6: ‘’De organisatie doet maar wat. Zeker met betrekking tot Q1. 
Wij hebben geen idee wat de klant een goede kwaliteit vindt’’.  
 
Telewerken en kwaliteit van werk 
Alle respondenten zijn het eens dat de kwaliteit van werk behouden blijft met telewerken. Als dit al 
een rol speelt zal dit op individueel medewerker niveau zijn. De organisatie heeft verschillende 
veranderingen doorgevoerd sinds telewerken waardoor zij nu meer effecient werken. Hierover zegt 
respondent 5: ‘’Ik ben van mening dat telewerken geen invloed heeft op kwaliteit van werk. De 
organisatie is in staat de klant te leveren wat voor volledig telewerken ook geleverd werd. Door 
telewerken kan alles sneller en effectiever. De werkzaamheden zijn niet veranderd maar wel 
effectiever ingericht’’. Communicatie speelt hierbij een van de belangrijkste rollen. Zo geeft 
respondent 6 aan: ‘Het effect zal niet zichtbaar zijn. Voor de een heeft het een positief effect voor de 
andere een negatief. Per saldo zal de kwaliteit gelijk blijven. Hier zal ingezoomd moeten worden op 



38 
 

individueel niveau’’. Meten van de kwaliteit van werk is moeilijk, omdat er geen nulmeting gedaan is. 
Het is op dit moment niet inzichtelijk te krijgen om met zekerheid te kunnen stellen of de kwaliteit 
van werk is veranderd sinds er volledig wordt thuisgewerkt. Er is aan dit onderwerp voor CV-19 
weinig aandacht aan besteed. Er wordt gesteld dat wanneer de kwaliteit van werk verbeterd moet 
worden er meer aandacht gegeven dient te worden aan efficiency. Sinds de ontwikkelingen rondom 

telewerken is er meer aandacht gekomen voor dit onderwerp, zoals respondent 4 zegt: ‘Meten is 

mogelijk, wij zijn bereikbaar en kunnen klanten helpen. Echter omdat Q1 en een 0-meting missen is de 
vraag in hoeverre er goed gemeten kan worden’’. Om kwaliteit van werk te kunnen borgen moet er 
een gezonde mix tussen thuis en op kantoor werken komen. Alle respondenten zijn het eens dat dit 
met minimaal 1 a 2 dagen op kantoor verwezenlijkt kan worden.  
 
Ingevulde checklist , bruikbaarheid en overige aanpassingen van de checklist 
Alle respondenten hebben de checklist ingevuld. Hierbij is hen ook gevraagd of een factor functie 
afhankelijk is en of deze bruikbaar voor de checklist is. Deze opties zijn toegevoegd na het houden 
van het proefinterview. Geen van de respondenten heeft aanvullingen op de checklist. In de checklist 
was een onderdeel ‘overig’ met een vrij invulveld aanwezig. Dit werd niet goed begrepen door de 
respondenten. Dit onderdeel is daarom uit de checklist geschrapt en is vervangen door er mondeling 
naar  te vragen in het interview. Tevens is de controlevraag gesteld of de checklist sector specifiek is. 
Hierover zijn alle respondent het eens. De checklist is specifiek voor de gehele sector, gezien alle 
financiële instellingen op een soortgelijke manier werken. Zo zegt respondent 3 hierover: ‘’Ja alle 
financiële instellingen lijken op elkaar, dus acht ik de checklist representatief voor de gehele sector’’.  
 
Bruikbaarheid checklist  
Tot slot is in de interviews gevraagd of de respondenten de checklist bruikbaar achten voor de 
implementatie van telewerken. Alle respondenten hebben aangegeven dat de checklist bruikbaar is 
voor de implementatie of verbetering van telewerken. Hierover zegt respondent 4: ’’Deze checklist is 
zeker bruikbaar om telewerken te implementeren’’ 
 
Bijzonderheden 
Er zijn bij het bespreken van de checklist tijdens de interviews een aantal andere opvallende 
uitspraken gedaan. Deze worden in de volgende sectie besproken. 
 
Productiviteit 
Telewerken heeft invloed op de productiviteit. De respondenten hebben hier verschillende 
ervaringen mee. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat telewerken een negatieve 
invloed heeft op de productiviteit. Dit komt mede doordat er steeds meer vergaderingen worden 
ingepland voor randzaken, die normaliter kort mondeling besproken werden op de werkvloer. 
Respondent 1 zegt hierover: ‘Ik merk dat telewerken zeker invloed heeft op mijn productiviteit, in 
negatieve zin. Dat zit hem met name in het volgende. De hoeveelheid werk is vrijwel gelijk gebleven.… 
Bij mij is het dat ik minder geconcentreerd ben...Wat ik nu merk is dat ik meer tijd achter mijn pc zit 
als voorheen maar minder efficiënt. Ik doe dezelfde hoeveelheid werk’. Respondent 4 bevestigd dit 
met de uitspraak: ’Sinds CV-19 wordt er steeds meer overleg ingepland. Op kwantiteit ben ik 
productiever…Ik zit vaak langer achter de pc maar doe niet perse meer werk. Wij hebben ook niet 
echt een beschrijving van een productieve dag’. 
 
Work Life Balance 
Telewerken heeft invloed op de work life balance (WLB). Echter zijn de meningen onder de 
respondenten hierover verschillend. Respondent 5 geeft aan dat de WLB verslechterd met de 
uitspraak: ‘Doordat er ruimte is voor huishoudelijke klussen ervaar ik hogere tevredenheid bij 
medewerkers. Echter de WLB verslechterd. Zij zitten vaak langer achter de laptop. De scheidslijn is 
verdwenen’. Daarentegen vindt respondent 6 dat de WLB is verbeterd. ‘Ik heb zoveel meer tijd voor 



39 
 

mijn gezin. Dit komt met name doordat ik geen reistijd meer heb.  
 
Sociale contacten, gezondheid en het creatieve proces 
Telewerken zorgt ervoor dat er minder sociale contacten zijn. De respondenten geven aan contact 
met collega’s te missen. Het missen van de sociale contacten heeft invloed op de gezondheid van 
medewerkers maar ook op het creatieve proces. De respondenten geven aan dat de mentale 
gezondheid door het missen van deze contacten achteruit gaat en dat er minder innovatie is doordat 
er niet meer nagedacht wordt over verbetering in groepssessies. Respondent 3 zegt: ‘Door geïsoleerd 
werken worden er minder nieuwe ideeën gedeeld of opgedaan.  Op kantoor werken geeft toch 
bepaalde dynamiek. Gezondheid heeft veel aandacht binnen de organisatie. Veel respondenten 
maken zich hier ook zorgen over. Zij hebben allemaal aangegeven veel meer te zitten en weinig te 
bewegen op de werkdag. Respondent 4 geeft aan: ‘Ik ben van mening dat alles valt en staat met het 
welzijn van medewerkers. Ik heb het vermoeden dat er veel verborgen ziekteverzuim is…Daarnaast is 
het missen van sociale contacten uiteindelijk een grote issue m.b.t. mentale gezondheid. Zie dit ook 
vaak in werkgroepen terug komen. Denk bijv. aan thuis situaties die niet geschikt zijn met kinderen, 
partner die zorgt eist, kleine woningen’. 
 
 

4.5 Potentiële vermindering van de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer 
(EO6) 
 
Voor de berekening van de CO2-voetafdruk zijn de gegevens in bijlage 10 gebruikt. Deze gegevens zijn 
beschikbaar gesteld door de HR afdeling (Onderzoeksorganisatie X, 2021).  De afdeling waar het 
onderzoek is uitgevoerd bestaat uit 1968 interne medewerkers. Externe medewerkers zijn buiten 
beschouwing gelaten, daar deze niet binnen de scope voor de CO2-voetafdruk vallen (Ranganathan et 
al., 2004). De 1295 medewerkers die per auto naar kantoor reizen hebben een woon-werkafstand 
van gemiddeld 89 kilometer per retour reis. Per jaar reizen de medewerkers 216 dagen naar kantoor, 
wat zorgt voor een totaal van 24.895.080 kilometer per jaar. Het verbruik van de kantoorgebouwen 
is buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. De organisatie heeft deze gegevens niet voor handen 
en was niet in staat binnen de tijdskaders van dit onderzoek de benodigde informatie aan te leveren. 
De organisatie maakt wel onderscheid welke medewerkers een vervoersbudget hebben en dus met 
de auto komen. Echter door CV-19 blijven veel medewerkers thuis en is het uit de gegevens van HR 
niet precies duidelijk hoeveel medewerkers er nu daadwerkelijk met de auto naar kantoor reizen. 
Vandaar dat er alleen onderscheid is gemaakt tussen OV of niet. 
 
De uitwerking van de berekening is op basis van het rekenmodel van Koops (2019). In tabel 27 is de 
mogelijke besparing van de CO2-uitstoot in tonnen te zien. De besparing is weergegeven in totalen 
per jaar per ‘X’ aantal dagen per week telewerken. Er is gekozen om alle dagen inzichtelijk te maken, 
omdat de respondenten aan hebben gegeven dat dit als mogelijkheden te zien. Ter vergelijking; een 
Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 7,5 ton CO2 per jaar voor energie en vervoer 
(Milieucentraal, z.d.) 
 
Tabel 27: Mogelijke besparing in CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer door telewerken uitgedrukt in kilogram 

Aantal dagen telewerken 0 1 2 3 4 

CO2-uitstoot afdeling X 
 

4.234,4 ton  3.387,5 ton  2.540,6 ton  1.693,8 ton  846,9 ton  

Besparing CO2-uitstoot 
telewerken 

0 ton 846,9 ton 1.693,8 ton 2.540,6 ton 3.387,5 ton 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de gepresenteerde resultaten antwoord gegeven op de hoofd- en 
deelvragen. Daarnaast wordt er ingegaan op de betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten van 
het onderzoek. Tot slot worden er aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek gedaan. De 
basis van antwoorden op de onderzoeksvragen zijn schematisch weer gegeven in bijlage 14 en 15. 
Hier is een uitgebreide tabel te vinden met een samenvatting van de  bevindingen en conclusie. 
Daarnaast is er een stroomschema gemaakt hoe de redenatie voor de conclusies tot stand is 
gekomen. 

5.1. Discussie – reflectie 
In deze paragraaf worden de antwoorden op de deelvragen beantwoord op basis van de resultaten. 
Tevens wordt hier de reflectie op het onderzoek besproken. Tijdens de analyse zijn verschillende 
bevindingen gedaan. Deze worden in tabel 30 schematisch weergegeven. Deze bevindingen zijn 
gebruikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en het opstellen van de aanbevelingen 
welke worden besproken in het vervolg van dit hoofdstuk. 
 
Tabel 28: Schematische weergaven overeenkomsten, verschillen en opvallende zaken in uitspraken respondenten. 

 Overeenkomsten Verschillen Opvallende zaken 

H
u

id
ig

e
 s

ta
n

d
 v

an
 

za
ke

n
 

Geen duidelijk beleid  Niet alle benodigdheden  

Telewerken goed geregeld   

Werkplekken verzorgd   

Telewerken was al mogelijk   

V
e

ra
n

d
e

ri
n

ge
n

 Verwachtte thuiswerkdagen  Digitale versnelling 

  Vaste kantoordagen 

V
al

id
a

ti
e

 C
h

e
ck

lis
t 

Checklist is bruikbaar Functie afhankelijk Dimensie Gezondheid 

Geen omschrijving productieve dag Contactlegging met collega's Dimensie Team  

Weinig beweging Factoren voor meerdere uitleg vatbaar Welzijn medewerkers 

Vergadercultuur Thuissituatie Leidinggevende stijl aangepast 

Sociale isolatie  Tevredenheid over voorzieningen Minder carrière kansen 

Satisfactie Borging kwaliteit werk Minder creativiteit innovatie door 
telewerken 

Meer autonomie Invloed op kwaliteit werk Geen nulmeting kwaliteit & 

productiviteit 

 

Training nieuwe medewerkers moeilijk Meten Kwaliteit van werk  Minder diversiteit door telewerken 

Geen controle van de werkplek Efficiency mist bij kwaliteitsprincipes Kantoor als ontmoetingsplaats 

Goede ondersteuning op IT gebied Productiviteit  

Verborgen ziekte verzuim Sociale controle op kantoor   

Plaats onafhankelijk Invloed telewerk op WLB  

Geen kwaliteitsbeschrijving vanuit klant Focus thuiswerken  

Representatief voor bancaire sector    
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5.1.1. Huidige stand van zaken telewerken 
Om inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken omtrent telewerken in de bancaire sector is de 
volgende vraag gesteld:  
 

DV1 ‘Hoe is telewerken ingericht in de bancaire sector?’  
 

 
Vóór CV-19  
Er was voor CV-19 geen duidelijk beleid. Er waren een aantal gedragsregels en de bank  wilde graag 
dat er meer digitale dienstverlening plaatsvond aan klanten. Veel medewerkers deden dit echter 
door op locatie te werken. Er waren zelfs initiatieven met prijzen om medewerkers aan het 
telewerken te krijgen. De toegang tot het bedrijfsnetwerk en eigen apparatuur was allemaal al 
verzorgd. 
 
Tijdens CV-19 
Sinds de uitbraak van de pandemie is er een strikt beleid. Iedereen werkt volledig thuis. Er zijn geen 
afspraken over werktijden. Als er al afspraken zijn dan is dit op individuele basis. Er zijn een aantal 
vaste teammomenten waaraan deelgenomen moet worden. Verder is iedereen vrij om de dag in te 
delen. Dit is goed voor de tevredenheid.  
 
Toegang tot het netwerk was al in orde. De verbindingen met het bedrijfsnetwerk hebben een 
upgrade gehad en zijn stabiel. Tijdens de pandemie heeft de werkgever verzorgd dat iedereen een 
thuiswerkplek in kon richten. Dit was te bestellen via het intranet van HR. De werkgever heeft deze 
materialen bij de medewerkers thuis bezorgd. Het enige dat medewerkers missen is een 
printer/scanner.  
 
Echte belemmeringen omtrent telewerken worden niet ervaren. Wel wordt een aantal punten 
genoemd die hier op termijn voor kunnen zorgen. Medewerkers geven aan sociale contacten te 
missen en lang te zitten en weinig te bewegen. Als derde geven zij aan dat zij langer achter de laptop 
zitten maar dezelfde hoeveelheid werk gedaan krijgen. Tot slot geven zij aan dat de werkplekken niet 
gecontroleerd zijn. Het kan dus het geval zijn dat de werkplek niet ergonomisch is ingericht. 

5.1.2. Veranderingen telewerken door CV-19 
Door de CV-19 pandemie wordt er op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd volledig 
thuisgewerkt. Het doel is om inzicht te verkrijgen in veranderingen die de experts verwachten in de 
manier van telewerken na CV-19. Tijdens het onderzoek is daarom antwoord gezocht op de volgende 
vraag:  
 

DV2 ‘Welke veranderingen worden verwacht door de respondenten bij de inrichting van telewerken na CV-19?’ 

 
De experts hebben aangegeven dat telewerken voor CV-19 al mogelijk was. Alle toegang tot de 
systemen en benodigde apparatuur was al geregeld. Zij verwachten daar weinig veranderingen in. 
Tijdens de pandemie is het bedrijfsnetwerk voorzien van een verbetering waardoor het netwerk 
stabiel is. Er worden eerder veranderingen verwacht in het beleid en in processen. De veranderingen 
die verwacht worden door de experts zijn schematisch weergegeven in tabel 29. 
 
Tabel 29: Verwachtingen in telewerken na CV-19 

Genoemde verwachtingen Meer vaste dagen thuiswerken. Hierbij worden 2 á 3 dagen genoemd als verplicht 
en de rest van de dagen naar eigen inzicht. 

Een reserveringssysteem om op kantoor te kunnen werken.  
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Een versnelling van de digitalisering van processen. Denk hierbij aan het digitaal 
ondertekenen van overeenkomsten of een volledige klantreis online. 
Kantoor als sociale ontmoetingsplaats om te werken aan teambuilding, netwerken 
of voor belangrijke vergaderingen. 

5.1.3. Validatie checklist telewerken 
Tijdens het onderzoek hebben de respondenten de opgestelde checklist voor telewerken kunnen 
beoordelen op juistheid en bruikbaarheid. Tijdens het onderzoek is antwoord gezocht op de 
volgende vragen: 
 

DV3 ‘Worden de dimensies en factoren van telewerken herkend door de respondenten?’ 
 

DV4 ‘Worden de TQM principes van kwaliteit van werk herkend door de respondenten?’ 
 

DV5 ‘Zijn er andere factoren of TQM principes die van invloed zijn bij telewerken volgens de respondenten en welke 
niet in de literatuur naar voren komen?’ 

 
Alle respondenten vinden de dimensies en factoren uit de checklist herkenbaar. Wel vinden zij dat 
een aantal factoren ter interpretatie vatbaar zijn. Zij geven de tip om een uitgebreidere toelichting te 
schrijven bij de checklist. Dit zou bij de aanbiedingsbrief bijgevoegd kunnen worden. De 
respondenten herkennen alle TQM-principes. Zij zijn van mening dat Q1 mist bij de organisatie, maar 
dat alle principes passend zijn om kwaliteit van werk te kunnen meten. Bij het meten van kwaliteit 
moet ook aandacht zijn voor efficiency. Hierover mist een vraag in de checklist. 
 
Uit de interviews is gebleken dat gezondheid een belangrijke rol speelt binnen de organisatie. Dit 
gaat niet alleen om fysieke maar ook om mentale gezondheid. Alle respondenten hebben in de 
interviews aangegeven zich zorgen te maken om de gezondheid of dat er gewoontes in geslopen zijn 
die de gezondheid niet bevorderen. Tevens geven alle respondenten aan dat zij de sociale contacten 
met het team missen. Met name de mentale steun die zij vinden bij collega’s is een gemis. Het 
management kan niet goed inschatten hoe het met haar personeel gaat, omdat zij de mensen niet 
meer in het echt zien. Er is zelfs aan gegeven dat het creatieve proces belemmerd wordt door 
verminderde interactie met collega’s. Op basis van de uitkomsten van de interviews, zijn er 
aanpassingen gedaan in de checklist. Deze staan in tabel 30 weergegeven. 
 
Tabel 30: Aanpassingen in de checklist voor telewerken 

Checklist Actie ID 

Dimensies Dimensie Team  Toegevoegd Team 

Factoren Mentale gezondheid  Toegevoegd OBL8 

Welzijn Toegevoegd MBL2 

Team building Toegevoegd TBV1 

Communicatie Toegevoegd TBV2 

Kwaliteitsprincipes Efficiency Toegevoegd Q6 

 
Verschillende respondenten hebben aanbevelingen gegeven om de checklist te optimaliseren. Na het 
analyseren van de resultaten is besloten de in tabel 28 genoemde elementen toe te voegen. De 
aangepaste checklist is te vinden in bijlage 9. De toegevoegde elementen zijn aan de hand van de 
gestelde criteria in H3 naar voren gekomen. Daarnaast is het toevoegen van de dimensie ‘team’ook 
in het onderzoek van Albers (2019) genoemd. Het onderzoek van Albers (2019) is weliswaar in een 
andere sector verricht, echter is de Rijksoverheid net als de Bancaire sector een dienstverlener. De 
organisatiestructuur is om die reden vergelijkbaar te noemen. Om deze redenen zijn de toegevoegde 
elementen als voldoende relevant bevonden om toe te voegen aan de checklist. 
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de respondenten de checklist bruikbaar achten 
voor de implementatie van telewerken. 
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5.1.4. Besparing CO2-uitstoot 
Om inzicht te krijgen in de mogelijke besparing van de CO2-uitstoot is antwoord gezocht op de 
volgende vragen: 
 

DV6 ‘Wat is de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer van het organisatieonderdeel van de casusorganisatie?’ 

DV7 ‘Welke reductie van de CO2-voetafdruk is mogelijk per dag telewerken bij de casusorganisatie?’ 

 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de afdeling waar het onderzoek heeft plaatsgevonden  
4.234,4 ton CO2 produceert. Dit komt neer op 846,9 ton CO2 per dag telewerken dat bespaart kan 
worden, zoals te lezen is in tabel 31. Er is gekozen om voor verschillende scenario’s de besparing 
inzichtelijk te maken, omdat de respondenten dit allemaal als mogelijk hebben aangegeven. De 
meest genoemde verwachting is dat er 3 dagen wordt thuis gewerkt.  
 
Tabel 31: Overzicht van besparing CO2-uitstoot per jaar. 

Aantal dagen telewerken 0 1 2 3 4 

CO2-uitstoot afdeling X 
 

4.234,4 ton  3.387,5 ton  2.540,6 ton  1.693,8 ton  846,9 ton  

Besparing CO2-uitstoot 
telewerken 

0 ton 846,9 ton 1.693,8 ton 2.540,6 ton 3.387,5 ton 

 
Dit gaat alleen om de 1295 medewerkers die met de auto naar kantoor komen. Er zijn ook nog 697 
medewerkers die met het OV reizen. De aangeleverde gegevens van de HR afdeling maakte het niet 
mogelijk een verder onderscheid te maken dan vervoer met het OV of met de auto. Om die reden is 
als uitgangspunt genomen dat iedereen die niet met het openbaar vervoer reist, met de auto komt. 
In bijlage 10 is de uitwerking van de berekening te vinden. 
  
Deze berekening is de eerste stap in het inzicht verkrijgen van de CO2-uitstoot. Het onderzoek kan 
uitgebreid worden door meer gedetailleerde informatie over het woon-werkverkeer te verzamelen. 
Binnen dit onderzoek is alleen onderzoek gedaan naar het woon-werkverkeer. Het verbruik van 
kantoren en het eventueel verminderen van kantoorruimte is buitenbeschouwing gelaten. De 
voornaamste reden is dat de organisatie deze gegevens niet binnen het tijdsbestek van dit onderzoek 
inzichtelijk kon maken. Evenals het verbruik thuis van telewerkers. Van het thuisverbruik mist een 
meting van het verbruik voor CV-19. Daarnaast valt het thuisverbruik van telewerkers niet onder het 
GHG-protocol. Mocht dit wel meegerekend willen worden, zal eerst onderzoek gedaan moeten 
worden of het GHG-protocol aangepast kan worden. 

5.1.5. Reflectie 
In hoofdstuk 3.4 zijn voorafgaand aan het onderzoek de betrouwbaarheid, validiteit en ethische 
aspecten besproken. In dit hoofdstuk zullen de stappen besproken worden die genomen zijn om deze 
onderwerpen te borgen. Tevens worden de beperkingen van het onderzoek besproken. 
 
Beperkingen van het onderzoek 
Ten tijde van dit onderzoek is de CV-19 pandemie uitgebroken. Door de maatregelen die de overheid 
heeft getroffen, was het moeilijk om sociale contacten te leggen. Daarmee is dit de grootste 
beperking van het onderzoek. Verwachting is dat deze situatie invloed heeft gehad op de mening en 
visie van de respondenten ten opzichte van het onderwerp telewerken. De verwachting is dat ook 
hun uitspraken in de interviews beïnvloed zijn door deze situatie.  Wat precies de invloed is geweest 
is niet vast te stellen. Het onderzoek is cross-sectioneel van aard. In verband met de beperkte tijd die 
beschikbaar was om het onderzoek uit te voeren. Om die reden zijn alleen interviews gehouden 
tijdens de periode dat de maatregelen in verband met de CV-19 pandemie van kracht waren. 
 
Interne validiteit 
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Voor het onderzoek is gekozen voor kwalitatief onderzoek met behulp van semigestructureerde 
interviews. Om de vooraf bepaalde onderzoeksopzet uit te kunnen voeren en de juiste resultaten te 
meten is vooraf een proefinterview afgenomen.  Dit is gedaan om te toetsen of de vragen begrijpelijk 
zijn en de juiste vraagstelling is gehanteerd. Na het proefinterview zijn kleine aanpassingen 
doorgevoerd. Tevens zijn er enkele interviewvragen toegevoegd om meer achtergrondinformatie 
over de respondenten te verzamelen. Tijdens de interviews bleek dat een aantal factoren voor 
meerdere interpretatie vatbaar was. Hierbij is toelichting gegeven aan de respondenten, op deze 
manier was het mogelijk om de checklist zo in te vullen dat de mening van de respondent juist naar 
voren komt. Als laatste zijn de gespreksverslagen bij de respondenten aangeboden ter controle. Op 
deze manier is vastgesteld of de onderzoeker de respondenten juist begrepen heeft. Bij deze 
controle zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 
 
Externe validiteit 
Om de externe validiteit te borgen is het belangrijk dat het onderzoek generaliseerbaar is. Dit is 
gedaan door respondenten te zoeken met functies die ook binnen andere bedrijven binnen de 
bancaire sector voorkomen. De respondenten voldeden alle aan dit criterium. Daarnaast is de 
respondenten gevraagd in welke mate hun antwoorden representatief zijn voor de gehele sector. 
Alle respondenten zijn het erover eens dat op hoofdlijnen alle bedrijven in de financiële 
dienstverlening hetzelfde zijn ingericht. Zij kunnen deze antwoorden geven doordat er veel gedeelde 
ervaringen tussen concullega’s zijn binnen de sector. Tevens werken er veel medewerkers bij de 
organisatie die in het verleden bij een andere bancaire instelling hebben gewerkt. Het is aannemelijk 
dat dit onderzoek te generaliseren is binnen de bancaire sector. Of het onderzoek over een langere 
periode te generaliseren is, kan niet met zekerheid gezegd worden. Dit komt door de eerder 
besproken beperking als gevolg van de CV-19 pandemie. 
 
Interne betrouwbaarheid 
De respondenten hebben voorafgaand aan het interview een aanbiedingsbrief, checklist en de 
vragenlijst ontvangen. De toegezonden documenten zijn te vinden in bijlage 6 en 7. Om de 
objectiviteit te borgen en iedere respondent dezelfde vragen te stellen heeft de onderzoeker in de 
interviews dezelfde houding aangenomen. Wanneer er een afwijking in de volgorde was, is dit het 
gevolg geweest van het feit dat een respondent uit zichzelf een ander onderwerp eerder aankaartte. 
 
Externe betrouwbaarheid 
In het onderzoeksrapport is zo transparant mogelijk gecommuniceerd over de gebruikte bronnen en 
methoden. Tevens zijn alle afwijkingen en bijzonderheden zo accuraat mogelijk vastgelegd. Dit draagt 
bij aan een repliceerbaarheid van dit onderzoek. Het is aannemelijk dat dit onderzoek op een zelfde 
manier op een ander moment uitgevoerd kan worden. Het enige probleem dat kan optreden is de 
genoemde situatie rondom de CV-19 pandemie. Het kan zo zijn dat er in de toekomst bij een 
herhaling van dit onderzoek andere resultaten worden gevonden. 
 
Ethische aspecten 
Het onderzoek is ethisch verantwoord uitgevoerd. Alle respondenten zijn vooraf geïnformeerd over 
het doel van het onderzoek en hun rechten. Tevens is er een formulier geïnformeerde toestemming 
meegezonden. In verband met het feit dat de respondenten thuis niet kunnen printen en scannen 
zijn deze niet geretourneerd. Er is voorafgaand aan het interview nogmaals mondeling toestemming 
aan de respondenten gevraagd. De identiteit van de respondenten wordt beschermd doordat alle 
gegevens volledig geanonimiseerd zijn. De resultaten worden zorgvuldig bewaard en vertrouwelijk 
behandeld. Er heeft geen belangenverstrengeling plaatsgevonden. 
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5.2. Conclusies 
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen rondom de bevorderende en 
belemmerende factoren van telewerken. Daarnaast is het van belang meer inzicht te krijgen in de 
mate waarin bijdrage geleverd kan worden aan de doelstelling gesteld in het Parijs-akkoord. 
Daarvoor is inzicht nodig in de CO2-voetafdruk en de mogelijke reductie. In dit onderzoek is antwoord 
gezocht op de volgende hoofdvraag: 
  

HV ‘Hoe kan telewerken in de bancaire sector worden ingericht met het behoud van kwaliteit van werk en 
bijdragen aan een reductie van de CO2-voetafdruk?’ 

 
De opgestelde checklist voor telewerken kan gebruikt worden binnen de bancaire sector om 
telewerken te implementeren of bestaande methodes te verbeteren. De checklist moet 
ondersteuning bieden bij het wegnemen van belemmeringen en het optimaliseren van het gebruik 
van de bevorderende factoren. In de checklist is aandacht voor factoren op verschillende assen, deze 
zijn onderverdeeld in 4 dimensies, namelijk: individu, team, organisatie en maatschappij.  
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de respondenten vinden dat kwaliteit van werk niet achteruit 
is gegaan. De dienstverlening is hetzelfde gebleven en medewerkers zijn zelfs beter bereikbaar. Er 
kan dus gesteld worden dat kwaliteit geen randvoorwaarde is om te telewerken binnen de bancaire 
sector. Wel is het nodig dat er meetindicatoren worden toegevoegd. Deze dienen als instrumenten 
om kwaliteit te kunnen meten en te borgen. Dit kan bijdragen aan het optimaliseren van telewerken.  
 
In het onderzoek wordt duidelijk dat telewerken een niet te verwaarlozen bijdrage kan leveren aan 
de CO2-uitstoot van de organisatie. De besparing en uitstoot zijn per dag telewerken inzichtelijk 
gemaakt. Het gaat in dit onderzoek uitsluitend om de uitstoot van het woon-werkverkeer. De 
beperkingen hiervan zijn besproken in hoofdstuk 5.4.1.  Andere elementen dienen verder onderzocht 
te worden. Wanneer er minder gereisd wordt zal dit als gevolg hebben dat de organisatie ook minder 
kosten zal maken aan reiskostenvergoedingen. Hier zal echter een eventuele vergoeding voor 
thuiswerken voor terug komen. In tabel 32 zijn de belangrijkste bevindingen verzameld. Deze vormen 
de basis voor de aanbevelingen voor de praktijk (hoofdstuk 5.3) en voor verder onderzoek (hoofdstuk 
5.4).  
 
Tabel 32: Basis voor aanbevelingen 

Bevinding Conclusie 

Beleid Er is geen duidelijk beleid omtrent telewerken. 

Checklist  De checklist wordt bruikbaar geacht. 

Dimensies en 

factoren 

De dimensies en factoren worden herkent en representatief geacht. Hierbij wordt aangegeven dat gezondheid 

als overkoepelende dimensie gebruikt zou kunnen worden en/of het toevoegen van de dimensie team. Gezien 

daar medewerkers aanhangen. 

Kwaliteitsprincipes Niet alle kwaliteitsprincipes zijn aanwezig. 

Arbeidssatisfactie 

& autonomie 

Telewerken zorgt voor een hogere tevredenheid en gevoel van autonomie door vrije dag indeling. 

Work life balance 

(WLB) 

Telewerkers ervaren een verslechterde WLB doordat grenzen vervagen. Tijd wordt een abstract begrip 

doordat reistijd wegvalt en alles vanuit huis gedaan wordt. De woonkamer is ook je kantoor in bepaalde 

gevallen. Dit levert stress op en uiteindelijk mentale problemen.  

 

Gezondheid Volgens de respondenten is er veel verborgen ziekte verzuim doordat telewerkers zich minder snel ziek 

melden wanneer zij zich niet fit voelen. Ook kunnen door de sociale isolatie mentale problemen ontstaan die 

niet zichtbaar zijn. Telewerkers missen de sociale binding met het team, doordat zij bijvoorbeeld op off-days 
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geen mentale steun hebben. Uiteindelijk heeft dit ook gevolgen voor de productiviteit. 

 

Controle 

werkplekken 

De geleverde thuiswerkplekken zijn niet gecontroleerd op juiste installatie. Daarnaast heeft er geen controle 

plaatsgevonden of iedereen een thuiswerkplek heeft kunnen inrichten. 

Vergadercultuur Door het missen van de sociale contacten voor werk gerelateerde vragen en om toch in contact te blijven 

neemt het aantal vergaderingen gestaag toe. 

Zittijd Veel telewerkers zitten effectief langer achter de pc maar doen net zoveel werk als minder tijd op kantoor. 

Daarnaast is dit niet bevorderlijk voor de vitaliteit 

Benodigdheden Telewerkers hebben over het algemeen alle benodigdheden tot hun beschikking. Het enige dat mist zijn een 

printer en scanner. Doordat zij voor deze activiteiten naar kantoor moeten belemmerd dit doorloop snelheid 

in het werk. 

Sociale binding Respondenten geven aan de contacten met collega’s te missen. Met name managers geven aan de stijl te 

hebben moeten aanpassen omdat zij niet meer weten hoe het met hun medewerkers gaat.  

Creativiteit en 

Innovatie 

Door het volledig moeten telewerken door CV-19 zijn een aantal processen versneld gedigitaliseerd. 

Telewerken was de continuiteitsmotor voor en door het digitaliseren van de processen is de dienstverlening 

op niveau gebleven. 

Echter blijft het creatieve en innovatie proces achter door de sociale isolatie. Telewerkers kunnen niet met 

elkaar brainstormen 

CO2-voetafdruk Door telewerken is er een beperking van de reisbeweging. Om die reden is de CO2-voetafdruk van het woon-

werkverkeer afgenomen.  

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen voor de praktijk. 
Deze zijn schematisch weergegeven in tabel 33. 
 
Tabel 33: Aanbevelingen voor de praktijk 

Bevinding Omschrijving 

Beleid Duidelijk beleid opstellen omtrent telewerken. Daarbij ook een duidelijke omschrijving voor productiviteit en 

kwaliteit van werk. In dit beleid dient ook een schriftelijke afspraak te staan over een vergoeding voor 

thuiswerken. 

Kwaliteit van werk Er dient gestart te worden met controles uit te voeren op de kwaliteit van werk. Er is aangegeven dat Q1 van 

de TQM-principes mist. Andere informatie die niet inzichtelijk is omdat er geen nulmeting is gedaan zijn; Haalt 

de organisatie de doorlooptijden en doelstellingen die zij zich zelf heeft opgedragen? Daarbij dient er een 

beschrijvingen te komen vanuit klantperspectief om te kunnen meten of er kwalitatief goed werk wordt 

geleverd.  

Wanneer deze controle en omschrijving aanwezig zijn kan er gemeten worden hoe de kwaliteit van werk is. 

Sociale (ver)binding Het is dat de medewerkers sociale verbinding houden met collega’s. Uit het onderzoek is gebleken dat 

telewerkers het mentaal zwaarder hebben dan wanneer zij contact collega’s hebben op de werkvloer. Dit is te 

realiseren door een goede balans te vinden tussen het aantal kantoor en thuiswerkdagen. Uit het onderzoek 

blijkt dat dit 3 dagen thuis en 2 dagen op kantoor werken kan zijn. Op het moment dat telewerkers kunnen 

worden voorzien in de behoefte van hun sociale contacten zal dit ook de mentale gezondheid ten goede 

komen. Daarnaast kan dit het teamgevoel en het creatieve proces verbeteren. 
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Fysieke en mentale 

gezondheid 

De werkgever heeft materialen beschikbaar gesteld om thuiswerkplekken in te richten. Echter zijn deze niet 

gecontroleerd of deze voor de gebruiker op de persoonlijke behoeften ingesteld zijn. Daarnaast is niet 

gecontroleerd of iedere medewerker ook daadwerkelijk deze thuiswerkplek heeft kunnen inrichten.  

De werkgever doet er wijs aan deze werkplekken te controleren (dit kan eventueel middels een 

beeldverbinding waarin een expert de telewerker uitlegt hoe alles afgesteld dient te zijn). Als tweede is het 

verstandig dat de werkgever nagaat of er telewerkers zijn die de werkplek niet in hebben kunnen richten. Hier 

zal dan een oplossing voor gevonden moeten worden. Echter zal dit maatwerk zijn. 

Apparatuur De respondenten hebben aangegeven géén printer en scanner tot hun beschikking te hebben. Hiervoor 

moeten zij alsnog naar kantoor. Het is dus wenselijk dat medewerkers deze apparatuur tot hun beschikking 

krijgen om zo de reisbewegingen te beperken en niet meer afhankelijk te zijn van collega´s op kantoor. 

Hiermee kan ook verzorgd worden dat er minder collega´s op kantoor aanwezig hoeven te zijn. Dit perkt de 

reisbewegingen, uitstoot en kosten nog verder in. 

5.4.  Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen voor verder 

onderzoek. Deze zijn schematisch weergegeven in tabel 34. 

Tabel 34: Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Bevinding Omschrijving 

Definitieve Checklist De checklist dient nogmaals gevalideerd te worden. Door beperkte tijd bij de respondenten was hier geen 

tijd meer voor binnen dit onderzoek. Om zeker van te zijn van de inhoud dient deze nogmaals gevalideerd 

te worden. 

Invloed CV-19 Om te kunnen vaststellen of CV-19 invloed heeft gehad op de onderzoeksresultaten zou dit onderzoek post 

CV-19 nogmaals uitgevoerd dienen te worden. 

Woonwensen Wanneer mensen gaan telewerken speelt geografie een andere rol. Een van de respondenten gaf aan dat er 

meerdere collega’s verder van de stad af zijn gaan wonen. Een interessante ontwikkeling die onderzocht 

kan worden. Zijn telewerkers bereid verder van werk af te gaan wonen en welke invloed heeft dit op de 

CO2-uitstoot? 

Invloed van de functie 

op het effect van 

telewerken 

Uit verschillende situatieschetsen in de antwoorden van de respondenten is naar voren gekomen dat 

thuissituatie een belangrijke rol speelt. Zoals bij de inrichting van een thuiswerkplek of de productiviteit. 

Welke invloed speelt de thuissituatie bij telewerkers? 

Daarnaast gaven de respondenten 1, 2 en 3 op operationeel niveau afwijkende antwoorden dan de 

respondenten 4, 5 en 6 op management niveau. De respondent op ondersteunend niveau gaf ook een 

afwijkend antwoord op het feit of telewerken voor een verhoogde productiviteit zorgt. Het is dus goed om 

te onderzoeken of de soort functie van invloed is. 

Invloed van 

telewerken op 

creativiteit en 

innovatie 

Door het missen van sociale contacten is er minder ruimte voor het creatieve en innovatie proces volgens 

de respondent. Interessant hierbij is welke invloed telewerken heeft op dit proces. Is het daadwerkelijk het 

missen van het sociale contact om snel met een collega te kunnen wisselen van gedachten of is er een 

andere reden dat de respondenten dit antwoord hebben gegeven? 

Veel van de respondenten hebben namelijk aangegeven dat de digitalisering van veel processen versneld is 

uitgevoerd. Nu is het onduidelijk of telewerken daadwerkelijk invloed heeft op het creatieve en innovatieve 

proces. 

 

Carrièremogelijkheden Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de organisatie erg plat is geworden door het gebruik van 

teams. Daar en tegen weten collega’s elkaar minder goed te vinden. Dit impliceert dat contact makkelijker 

te leggen is mits de telewerker de andere collega kent of weet te vinden. De respondenten hebben daar en 

tegen wel aangegeven dat het moeilijk is voor nieuwe collega’s om op niveau te komen en uiteindelijk met 

de juiste mensen in contact te komen om zo vervolgstappen te kunnen maken in hun loopbaan.  De 

aanbeveling is om te onderzoeken of telewerken invloed heeft op carrièremogelijkheden. 

Vergadercultuur Telewerkers missen de sociale contacten en hebben behoefte met collega’s te kunnen overleggen. Waar er 

voor CV-19 gemakkelijk in de gang, bij het koffieautomaat of elders even met collega’s van gedachten 

gewisseld kon worden of feedback gevraagd en geven kon worden, werkt dat nu anders. Respondenten 

geven aan dat het aantal vergaderingen per dag oploopt tot maximaal 13, afhankelijk van de soort functie. 

De rode draad is dat het op ieder niveau gebeurt  . Interessant is om te achterhalen om welke reden er 

steeds meer vergaderingen in gepland worden. De respondenten geven namelijk aan dat deze in veel 

gevallen lang niet altijd bijdragen aan de core business. 
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Verbruik gas, water en 

licht 

In dit onderzoek is alleen gekeken naar de invloed op de CO2-voetafdruk. Welke invloed het thuiswerken 

heeft op het verbruik van GWL van kantoren versus de woningen van telewerkers zal nader moeten worden 

onderzocht. 

Toevoegen dimensies Uit het onderzoek is gebleken dat gezondheid en team een veel besproken onderwerpen zijn. Verschillende 

respondenten hebben ook aangegeven dat deze wellicht in de dimensies opgenomen zouden kunnen 

worden. Om die reden kan er onderzocht worden of de overkoepelende dimensie gezondheid en/of de 

dimensie team tussen de dimensies organisatie en individu opgenomen dienen te worden. Hierbij is het 

interessant om te achterhalen of dit organisatie afhankelijk is. 
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7. Bijlagen 

Bijlage 1 – Bestaande literatuur uit Telewerken 1 
In deze bijlage zijn alle bronnen te vinden die zijn voortgekomen uit het onderzoek van Telewerken 1. 
Op basis van deze literatuur is een verkorte lijst met literatuur opgesteld waar de forward 
snowballing methode op is toegepast. De nummers van de artikelen die zijn geselecteerd en in tabel 
6 zijn opgenomen zijn hier in het groen gemarkeerd. 
 
Bijlage tabel 1: Reeds beschikbare literatuur uit vorig onderzoek 

Nr. Artikel naam Auteur Jaar Onderwerp Google Scholar - 

Times Cited 

1 Teleworking: benefits and pitfalls as 

perceived by professionals and 

managers. 

Baruch 2000 Telewerk 412 

2 Telecommuting and virtual offices: 

Issues & opportunities 

Johnson 2001 Telewerk 2 

3 What's in Name? Definitions and 

Conceptualizations of Teleworking 

and Homeworking 

Sullivan 2003 Telewerk 24 

4 Instrument validation for 

investigating a model of 

employment arrangement fit for IT 

professionals 

Ferratt, Ens & Prasad 2003 Telewerk 9 

5 De keuze van organisaties voor 

thuiswerken en formeel 

thuiswerkbeleid 

Peters & Batenburg 2004 Telewerk 11 

6 The environmental impacts of 

teleworking: A model of urban 

analysis and a case study. 

Martinez Sanchez et al. 2004 Telewerk 3 

7 Is Teleworking an Isolating or a 

Community-Friendly Form of Work? 

Kamerade & Burchell 2004 Telewerk 39 

8 Profiling Virtual Employees:The 

Impact of Managing Virtually 

Merriman, Schmidt & Dunlap-

Hinkler 

2007 Telewerk 70 

9 The good, the bad, and the 

unknown about telecommuting 

Gajendran & Harrison 2007 Telewerk 1367 

10 Exploring the characteristics of an 

IT professional's employment 

arrangement 

Newton, Blanton & Wingreen 2007 Telewerk 9 

11 Telewerk als nieuwe werkvorm: 

Kwalitatief onderzoek naar de 

aanleiding, implementatie en 

gevolgen bij Vlaamse organisaties. 

Hauwaert 2007 Telewerk 1 

12 Teleworking in United Arab 

Emirates (UAE): An empirical study 

of influencing factors, facilitators, 

and inhibitors. 

Elaming & Aboelmaged 2009 Telewerk 7 

13 Is telework effective for 

organizations?: A meta‐analysis of 

empirical research on perceptions 

of telework and organizational 

outcomes. 

Martin & MacDonell 2012 Telewerk 9270 
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14 Managing & Using Information 

Systems; a strategic approach. 

Pearlson 2012 Telewerk 945 

15 Advantages, Challenges and 

Contradictions of the 

Transformative Nature of Telework: 

A Review of the Literature 

Boell, Campbell et al. 2013 Telewerk 103 

16 Telework and the nature of work: 

An assessment of different aspects 

of work and the role of technology 

Böll 2014 Telewerk 21 

17 Does teleworking negatively 

influence IT professionals?: an 

empirical analysis of IT personnel's 

telework-enabled stress. 

Weinert, Maier, Laumer & 

Weitzel 

2014 Telewerk 33 

18 Slowing work down by teleworking 

periodically in rural settings? 

Vesala & Tuomivaara 2015 Telewerk 31 

19 How effective is telecommuting? 

Assessing the status of our scientific 

findings. 

Allan, Goldy & Shockley 2015 Telewerk 385 

20 Trusting telework in the federal 

government. 

Brown 2016 Telewerk 29 

21 What Impact do Flexible Working 

Arrangements (FWA) have on 

Employee Performance and Overall 

Business Results? 

Stroup & Yoon 2016 Telewerk 7 

22 Three generations of Telework: 

New ICTs and the (R)evolution from 

Home Office to Virtual Office. 

Messenger & Gschwindt 2016 Telewerk 94 

23 Home-based telework in France: 

Characteristics, barriers and 

perspectives. 

Aguilera, Lethiais, Rallet & 

Prouhlac 

2016 Telewerk 62 

24 Why Permit Telework? Kwon & Jeon 2017 Telewerk 18 

25 Unpackaging Manager Mistrust in 

Allowing Telework: Comparing and 

Integrating Theoretical 

Perspectives. 

Kaplan, Engelsted, Liu & 

Lockwood 

2017 Telewerk 18 

26 Moderators of telework effects on 

the work-family conflict and on 

worker performance 

Solís 2017 Telewerk 16 

27 Managing flexible work 

arrangements: Teleworking and 

output controls 

Groen, van Triest, Coers, ten 

Wierde 

2018 Telewerk 39 

28 The Telework, A Flexible Way To 

Work In A Changing Workplace 

Brinzea & Secara 2017 Telewerk 1 

29 Understanding Government 

Telework: An Examination of 

Research Literature and Practices 

from Government Agencies. 

Weinbaum, Triezenberg, 

Meza & Luckey 

2018 Telewerk 1 

30 Quaility is Free: The art of making 

quality certain 

Crosby 1979 Kwaliteit 11216 

31 Managing with total quality 

management: Theory and Practice 

Wilkinson, Redman, Snape & 

Marchington 

1998 Kwaliteit 439 

32 Agile Software Development With 

Scrum. 

Schwaber 2002 Kwaliteit 4645 
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33 Agile meets CMMI: Culture clash or 

common cause XP 

Turner 2002 Kwaliteit 130 

34 A New Model of Work Role 

Performance: Positive Behavior in 

Uncertain andInterdependent 

Contexts 

Griffin, Neal & Parker 2007 Kwaliteit 2153 

35 Agile maturity model (AMM): A 

Software Process Improvement 

framework for agile software 

development practices. 

Patel 2009 Kwaliteit 120 

36 Development and Validation of a 

Self‐Reported Measure of Job 

Performance 

Carlos & Rodrigues 2015 Kwaliteit 34 

37 Workbook Business Processes. Martin 2018 Kwaliteit N.v.t 

38 A valid and applicable 

measurement method for 

knowledge worker productivity 

Dahooie, Arsalan, Shojai & 

Huatuco 

2018 Kwaliteit 7 

39 Knowledge worker productivity: is 

it really impossible to measure it 

Iazzolino & Laise 2018 Kwaliteit 6 

40 A Definition of 'Carbon Footprint' Wiedmann & Minx 2008 CO2 1858 

41 Carbon footprint: current methods 

of estimation. 

Pandey, Agrawal & Pandey 2011 CO2 520 

42 Carbon footprinting’: towards a 

universally accepted definition 

Wright, Kemp & Williams 2011 CO2 297 

43 GHG protocol WRI 2014 CO2 N.V.T. 

44 Design of higher education teaching 

models and carbon impacts. 

Caird, Lane, el al. 2015 CO2 30 

45 A review of carbon labeling: 

Standards, implementation, and 

impact. 

Liu, Wang, Su 2016 CO2 76 

46 Pros and cons of online education 

as a measure to reduce carbon 

emissions in higher education in the 

Netherlands 

Versteijlen et al 2017 CO2 30 

47 "The “carbon-neutral university” – 

a study from Germany" 

Udas, Wölk & Wilmking 2018 CO2 8 

48 Carbon-voetafdruk Measurement 

and Management: Case Study of 

the School Forest Enterprise. 

Kubová 2018 CO2 3 

49 How worthwhile is teleworking 

from a sustainable mobility 

perspective? the case of brussels 

capital region. 

van Lier, de Witte & Macharis 2014 Telewerk 

en 

Kwaliteit 

22 

50 Low-carbon transport policy in four 

ASEAN countries: Developments in 

Indonesia, the Philippines, Thailand 

and Vietnam 

Bakker et al. 2017 Telewerk 

en 

Kwaliteit 

22 

51 Assessing the impacts of transport 

policies through energy system 

simulation: The case of the 

Medellin Metropolitan Area 

Martinez-Jaramillo et al. 2020 Telewerk 

en 

Kwaliteit 

27 
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Bijlage 2 – Nieuw gevonden literatuur 
In bijlage tabel 2 is een schematisch overzicht te zien van de nieuw gevonden literatuur. Deze 
literatuur is gevonden op basis van het forward snowballing en de zoekopdrachten van de building 
blocks. Hiervan is een overzicht te vinden in tabel 6 van dit onderzoek. In bijlage 1 zijn alle artikelen 
die gebruikt zijn voor het foward snowballing groen gemarkeerd.  
 
Bijlage tabel 2 omvat alle aanvullende literatuur die gelezen is. Niet alle literatuur is gebruikt om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Bron nummers 7, 9, 12 en 22 zijn gebruikt bij de factoren voor 
telewerken. Deze bronnen zijn gekozen daar deze het beste aansluiten op dit onderzoek en een 
aantal nieuwe aanvullingen doen op de factoren of deze juist bevestigen. 
 
Bijlage tabel 2: Nieuw gevonden literatuur 

Nr. Artikel naam Auteur Jaar Onderwerp 

1 Thuiswerken en de coronacrisis KiM 2020 COVID19 

2 Virtually in this together – how web-

conferencing systems enabled a new 

virtual togetherness during the CV-19 

crisis 

Hacker et al 2020 COVID19 

3 Homeworking in the UK: Before and 

during the 2020 lockdown 

Felstead & Reuschke 2020 COVID19 

4 Worker Productivity during Lockdown 

and Working from Home: Evidence 

from Self-Reports 

Etheridge, Wang & Tang 2020 COVID19 

5 Working from home and income 

inequality: risks of a ‘new normal’ with 

CV-19 

Bonacini, Gallo, Scicchitano 2020 COVID19 

6 Modelling the impact of telecommutin 

on future urbanisation in the 

Netherlands. Muhammed, Ottens & de Jong 

2008 Telewerk 

7 Overcoming telework challenges: 

Outcomes of successful telework 

strategies. Greer, T. W., & Payne, S. C. 

2014 Telewerk 

8 Does Working from Home Work? 

Evidence from a Chinese Experiment Bloom, Roberts, Liang & Ying 

2015 Telewerk 

9 Telework and health effects review 

Sustainable social an individual 

implications telework Tavares 

2017 Telewerk 

10 The Application of SERVQUAL 

Distribution In Measuring Customer 

Satisfaction of Retails Company 

Haming et al 2018 Kwaliteit 

11 Analysis of telecommuting behavior 
and impacts on travel demand and the 

environment 
 

Shabanpour et al 2018 CO2 

12 Working from home: characteristics 
and outcomes of telework (2018) 

 

Nakrošienė et al 2019 Telewerk 

13 Telework: Outcomes and Facilitators 
for Employees 

 

Beauregard 2019 Telewerk 

14 Co‐workers working from home and 
individual and team performance 

 

Van der Lippe 2019 Telewerk 

en 

Kwaliteit 
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15 New Telework, Time Pressure, and 

Time Use Control in Everyday Life Thulin & Vilhelmson 

2019 Telewerk 

16 A systematic review of the energy and 

climate impacts of teleworking Hook, Court, Sovacool & Sorrell 

2019 Telewerk 

17 Does telecommuting save energy? A 
critical review of quantitative studies 

and their research methods 
 

O´Brien & Aliabadu 2020 Telewerk 

18 The Benefits of Teleworking in the 
Public Sector: Reality or Rhetoric? 

 

de Vries 2020 Telewerk 

19 A systematic review of the energy and 
climate impacts of teleworking 

 

Hook et al. 2020 CO2 

20 Het effect van thuiswerken op de 
mentale gezondheid van werknemers 

 

Zwieten 2020 Telewerk 

21 Thuiswerken ‘nieuwe stijl’. Hoe 

verandert de coronatijd onze kijk op 

thuiswerk? 

Timmers et al. 2020 Telewerk 

22 Ergonomics and telework: A systematic 
review 

 

De Macedo et al. 2020 Telewerk 
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Bijlage 3 – Vergelijking factoren van telewerken studiegroep 2019 – Telewerken 

1 
Voor de vergelijking is gekozen om de indeling van Albers,Koops,Toorn en Wolbink (2019) te volgen. 
Zij hebben alle een zelfde vergelijking van de factoren over de dimensies. De sectoren waarvoor zij 
het onderzoek hebben gedaan zijn net als de bancaire sector servicegericht en sluiten daarom goed 
aan. De onderzoeken van  Cornet, Lindenholz en Coenen (2019) sloten zowel qua factoren, dimensies 
en sector niet goed aan bij dit onderzoek. 
 
De onderstaande bronnen weergegeven in tabel 3 zijn door bovengenoemde gebruikt in telewerken 
1. In bijlage tabel 4 is onder kolom bronnen met de 1e letter van de afstudeerder uit Telwerken 1 
gekoppeld aan het nummer in bijlage tabel 3. Op deze manier is te zien welke literatuur voor welke 
factor van telewerken is gebruikt. In hoofdstuk 2 is een vergelijking met de nieuwe literatuur te zien. 
Het werk van de verschillende afstudeerders is in de tabel in hoofdstuk 2 samengevoegd naar 
TW2019. 
 
Bijlage tabel 3, Bronnen factoren telewerken uit Telewerken 1 

Nummer Bron 

1 Baruch (2000)    

2 Pyöriä (2011)  

3 Böll (2014)  

4 Ansong (2018)  

5 Boell et al. (2013)  

6 Stroup (2016)  

7 Weinbaum (2018) 

8 Martinez-Sanchez et al. (2004)  

9 Elamin & Aboelmaged (2009)  

10 Pearlson (2012)  

11 Gajendran & Harrison (2007)  

12 Harker, Martin & MacDonnell (2012)  

13 van Lier et al. (2004)  

14 Vesala & Tuomivara (2015)  

15 Aguilera et al. (2016)  

16 Weinert et al (2014) 

 
Bijlage tabel 4, Vergelijking Bevorderende factoren 

ID Dimensie Factor Toelichting 

K
o

o
p

s 

To
o

rn
 

W
o

lb
in

k 

A
lb

e
rs

 

Bronnen 

OBV1 

O
rg

an
is

at
ie

 

Productiviteit Telewerken zorgt er voor dat de 

productiviteit wordt verbeterd door 

minder afleiding. 

X X X X  

K:3, W:6, T:1,12,  

A:1,9,5,10 

OBV2 Arbeidssatisfactie Telewerken biedt mogelijkheden die 

er voor zorgen dat de 

werkomstandigheden beter zijn. Dit 

kan leiden tot verhoogde 

arbeidssatisfactie. 

X  X X K:3, T:6, W:5, A:5,10  

OBV3 Financiële voordelen Kostenbesparingen kunnen mogelijk 

zijn door minder verbruik van 

gebouwen, inventaris en 

bedrijfsuitrusting. 

X X X X K:2,4, T:1, W:1,5,6,7, 

A:1,5,8,10 

OBV4 Wendbaarheid Informatie m.b.t. werk is toegankelijk 

ongeacht ruimte en tijd. 

X  X X K:3, T:1, W:7, A:5,10 
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OBV5 Ziekteverzuim Er is minder ziekte verzuim, daar 

werknemers vaker doorwerken als zij 

ziek zijn door de mogelijkheid van 

telewerken 

X  X X T:1, W:5,6,7,   

A:1,5,10 

OBV6 Personeel Door telewerken wordt de 

beschikbare arbeidsmarkt vergroot. 

Daarnaast is het eenvoudiger 

personeel te behouden. Factor tijd en 

locatie worden uitgeschakeld en 

komt er een grotere groep potentieel 

personeel beschikbaar. 

X X X X K:1,8, T:11,12, W:1,7  

IBV1 

In
d

iv
id

u
ee

l 

Productiviteit Door minder afleiding van de 

omgeving is de telewerker 

productiever. 

X X X X K:2,T:1,12, W:1,5,6, 

A:1,5,9,10 

IBV2 Arbeidssatisfactie Meer vrijheid en flexibiliteit in het 

indelen van werk zorgt voor meer 

arbeidssatisfactie. 

X X X X T:14, A:5,10 

IBV3 Tijdbesparing Telwerkers zijn minder tijd kwijt aan 

woon-werkverkeer. 

X X X X K:2, T:1,15 

IBV4 Autonomie Meer vrijheid en flexibiliteit in het 

indelen van werk zorgt voor meer 

autonomie. 

X   X T:1,11, A:1,5,8,9,10 

IBV5 Mobiliteit De telewerker kan vanaf meerdere 

locaties arbeid verrichten. 

  X X W:5, A:1,5,10 

IBV6 Work Life Balance 

(WLB) 

Telewerkers ervaren een betere 

balans tussen werk en privé. Taken 

zijn beter te verdelen. 

X X X X K:2, T:11,15, A:1,5,10 

MBV1 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij 

Arbeidsmarkt Telwerken maakt het mogelijk dat 

meer mensen deel kunnen nemen. 

Denk aan mensen met een beperking,  

alleenstaande moeders. 

X X X X K:1, T:1, A:1,9 

MBV2 Verkeer en milieu Telewerkers maken minder 

reisbewegingen, dit zorgt voor 

minder uitstoot. Hierdoor is er 

minder milieuvervuiling. Voorbeeld: 

Direct = uitstoot, Indirect activiteiten 

die nodig zijn om het reizen mogelijk 

te maken. 

X X X X K:4, T:1,13, A:1,5,9,10 

 
Bijlage tabel 5, Vergelijking Belemmerende factoren 

ID Dimensie Factor Toelichting 

K
o

o
p

s 

To
o

rn
 

W
o

lb
in

k 

A
lb

e
rs

 

Bronnen 

OBL1 

O
rg

an
is

at
ie

 

Samenwerking & 

kennisdeling 

Door telewerken verzwakken 

samenwerking, kennisdeling en 

relaties binnen teams. 

X  X X K:1, T1:, W:1,5,7, 

A:1,5,10 

OBL2 

 

Management Telwerken vereist een anders stijl 

van leidinggeven. 

X X X X K:3,4, T:1,15, W:1, 

A:5,10 

OBL3 Expertise Voor telewerken is speciale kennis 

nodig zijn. 

X X X X K:2, T:14,15, W:5, 

A:5,10 

OBL4 Ondersteuning Werkgevers kunnen personeel 

minder goed opleiden, trainen en 

ondersteunen door telewerken. 

X X X X K:1, T:1,11,16 W:1,  

OBL5 Investeringen Telewerken inrichten vereist veel 

investeringen. Denk aan 

 X X X W:5,7, A:5,8,10 
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thuiswerkplekken, ICT en training. 

Het gaat om tijd en geld. 

OBL6 ICT inrichting en 

beveiliging 

Informatie moet veilig gedeeld 

kunnen worden. Daarnaast moet er 

een betrouwbaar bedrijfsnetwerk 

aanwezig zijn. 

X X X X K:2, W:1,5,7, A:5,10 

OBL7 Wetgeving Telewerken brengt nieuwe en 

onbekende juridische aspecten met 

zich mee. Denk aan rechten en 

plichten werkgever en -nemer. 

   X W:5, A:5 

IBL1 

In
d

iv
id

u
ee

l 

Work Life Balance 

(WLB) 

Grenzen tussen werk en privé 

vervagen. Telewerkers hebben 

hierdoor het gevoel altijd paraat te 

moeten staan. Dit levert stress op. 

X X X X K:1, T:1,6,11,13,16, 

W:6 

IBL2 Vertrouwen Door geïsoleerd werken en minder 

contact met collega’s verdwijnt 

onderling vertrouwen. 

X  X X W:5, A:5,10 

IBL3 Betrokkenheid Door afstand tot de werkvloer 

verdwijnt de betrokkenheid. 

X X X X K:1,3, T:1,11,15,16, 

A:1,5,10 

IBL4 Carrière 

mogelijkheden 

Telewerkers ervaren meer baan 

onzekerheid en minder carrière 

mogelijkheden door het gebrek aan 

sociale contacten. 

X X X X K:1, T:1,11 

IBL5 Isolatie Telewerken zorgt voor minder 

contact met collega’s. Hierdoor 

ervaren telewerkers het gevoel van 

isolatie. 

X  X X K:1,3, T:1,16, 

A:1,5,8,9,10 

IBL6 Ondersteuning Telewerkers kunnen minder goed 

ondersteund worden bij technische 

problemen. Dit heeft invloed op de 

werkzaamheden. 

X X X X T:14,15, A:5,10 

MBL1 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij Mentale gezondheid Telewerkers raken geïsoleerd van 

collega’s 

X X  X T:1, A:1,9 
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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 bijlage tabel 3 weergegeven.  
 

Bijlage tabel 6: Emissiefactoren (CHMI, 2017)  

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  

In het spraakgebruik hanteren we de woon-werkafstand in kilometer, het elektriciteitsgebruik in 
kilowattuur en het gasgebruik in kubieke meter. De omrekening leidt tot bijlage tabel 4. 
 
Bijlage tabel 7: Omgerekende emissiefactoren  

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  

 
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 – Checklist voor telewerken (voorlopig) 
In deze bijlage is de voorlopige checklist telewerken te vinden. Op basis van het literatuuronderzoek 
is deze checklist opgesteld. Deze zal in de interviews ter validatie bij de deelnemers worden 
voorgelegd. 
 

Naam  

Bedrijfsonderdeel  

Functie  

Werklocatie  

Reisafstand naar kantoor  

Aantal dagen telewerken  

Noot: De gevraagde informatie in bovenstaande tabel wordt geanonimiseerd op de funtierol na en dient alleen ter analyse 
en vergelijking van de informatie vanuit HR. Dit als controle voor de berekening van de CO2-voetafdruk. Daarnaast zal 
worden onderzocht of er onderling grote verschillen zijn o.b.v deze informatie afhankelijk van functierol. 
 

Vragen over telewerkfactoren: 
Dimensie ID Factor Antwoord Sector specifiek? 

O
rg

an
is

at
ie

 

OBV1 Telewerken zorgt voor verhoogde 

productiviteit 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBV2 Telewerken zorgt voor verhoogde 

arbeidssatisfactie 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

OBV3 Telwerken bespaart kosten door 

minder gebruik van kantoren 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBV4 Telewerken maakt arbeid tijd en 

plaats onafhankelijk 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBV5 Telewerken zorgt voor minder 

ziekteverzuim 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBV6 Telewerken zorgt voor een grotere 

bereikbaarheid op de arbeidsmarkt 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBL1 Telewerken zorgt voor minder 

samenwerking, kennisdeling en 

slechtere relaties binnen teams 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBL2 Telewerken vraagt om andere stijl 

van leidinggeven 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBL3 Telewerken heeft als gevolgd dat 

medewerkers speciale expertise 

nodig hebben 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBL4 Telewerken zorgt voor minder 

goede ondersteuning, opleiding en 

training van medewerkers 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBL5 Telewerken heeft grote 

investeringen gevraagd in de zin van 

tijd en geld om verwezenlijkt te 

kunnen worden 

Ja / Nee Ja / Nee 

OBL6 Telewerken zorgt voor extra 

beveiliging voor het delen van werk 

gerelateerde informatie  

Ja / Nee Ja / Nee 

OBL7 Telewerken brengt extra juridische 

vraagstukken met zich mee die 

onbekend zijn voor de organisatie 

Ja / Nee Ja / Nee 

In
d

iv
id

u
e

e
l IBV1 Telewerkers zijn productiever door 

minder distractie 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBV2 Telewerkers hebben een hogere 

arbeidssatisfactie door meer 

flexibiliteit en vrijheid 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 
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Dimensie ID Factor Antwoord Sector specifiek? 

IBV3 Telewerkers besteden minder tijd 

aan reizen t.b.v. woon-werkverkeer 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBV4 Telewerkers ervaren meer 

autonomie door vrijheid in het 

indelen van de werkdag 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBV5 Telewerkers zijn mobieler door dat 

zij vanaf verschillende locaties het 

werk kunnen uitvoeren 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBV6 Telewerkers ervaren een betere 

WLB doordat alledaagse taken 

beter te verdelen zijn met werk 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL1 Telewerkers ervaren dat grenzen 

tussen werk en privé vervagen. Dit 

kan voor stress zorgen 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL2 Telewerkers hebben minder 

vertrouwen in collega’s doordat zij 

geïsoleerd raken 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL3 Telewerkers voelen zich minder 

betrokken door afstand van de 

werkvloer 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL4 Telwerkers ervaren baan 

onzekerheid en zien minder carrière 

mogelijkheden door verminderde 

sociale contacten 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL5 Telewerkers ervaren een gevoel van 

isolatie door minder tot geen 

contact met collega’s 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL6 Telewerkers worden minder goed 

ondersteund bij technische 

problemen 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL7 Telewerkers maken kosten die 

anders voor rekening van de 

werkgever zijn 

Ja / Nee Ja / Nee 

IBL8 Telewerkers hebben 

gezondheidsklachten door niet goed 

ingerichte werkplekken 

Ja / Nee Ja / Nee 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij
 

MBV1 Telewerken zorgt ervoor dat meer 

mensen kunnen participeren op de 

arbeidsmarkt 

Ja / Nee Ja / Nee 

MBV2 Telewerken zorgt voor minder 

milieu vervuiling door minder 

reisbewegingen 

Ja / Nee Ja / Nee 

MBL1 Telewerken zorgt voor mentale 

problemen door sociale isolatie van 

telewerkers 

Ja / Nee Ja / Nee 

Principe ID Omschrijving Antwoord Sector Specifiek 

C
u

st
o

m
e

r 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 

Q1 Is er een kwaliteitsbeschrijving 

vanuit het perspectief van de klant? 

Ja / Nee Ja / Nee 

Q2 Wordt de sociale 

verantwoordelijkheid richting de 

klant genomen? (van het 

product/dienst) 

Ja / Nee Ja / Nee 
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Dimensie ID Factor Antwoord Sector specifiek? 
P

ro
ce

s 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 Q3 Wordt de proceskwaliteit 

gecontroleerd en de medewerkers 

aangemoedigd zelf hierin 

verbeteringen aan te dragen? 

Ja / Nee Ja / Nee 
C

o
n

ti
n

o
u

o
s 

Im
p

ro
ve

m
e

n
t 

Q4 Wordt periodiek de output 

inzichtelijk gemaakt? 

Ja / Nee Ja / Nee 

Q5 Wordt er bijgedragen aan een 

cultuur waarin persoonlijke inbreng 

aangemoedigd wordt ten behoeve 

van verbeteren? 

Ja / Nee Ja / Nee 

Overige 

opmerkingen: 
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Bijlage 6 – Aanbiedingsbrief interview. 

Aanbiedingsbrief interview. 
Aan:xx  
Van: xx       
Datum:dd—mm--jjjj          
      
Onderwerp: Deelname onderzoek Telewerken in de bancaire sector met behoud van kwaliteit van 
werk.  
 
Beste deelnemer, 
 
Achtergrond informatie onderzoek 
In dit onderzoek wordt ingegaan op het onderwerp telewerken binnen de bancaire sector. De invloed 
die telewerken heeft is nog niet geheel duidelijk. Onvoldoende bekend is welke factoren een 
bevorderende of belemmerende invloed hebben en wat dit betekent voor de kwaliteit van werk. Op 
basis van wetenschappelijke literatuur is in dit onderzoek een checklist voor telewerken ontworpen. 
Deze checklist dient duidelijkheid te geven hoe telewerken in de bancaire sector uitgevoerd kan 
worden met behoud van kwaliteit van werk. 
 
Klimaatakkoord 
In navolging van het klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid een eigen 
klimaatdoelstelling opgesteld. De overheid heeft als doel de CO2-voetafdruk te verlagen. Het 
uiteindelijke doel is om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius te laten opwarmen, 
dit is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. In dit onderzoek wordt bekeken welke invloed 
telewerken heeft op de CO2-voetafdruk met betrekking tot het woon-werkverkeer. 
 
De financiële sector heeft in 2019 op eigen initiatief een ‘eigen’ akkoord getekend als commitment 
aan het klimaatakkoord. Hiermee hebben banken en andere financiële instellingen zichzelf de 
verplichting opgelegd om vanaf 2020 ieder jaar te rapporteren over de klimaatimpact van de 
organisatie. Ten tweede moeten zij in 2022 een plan presenteren dat bijdraagt aan de reductie van 
de CO2-uitstoot. 
 
Groene IT 
Naast de vele mogelijkheden die IT biedt, heeft het vele gebruik van IT toepassingen ook invloed op 
de CO2-uitstoot, omdat IT veel stroom verbruikt. Ons IT gebruik zorgt voor 2% van de wereldwijde 
CO2-uitstoot. Gelukkig is IT goed in te zetten om een positief effect op het klimaat af te geven. 
Hiervoor dient IT slim en effectief ingezet te worden. Een voorbeeld hiervan is telewerken. 
Telewerken kan zorgen voor een reductie van de CO2-voetafdruk door een vermindering van het 
woon-werkverkeer. Deze vorm van IT wordt Groene IT genoemd. 
 
Telewerken 
Sinds maart 2020 werken de meeste Nederlanders onverwacht thuis. CV-19 had een grote impact op 
de internationale samenleving. Waar in 2019 nog 39% van de Nederlanders thuiswerkte was dit in 
2020 al ruim 54%. Verwachting is dat dit percentage verder zal oplopen door het anders inzetten van 
de IT mogelijkheden. 
 
Deelname aan het onderzoek 
Voor dit onderzoek worden deelnemers gezocht die kennis hebben van telewerken. De kennis van 
telewerken dient begrepen te worden vanuit het standpunt van de organisatie zowel als die van de 
medewerker. Voor deelname aan het onderzoek staat 2,5 uur gepland. Deze tijdsbesteding is 
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opgedeeld in drie delen. De voorbereiding van het onderzoek, ca 1 uur. Het interview, ca 1 uur en tot 
slot een controle op het verslag van uw deelname aan het onderzoek. 
 
Graag wil ik u verzoeken drie dingen te doen. Allereerst wordt u gevraagd vooraf de checklist 
telewerken in de bancaire sector en de open vragen in te vullen.  Uw persoonlijke gegevens worden 
geanonimiseerd. De vragen en toelichting bij de checklist vind u later in deze brief. Het tweede dat u 
gevraagd wordt is om u voor te bereiden op het interview. Hiervoor wordt u verzocht de 
interviewvragen voor het onderzoek door te nemen en hier alvast over na te denken.  
Als laatste wordt u gevraagd het formulier geïnformeerde toestemming te ondertekenen en te 
retourneren. 
 
Checklist telewerken in de bancaire sector 
Zoals eerder vermeld is op basis van wetenschappelijke literatuur een checklist telewerken 
opgesteld. Vanuit de literatuur zijn belemmerende (rood) en bevorderende (groen) factoren 
opgesteld en onderverdeeld in drie dimensies. De volgende dimensies zijn gebruikt: Individu, 
Organisatie en Maatschappij. Daarnaast zijn er factoren opgesteld die de kwaliteit van werk (oranje) 
bepalen. Dit is gedaan op basis van de principes van het total quality management (TQM) model. Al 
deze dimensies, factoren en principes zijn verwerkt in de bijgevoegde checklist telewerken in de 
bancaire sector. Voor het onderzoek wordt u gevraagd per factor aan te geven of er actie op 
ondernomen moet worden. Dit kan door ja of nee te omcirkelen. Daarnaast wordt u gevraagd aan te 
geven of deze factor relevant is voor uw functie en of u deze factor bruikbaar acht voor de 
implementatie van telewerken. 
 

Naam  

Bedrijfsonderdeel  

Functie  

Werklocatie  

Reisafstand naar kantoor  

Aantal dagen telewerken  

Noot: De gevraagde informatie in bovenstaande tabel wordt geanonimiseerd op de funtierol na en dient alleen ter analyse 
en vergelijking van de informatie vanuit HR. Dit als controle voor de berekening van de CO2-voetafdruk. Daarnaast zal 
worden onderzocht of er onderling grote verschillen zijn o.b.v deze informatie afhankelijk van functierol. 

 
Vragen over telewerkfactoren: 

Dimensie ID Factor Actie op 

ondernemen? 

Relevant voor 

functie? 

Bruikbaar voor 

implementatie? 

O
rg

an
is

at
ie

 

OBV1 Telewerken zorgt voor 

verhoogde productiviteit 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBV2 Telewerken zorgt voor 

verhoogde arbeidssatisfactie 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

OBV3 Telwerken bespaart kosten 

door minder gebruik van 

kantoren 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBV4 Telewerken maakt arbeid tijd 

en plaats onafhankelijk 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBV5 Telewerken zorgt voor minder 

ziekteverzuim 

Ja / Nee Ja / Ne± Ja / Ne± 

OBV6 Telewerken zorgt voor een 

grotere bereikbaarheid op de 

arbeidsmarkt 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL1 Telewerken zorgt voor minder 

samenwerking, kennisdeling 

en slechtere relaties binnen 

teams 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 
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Dimensie ID Factor Actie op 

ondernemen? 

Relevant voor 

functie? 

Bruikbaar voor 

implementatie? 

OBL2 Telewerken vraagt om andere 

stijl van leidinggeven 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL3 Telewerken heeft als gevolgd 

dat medewerkers speciale 

expertise nodig hebben 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL4 Telewerken zorgt voor minder 

goede ondersteuning, 

opleiding en training van 

medewerkers 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL5 Telewerken heeft grote 

investeringen gevraagd in de 

zin van tijd en geld om 

verwezenlijkt te kunnen 

worden 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL6 Telewerken zorgt voor extra 

beveiliging voor het delen van 

werk gerelateerde informatie  

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL7 Telewerken brengt extra 

juridische vraagstukken met 

zich mee die onbekend zijn 

voor de organisatie 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

In
d

iv
id

u
e

e
l 

IBV1 Telewerkers zijn productiever 

door minder distractie 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV2 Telewerkers hebben een 

hogere arbeidssatisfactie door 

meer flexibiliteit en vrijheid 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

IBV3 Telewerkers besteden minder 

tijd aan reizen t.b.v. woon-

werkverkeer 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV4 Telewerkers ervaren meer 

autonomie door vrijheid in het 

indelen van de werkdag 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV5 Telewerkers zijn mobieler 

door dat zij vanaf 

verschillende locaties het 

werk kunnen uitvoeren 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV6 Telewerkers ervaren een 

betere WLB doordat 

alledaagse taken beter te 

verdelen zijn met werk 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL1 Telewerkers ervaren dat 

grenzen tussen werk en privé 

vervagen. Dit kan voor stress 

zorgen 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL2 Telewerkers hebben minder 

vertrouwen in collega’s 

doordat zij geïsoleerd raken 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL3 Telewerkers voelen zich 

minder betrokken door 

afstand van de werkvloer 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL4 Telwerkers ervaren baan 

onzekerheid en zien minder 

carrière mogelijkheden door 

verminderde sociale 

contacten 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 
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Dimensie ID Factor Actie op 

ondernemen? 

Relevant voor 

functie? 

Bruikbaar voor 

implementatie? 

IBL5 Telewerkers ervaren een 

gevoel van isolatie door 

minder tot geen contact met 

collega’s 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL6 Telewerkers worden minder 

goed ondersteund bij 

technische problemen 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL7 Telewerkers maken kosten die 

anders voor rekening van de 

werkgever zijn 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL8 Telewerkers hebben 

gezondheidsklachten door 

niet goed ingerichte 

werkplekken 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij
 

MBV1 Telewerken zorgt ervoor dat 

meer mensen kunnen 

participeren op de 

arbeidsmarkt 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

MBV2 Telewerken zorgt voor minder 

milieu vervuiling door minder 

reisbewegingen 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

MBL1 Telewerken zorgt voor 

mentale problemen door 

sociale isolatie van 

telewerkers 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

Principe ID Omschrijving Antwoord Sector Specifiek  

C
u

st
o

m
e

r 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 

Q1 Is er een kwaliteitsbeschrijving 

vanuit het perspectief van de 

klant? 

Ja / Nee Ja / Nee  

Q2 Wordt de sociale 

verantwoordelijkheid richting 

de klant genomen? (van het 

product/dienst) 

Ja / Nee Ja / Nee  

P
ro

ce
s 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 Q3 Wordt de proceskwaliteit 

gecontroleerd en de 

medewerkers aangemoedigd 

zelf hierin verbeteringen aan 

te dragen? 

Ja / Nee Ja / Nee  

C
o

n
ti

n
o

u
o

s 

Im
p

ro
ve

m
e

n
t 

Q4 Wordt periodiek de output 

inzichtelijk gemaakt? 

Ja / Nee Ja / Nee  

Q5 Wordt er bijgedragen aan een 

cultuur waarin persoonlijke 

inbreng aangemoedigd wordt 

ten behoeve van verbeteren? 

Ja / Nee Ja / Nee  

Overige 

opmerkingen: 

  

 
Interview 
Op het moment dat u deze brief heeft ontvangen is er reeds een afspraak voor het interview met u 
gemaakt. U wordt verzocht de bijgevoegde checklist 3 dagen voorafgaand aan het interview ingevuld 
te retourneren. 



69 
 

Het interview zal plaatsvinden via een beeldgesprek. Tijdens het interview wordt besproken op welke 
manier telewerken in uw organisatie wordt toegepast en is ingericht. Daarnaast wordt ingegaan op 
welke veranderingen u verwacht na CV-19. Tot slotte zoeken wij verdieping in de checklist 
telewerken in de bancaire sector. Al uw antwoorden en persoonsgegevens worden geanonimiseerd. 
Alleen uw functierol wordt in het onderzoek benoemd. Het interview wordt opgenomen. Deze 
opname dient als ondersteuning bij de analyse van de onderzoeksresultaten en wordt wanneer het 
onderzoek is afgerond vernietigd. 

Interviewvraag 

- Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de organisatie? 
- Is er een duidelijk beleid aanwezig voor telewerken? 
- Voorziet de organisatie in alle benodigdheden voor telewerken? 

- Heeft u een geschikte thuiswerkplek kunnen inrichten? 
- Heeft u toegang tot alle benodigde gegevens om uw werk te kunnen uitvoeren? 

- Heeft uw werkgever alle benodigde apparatuur voor telewerken beschikbaar 

gesteld? 

- Zijn er afspraken gemaakt over werktijden? 

- Zijn er vergoedingen beschikbaar inzake telewerken? 

- Hoeveel werkdagen werkt u gemiddeld thuis? 

- Welke invloed heeft telewerken op uw productiviteit? 
- Ervaart u belemmeringen omtrent telewerken? 
- Is deze manier van telewerken representatief voor de bancaire sector?  

 

- Verwacht u veranderingen in de manier waarop telewerken is ingericht door CV-19? 
- Hoe denkt u dat het beleid betreffende telewerken eruitziet na CV-19? 
- Verwacht u dat er nog andere veranderingen rondom telewerken door CV-19? 
-  Kunt u de veranderingen toelichten? 
- Zijn deze veranderingen representatief voor de bancaire sector?   
- Hoeveel dagen werkte u thuis voor CV-19? 
- Hoeveel dagen verwacht u na CV-19 thuis te werken? 
- Kunt u uw antwoord van de voorgaande vraag toelichten? 

- Omvatten de dimensies alle aspecten die invloed hebben op telewerken? 
- Zijn er dimensies die volgens u ontbreken? 
- Kunnen er dimensies worden verwijderd? 
- Welke dimensies acht u relevant voor de bancaire sector? 
- Dekken de genoemde factoren alle bevorderende en belemmerende aspecten van 

telewerken? 
- Zijn de factoren van telewerken herkenbaar? 
- Zijn er factoren die volgens u ontbreken, zo ja onder welke dimensie zou u die 

toevoegen? 
- Zijn er factoren die niet op de lijst thuishoren? 
- Welke factoren acht u representatief voor de bancaire sector? 

- Dekken de TQM principes alle vlakken voor kwaliteit van werk? 
- Zijn de TQM principes herkenbaar? 
- Zijn er principes die volgens u ontbreken? 
- Zijn er factoren die volgens u niet op de lijst thuis horen? 
- Acht u deze factoren representatief voor de bancaire sector? In welke mate kan met 

de TQM principes kwaliteit van werk worden gemeten? 
- In welke mate kan met de TQM principes kwaliteit van werk worden gemeten? 

- Heeft telewerken invloed op de kwaliteit van werk? 
- Hoe moet telewerken ingericht worden om de kwaliteit van werk te borgen? 
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Voor het onderzoek wordt ook onderzocht welke invloed telewerken heeft op de CO2-voetafdruk van 
de organisatie. Hiervoor zullen gegevens worden opgevraagd bij de HR-afdeling. Op basis van deze 
gegevens wordt gekeken welke reductie er gerealiseerd kan worden per 1 dag per week thuiswerken. 
In dit onderzoek wordt de impact op de CO2-voetafdruk van het woon-werk verkeer geschat. De 
bewustwording is aanwezig dat het verbruik van energie, gas en andere benodigdheden zich 
verplaatst van kantoor naar thuis. Dit vereist extra onderzoek. Om het onderzoek af te kaderen en 
omwille van tijd zijn deze factoren buiten beschouwing van dit onderzoek gelaten. 
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Bijlage 7 – Geïnformeerde toestemming deelnemer 
 
Geïnformeerde toestemming 
 
Beste deelnemer, 
 
Voor uw deelname aan dit onderzoek is het belangrijk dat u volledig geïnformeerd bent over 
onderstaande punten. Lees onderstaande tekst aandachtig door en bij akkoord plaatst u uw 
handtekening en de datum onderaan het formulier op de daarvoor bestemde lijnen. 
 

i. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt zich op ieder moment terug trekken van 

deelname. Dit heeft geen gevolgen. Alle reeds verzamelde gegevens worden verwijderd. 

ii. Alle verkregen gegevens zullen geanonimiseerd worden. Uw privacy wordt gewaarborgd. De 

gegevens zullen niet naar u als persoon te herleiden zijn. 

iii. Alle vragen in dit onderzoek zijn objectief en zijn niet bedoeld om uw werkprestaties te 

meten. Er zullen verschillende vragen worden gesteld over gang van zaken binnen uw 

organisatie om zo een beeld te vormen over hoe dit ingericht is.  

iv. Het interview zal worden opgenomen. Deze opname wordt gebruikt om de resultaten van 

het onderzoek te kunnen analyseren. De opname zal bij het complementeren van het 

onderzoek verwijderd worden. Daarnaast wordt deze niet gedeeld met derden. 

v. U heeft vooraf een informatiebrief over het onderzoek ontvangen. Bij deelname wordt 

ervanuit gegaan dat u deze heeft doorgelezen. In de brief wordt het doel van het onderzoek 

duidelijk en welke voorbereiding van u gevraagd wordt. 

vi. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan de onderzoek via: [emailadres geanonimiseerd] 

 

 

Datum:___________________ 
 
 
Handtekening deelnemer: 
 
 
 
_________________________ 
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Bijlage 8 – Coderingstabel 
 
Bijlagetabel 8: Codering 
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Bijlage 9 – Definitieve checklist telewerken 
In deze bijlage is de definitieve checklist voor telewerken te vinden. De geel gemarkeerde tekst is 
aangepast naar aanleiding van het proefinterview en de feedback van de respondenten. 
 
Bijlage tabel 9: Definitieve checklist voor telewerken. Actie = actie op ondernemen, RvF = relevant voor de functie, BB = 
bruikbaar voor implementatie 

Dimensie ID Factor Actie op 

ondernemen? 

Relevant voor 

functie? 

Bruikbaar voor 

implementatie? 

O
rg

an
is

at
ie

 

OBV1 Telewerken zorgt voor 

verhoogde productiviteit 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBV2 Telewerken zorgt voor 

verhoogde arbeidssatisfactie 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

OBV3 Telwerken bespaart kosten 

door minder gebruik van 

kantoren 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBV4 Telewerken maakt arbeid tijd 

en plaats onafhankelijk 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBV5 Telewerken zorgt voor minder 

ziekteverzuim 

Ja / Nee Ja / Ne± Ja / Ne± 

OBV6 Telewerken zorgt voor een 

grotere bereikbaarheid op de 

arbeidsmarkt 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL1 Telewerken zorgt voor minder 

samenwerking, kennisdeling 

en slechtere relaties binnen 

teams 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL2 Telewerken vraagt om andere 

stijl van leidinggeven 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL3 Telewerken heeft als gevolgd 

dat medewerkers speciale 

expertise nodig hebben 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL4 Telewerken zorgt voor minder 

goede ondersteuning, 

opleiding en training van 

medewerkers 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL5 Telewerken heeft grote 

investeringen gevraagd in de 

zin van tijd en geld om 

verwezenlijkt te kunnen 

worden 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL6 Telewerken zorgt voor extra 

beveiliging voor het delen van 

werk gerelateerde informatie  

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL7 Telewerken brengt extra 

juridische vraagstukken met 

zich mee die onbekend zijn 

voor de organisatie 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

OBL8 Telewerken zorgt voor een 

verslechterde mentale 

gezondheid onder de 

medewerkers door isolatie 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

In
d

iv
id

u
e

e
l IBV1 Telewerkers zijn productiever 

door minder distractie 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV2 Telewerkers hebben een 

hogere arbeidssatisfactie door 

meer flexibiliteit en vrijheid 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 

 

Ja / Nee 
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Dimensie ID Factor Actie op 

ondernemen? 

Relevant voor 

functie? 

Bruikbaar voor 

implementatie? 

IBV3 Telewerkers besteden minder 

tijd aan reizen t.b.v. woon-

werkverkeer 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV4 Telewerkers ervaren meer 

autonomie door vrijheid in het 

indelen van de werkdag 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV5 Telewerkers zijn mobieler 

door dat zij vanaf 

verschillende locaties het 

werk kunnen uitvoeren 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBV6 Telewerkers ervaren een 

betere WLB doordat 

alledaagse taken beter te 

verdelen zijn met werk 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL1 Telewerkers ervaren dat 

grenzen tussen werk en privé 

vervagen. Dit kan voor stress 

zorgen 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL2 Telewerkers hebben minder 

vertrouwen in collega’s 

doordat zij geïsoleerd raken 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL3 Telewerkers voelen zich 

minder betrokken door 

afstand van de werkvloer 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL4 Telwerkers ervaren baan 

onzekerheid en zien minder 

carrière mogelijkheden door 

verminderde sociale 

contacten 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL5 Telewerkers ervaren een 

gevoel van isolatie door 

minder tot geen contact met 

collega’s 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL6 Telewerkers worden minder 

goed ondersteund bij 

technische problemen 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL7 Telewerkers maken kosten die 

anders voor rekening van de 

werkgever zijn 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

IBL8 Telewerkers hebben 

gezondheidsklachten door 

niet goed ingerichte 

werkplekken 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

Te
am

 

TBV1 Er worden activiteiten 

ondernomen om het team 

gevoel te bevorderen 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

TBV2 Er zijn duidelijke afspraken 

gemaakt omtrent werk binnen 

het team 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

M
aa

ts
ch

ap
p

ij
 

MBV1 Telewerken zorgt ervoor dat 

meer mensen kunnen 

participeren op de 

arbeidsmarkt 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

MBV2 Telewerken zorgt voor minder 

milieu vervuiling door minder 

reisbewegingen 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 
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Dimensie ID Factor Actie op 

ondernemen? 

Relevant voor 

functie? 

Bruikbaar voor 

implementatie? 

MBL1 Telewerken zorgt voor 

mentale problemen door 

sociale isolatie van 

telewerkers 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

MBL2 Telewerken zorgt voor een 

verslechterd welzijn van 

telewerkers.  

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

Principe ID Omschrijving Antwoord Sector Specifiek Sector Specifiek 

C
u

st
o

m
e

r 
O

ri
e

n
ta

ti
o

n
 Q1 Is er een kwaliteitsbeschrijving 

vanuit het perspectief van de 

klant? Hierbij wordt de klant 

om input gevraagd. 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

Q2 Wordt de sociale 

verantwoordelijkheid richting 

de klant genomen? (van het 

product/dienst) 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

P
ro

ce
s 

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

 Q3 Wordt de proceskwaliteit 

gecontroleerd en de 

medewerkers aangemoedigd 

zelf hierin verbeteringen aan 

te dragen? 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

C
o

n
ti

n
o

u
o

s 
Im

p
ro

ve
m

e
n

t 

Q4 Wordt periodiek de output 

inzichtelijk gemaakt? 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

Q5 Wordt er bijgedragen aan een 

cultuur waarin persoonlijke 

inbreng aangemoedigd wordt 

ten behoeve van verbeteren? 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 

Q6 Hoe kan de efficiency 

continue verbeterd blijven 

worden? 

Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee 
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Bijlage 10 – Berekening CO2-uitstoot afdeling X 
 
De gegevens zijn opgehaald bij de HR afdeling. De afdeling heeft 1968 medewerkers in dienst. In deze 
opsomming zijn de externe krachten niet opgenomen. 
Per medewerker is weergegeven wat de kilometers per enkele reis zijn. Tevens is aangegeven of de 
medewerker met de auto of de trein naar het werk komt. De CO2-voetafdruk is gebaseerd op het 
woon-werkverkeer van de medewerkers die met de auto komen. Er is hier alleen gekozen tussen OV 
en de auto daar de organisatie ook geen ander onderscheid tussen maakt. Helaas waren meer 
gedetailleerde gegevens niet te verkrijgen. Om die reden is er voor het uitgangspunt gekozen dat een 
medewerker met het OV reist of met de auto. Voor dit onderzoek wordt de uitstoot berekend voor 
iedereen die met de auto reist. De uitstoot die met het reizen per openbaar vervoer gemaakt is 
gezien de beperkingen van dit onderzoek niet duidelijk in kaart te brengen. 
 
Bijlage tabel 10: Aantal kilometers met betrekking tot het woon-werkverkeer 

Aantal medewerkers Personen 
reizend met OV 

Personen 
reizend met 
auto 

Kilometer 
enkele reis 

Kilometer per 
retour 

Kilometer per 
retour p.p. 

1.968 673 1295 80.904 161.808 82,22 

 
Bijlage tabel 11: Aantal kilometer met betrekking tot het woon-werkverkeer. Medewerkers reizend per auto. 

Personen reizend met auto Kilometer enkele reis Kilometer per retour Kilometer per retour p.p. 
(gemiddeld) 

1295 57.658 115.316 89 

 
 
Berekening uitstoot woon-werkverkeer afdeling X 

De berekening is uitgevoerd volgens de gegevens van het rekenmodel van Koops (2019) en de 

stappen die daarin gevolgd worden. Dit geeft de volgende berekening voor het aantal kilometers.  

Bijlage tabel 12: Gebruikte gegevens voor berekening 

stap beschrijving stap Gegevens uitkomst 

stap 1 Aantal werkbare weken  Aantal weken in het jaar = 52. Waarvan 4 vakantie weken 

51-4 = 48 werkbare weken 

48 werkbare 

weken 

stap 2 Aantal werkbare dagen  Aantal werkbare dagen per 2 weken o.b.v van 36 uur ( = 

1FTE)  

9 dagen per 2 

weken 

stap 3 Aantal verlof dagen Aantal verlof i.v.m feestdag = 8 dagen 8 dagen 

stap 4 Het aantal werkdagen per jaar op 

kantoor 

52-4/2*9 = 216 dagen 216 werkbare 

dagen 

stap 5 Het totaal aantal kilometers per 

jaar interne medewerkers met 

auto. 

Aantal km per dag (retour) x aantal werkdagen per jaar  

115.316 km x 216 = 24.908.256 km 

24.908.256 km 

 

De emissiefactor voor brandstof die wordt gebruikt is 0,17kg CO2 per km (Koops, 2019). Dit geeft de 

volgende berekening voor de jaarlijkse CO2 uitstoot.  

Bijlage tabel 13: Berekening CO2-uitstoot van het personeel dat per auto reist 

Stap Beschrijving stap Gegevens Uitkomst 

stap 1 Totale jaarlijkse CO2-uitstoot door 

woon-werk verkeer afdeling X 

Totaal aantal km per jaar x uitstootfactor  

24.908.256 km x 0,17 = 4.234.403,52 kg CO2 

4.234.403,52 kg 

CO2 

Stap 2 Totaal dagelijkste CO2-uitstoot door 

woon-werk verkeer afdeling X 

115.316 km x 0,17 = 19.603,72kg CO2 per dag 19.603,72 kg CO2 

per dag 

 



77 
 

Bijlage 12 – Citaten respondenten 
Bijlage tabel 16: Citaten van de respondenten 
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Code Uitspraak R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Beleid ‘Op dit moment? Jazeker. Er is eigenlijk gewoon gezegd hou je aan de maatregelen ga 

niet naar kantoor, tenzij daar echt een goede reden voor is. Klanten spreken wij niet bij 

af en als wij het doen alleen mondkapjes.  Met corona zijn daar duidelijke afspraken 

gemaakt. Voor corona was dit niet zo. Toen was het 1 op 3 of 4 moest via 

beeldbankieren, haalde jij het wel kreeg je een flesje wijn en anders niet. Sinds corona 

helder beleid en benieuwd of zij dit na corona gaan voortzetten. Daar is nu nog weinig 

bekend over’. 

x      

‘Sinds CV-19 is het duidelijk. 100% thuis. Thuis werken behoorde voor CV-19 al tot de 

mogelijkheden‘ 

 x     

’Op dit moment is het beleid volledig thuiswerken. Thuiswerken behoorde tot de 

mogelijkheden. Zelf deed ik het nooit. Ligt denk ook aan mijn functie. Geschreven 

beleid is er zover ik weet niet’ 

  x    

Werktijden ‘ Er zijn geen afspraken gemaakt over werktijden. Binnen de organisatie zijn de 

gebruikelijke tijden 9 tot 5. Echter is er veel vrijheid als er voldaan wordt aan de 

doelstellingen en gedragsregels. Medewerker is vrij om te bepalen wanneer er privé 

bezoeken aan bijv. tandarts, dokter  of tijd voor kinderen genomen moet worden.  Er 

heerst momenteel veel begrip voor thuis onderwijs etc. Door gehele situatie met CV-

19. Tussen de eerder genoemde tijden dient met wel bereikbaar te zijn voor collega’s 

en klanten. Op individuele basis zullen er wellicht afspraken gemaakt zijn’.   

 x     

‘Op mijn niveau zijn hier geen afspraken over. Wij hebben er als management team 
voor gekozen mensen vrij te laten. Natuurlijk zijn er bepaalde richtlijnen waaraan 
voldaan moet worden. Dit werkt naar mijn mening heel goed’ 

     x 

Thuiswerkplek ‘Zelf had ik al een ingerichte werkplek bij mij thuis. Ik vond het onzin om dan extra 
spullen te bestellen’. Wel vind ik het raar dat er geen printer/scanner is aangeboden 
met betrekking tot apparatuur. Nu moeten mensen hiervoor naar kantoor. Dat vind ik 
echt belachelijk’ 

    x  

‘Iedereen heeft de gelegenheid gekregen een werkplek in te richten. Klein behuisd zijn 
is wel een ding. Zelf heb ik een kantoor, niet iedereen heeft dat. Dus voor sommige 
mensen is het kwijt kunnen van de bureaustoel niet mogelijk is. Ik denk dat niet 
iedereen de ruimte beschikbaar heeft. Toegang tot de gegevens is goed geregeld. Voor 
CV-19 bestonden er al mogelijkheden om thuis te werken. Netwerktoegang was al 
beveiligd. Printer is een gemis, moet ik voor naar kantoor. 

     x 

Apparatuur ‘De organisatie heeft materialen verzorgd om een thuiswerplek in te richten. Het enige 
wat ontbreekt is een printer/scanner, papierversnipperaar en thuiswerkvergoeding. 
Echter printverzoeken kunnen verstuurd worden aan collega’s die op kantoor aanwezig 
zijn. Kosten voor kantoorbenodigdheden komen voor eigen rekening. Het blijft wel 
lastig als je door wil werken dat voor het scannen en printen afhankelijkheid is‘. 

  x    

‘Alle faciliteiten vanuit werkgever zijn geregeld. Er is alleen geen printer beschikbaar 
gesteld. Heeft dit overigens weinig nodig. Werkgever geeft ook geen vergoeding voor 
het thuiswerken. Heeft wel 7 maanden lang reiskosten gehad terwijl er niet naar 
kantoor gereden hoefde te worden. Heeft toegang tot alle benodigde gegevens. Deze 
toegang bestond al, daar het al mogelijk was om thuis te werken’ 

 x  x   

Vergoedingen ´De werkgever heeft tot oktober 2020, ruim 7 maanden nog de reiskosten vergoeding 
uitbetaald´. 

x      

´Kosten voor elektra en koffie etc. komen voor werknemers rekening. Werkgever heeft 
wel tot en met oktober 2020 reiskosten door betaald. Wanneer dit een kilometer 
vergoeding was betekende dat zo’n €240,- netto per maand.  Daardoor doen nog niet 
veel medewerkers moeilijk. Per 1-1-2022 moet er een nieuw CAO komen. Verwachting 
is dat zaken hierin geregeld worden.  Ik ben hier persoonlijk niet geheel tevreden mee, 
omdat ik toch veel kosten maakt die hij anders niet maakt.   

 x     

´Ik krijg nog geen thuiswerkvergoeding. Zelf ben ik van mening dat deze er wel moet 
komen. Aan de andere kant komt er veel vrijheid voor terug. Zo heb ik veel minder 
reistijd en veel vrijere dag indeling´ 

  x    

‘Er zijn geen andere vergoedingen beschikbaar. Er is denk ik meer afgepakt dan 
vergoed door de werkgever, reiskostenvergoedingen zijn bijvoorbeeld veranderd. Geen 
impact op mij, want heb nog een lease auto. Ik weet niet of het komt. Interessante 
vraag. Je ziet het wel bij andere bedrijven dat er een tegemoetkoming wordt gedaan. 
Zou dat niet gek vinden, ben er zelf niet echt bij betrokken want dat vind ik een HR 
dialoog’. 

     x 
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Representatief ‘Ik acht de checklist representatief voor de gehele sector, daar alle bedrijven op elkaar 
lijken’ 

x      

‘De gehele bancaire sector is hetzelfde ingericht. Om die reden acht ik dit 
representatief’ 

  x    

‘De checklist zal in zijn algemeenheid representatief zijn. Daar gelaten dat bedrijven 
wellicht verschillen hebben in indeling van de processen’.  

     x 

Productiviteit ‘Ik merk dat telewerken zeker invloed heeft op mijn productiviteit. Eerder in negatieve 
zin. Dat zit hem met name in het volgende. Hoeveelheid werk is vrij gelijk gebleven. 
Heel eerlijk. Persoonlijk voor mij, is dat ik minder geconcentreerd ben, sneller afgeleid 
etc. ritme is anders, sneller even weg. Wat ik nu merk is dat ik meer tijd achter mijn pc 
zit als voorheen maar minder efficiënt. Ik doe dezelfde hoeveelheid werk’ 

x      

’Sinds CV-19 worden er steeds meer afspraken ingepland. Dus op kwantiteit ben ik 
steeds productiever. Alleen dit slaat door. Wij hebben nu zelfs de afspraak minimaal 1 
afspraak per week af te zeggen. Overal komt ook extra werk uit. Op kantoor had ik 
vaak collega’s die mij door een dal heen konden halen als ik even er doorheen zat. 
Denk aan het bakkie koffie, rondje lopen of even tafeltennissen. Thuis zit je meer in 
jouw eigen hoofd. Dat werk niet altijd even goed. Ik zit vaak langer achter de pc maar 
doe niet perse meer werk. Wij hebben ook niet echt een beschrijving van een 
productieve dag’  

   x   

‘Binnen de organisatie is niet duidelijk een beeld wanneer een dag ‘productief’ is. Zelf 
zit ik in ieder geval meer tijd achter de laptop en doe niet perse meer werk’ 

 x     

WBL ‘Doordat er ruimte is voor huishoudelijke klussen ervaar ik hogere tevredenheid bij 
medewerkers. Echter de WLB verslechterd. Zij zitten vaak langer achter de laptop. De 
scheidslijn is verdwenen’. 

    x  

‘Ik heb zoveel meer tijd voor mijn gezin. Dit komt met name doordat ik geen reistijd 
meer heb. Dit was al snel 3 uur per dag. Hierdoor is er tijd over voor andere dingen’. 

     x 

Isolatie ‘Door geïsoleerd werken worden er minder nieuwe ideeën gedeeld of opgedaan.  Op 
kantoor werken geeft toch bepaalde dynamiek. Onder andere met brainstormen 
tussen werk door. Daarnaast ben ik van mening dat er bepaald soort mensen 
aangenomen wordt, daar niet iedereen ´geschikt´ is voor telewerken. Dit kan ook 
karakter zijn etc. Organisatie moet oppassen voor polarisatie onder personeel. Dus niet 
dat er nog maar 1 type medewerker zit. Diversiteit zorgt voor een succesvol klimaat’. 

  x    

‘Ik ben van mening dat alles valt en staat met het welzijn van medewerkers. Heb het 
vermoeden dat er veel verborgen ziekte verzuim is. Uit eigen ervaring merk ik dat 
afmelden i.v.m. klachten niet snel gebeurd.  Wij zijn toch thuis en hoeven niet te 
reizen, zijn de argumenten hiervoor. Daarnaast is het missen van sociale contacten 
uiteindelijk een grote issue m.b.t. mentale gezondheid. Zie dit ook vaak in 
werkgroepen terug komen. Denk bijv. aan thuis situaties die niet geschikt zijn met 
kinderen, partner die zorgt eist, kleine woningen’ 

   x   

Beleid 
Verandering 

‘Wij kunnen niet meer om telewerken heen. Organisaties hebben gezien dat het kan en 
werkt’ 

  x    

‘Ik verwacht dat er minimaal de helft van de tijd thuis gewerkt wordt na CV-19. Zelfs 
wel meer. Als leidinggevende heb ik mijn team nog niet gezien. Ik ben de feeling kwijt. 
Een aantal dagen op kantoor zou daarom wel nuttig zijn’ 

    x  

‘Het wordt denk ik moeilijk de medewerkers weer naar kantoor te krijgen, nu zij de 
voordelen hebben gezien. Uiteindelijk zal er een soort reserveringsysteem moeten 
komen. 

     x 

Sociale binding ‘Normaal gesproken zat ik tussen het personeel op de vloer en kreeg ik alles wel mee. 
Nu ben ik mijn voelsprieten kwijt. Ik weet niet wat er speelt onder het personeel en 
hoe het met hen gaat. Dat vind ik erg moeilijk’. 

     x 

Wij mensen blijven sociale beestjes. Zeker onze functie, het gaat allemaal om contact 
met de klanten. Wij hebben elkaar nodig, dan zijn wij beter’. 

 x     

Andere 
Verandering 

Tijdens CV-19 zijn verschillende processen versneld digitaal gegaan. Ik verwacht ook 
dat dit met andere processen zal gebeuren’ 

x      

Dimensie 
ontbreekt 

‘Alles valt of staat met een team. Wij werken in teams, mensen hangen hieraan. 
Daarom zou ik deze in de dimensies opnemen. 

    x  

‘Ik zou welzijn als overkoepelende dimensie toevoegen, als een soort paraplu. Alles valt 
of staat met het welzijn van de medewerkers’ 

   x   

Ontbreken 
factoren 

’ Afhankelijk van het feit of de factoren dan opnieuw in te delen zijn, moeten er 
wellicht aanvullende factoren bij’ 

    x  

Onjuiste 
factoren 

‘Ik vind dat een aantal factoren voor interpretatie vatbaar zijn. Bijvoorbeeld: IBV1 of 
IBV2. Het ligt er net aan hoe iemand in de wedstrijd zit’ 

   x   
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‘Een aantal factoren is vanuit verschillende perspectieven te beantwoorden. Er zou 
wellicht meer aandacht besteed moeten worden aan de waarom bij de factoren’. 

     x 

‘De factoren zijn af en toe wel vanuit beide kanten uit te leggen’ X      

‘De factoren zijn duidelijk maar wel vanuit verschillende perspectieven te benaderen´   x    

Ontbreken 
TQM 

‘Q1 mist. De bank doet maar wat’     x  

‘De organisatie doet maar wat. Zeker met betrekking tot Q1. Wij hebben geen idee wat 
de klant een goede kwaliteit vindt’ 

     x 

Invloed TW-KW ‘Ben van mening dat telewerken geen invloed heeft op kwaliteit van werk. De 
organisatie is in staat de klant te leveren wat voor telewerken ook geleverd werd. Door 
telewerken kan alles sneller en effectiever volgens respondent. De werkzaamheden 
zijn niet veranderd maar wel effectiever ingericht´. 

    x  

‘Het effect zal niet zichtbaar zijn. Voor de een heeft het een positief effect voor de 
andere een negatief. Per saldo zal de kwaliteit gelijk blijven. Hier zal ingezoomd 
moeten worden op individueel niveau 

     x 

Meten TQM ‘Meten is mogelijk, zijn bereikbaar en kunnen klanten helpen. Echter omdat Q1 en een 
0-meting mist is de vraag in hoeverre er goed gemeten kan worden’ 

   x   

Borgen 
kwaliteit 

‘Er moet een gezonde mix komen tussen thuis en op kantoor werken en er moet een 
duidelijke werkomschrijving komen’ 

 x     

’ Borgen door teamsessies. Hierbij is agenda planning belangrijk en focus op contact 
tussen collega's onderling en het welzijn van elkaar’. 

   x   

Checklist 
representatief 

‘Ja alle financiële instellingen lijken op elkaar’,   x    

’Dit is representatief voor de gehele sector. Ieder bedrijf zal zijn eigen inrichting erop 
na houden maar de basis is het zelfde’ 

 x     

Checklist 
bruikbaar 

‘Deze checklist is zeker bruikbaar om telewerken te implementeren’ geeft    x   

´De checklist is te gebruiken, de onduidelijkheden moeten er dan we uit of toegelicht 
worden´ zegt 

     x 
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Bijlage 13 – Ingevulde checklist respondenten 
Bijlage tabel 17: ingevulde checklist voor telewerken. Actie = actie op ondernemen, RvF = relevant voor de functie, BB = 

bruikbaar voor implementatie. 
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Bijlage 14 – Toelichting respondenten op checklist onderdelen 
In deze bijlage zijn alle antwoorden van de respondenten te vinden op de checklist onderdelen en interview vragen. De 

laatste kolom is een vergelijking van de antwoorden. Deze tabel is toegevoegd om eenvoudig de bevinding te lezen die uit de 

verschillende antwoorden naar voren is gekomen. In de tabel zijn verschillende kleuren gebruikt namelijk; groen, geel, oranje 

en rood. Groen is een positief antwoord, geel is een opvallende uitspraak, oranje is een afwijkend antwoord t.o.v. de andere 

respondenten en rood is een negatief antwoord. Onder die verstande dat groen geoptimaliseerd  en rood geminimaliseerd. 

Geel en oranje antwoorden moeten verder worden uitgelicht en/of onderzocht. 

Bijlage tabel 18: Toelichting op onderdelen checklist door respondenten 

Onderdeel Code Respondent 1  Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 Vergelijking 

A
lg

em
e

n
e 

ge
ge

ve
n

s 

Voorberei
ding 

Voorbereid Ja Ja Ja Ja Ja Ja   

Ingevuld Ja Ja Ja Ja Ja Ja   

Responde
nt 

Leeftijd 25-30 jaar 35-40 jaar 40-45 jaar 30-35 jaar 40-45 jaar 40-45 jaar   

Gezin 

Samenwonend 
zonder 

kinderen 
Samenwonend

, 2 kids <10j Samenwonend  

Samenwonend 
zonder 

kinderen 

Samenwonend 
zonder 

kinderen 

Samenwonend
, 2 Kids, 8 en 

10 J x 

Reis 25 km 34 km 

55 km - reist 
normaliter met 

OV 200 km 60 km 63 km 72,83 

Afdeling 
Commercial 

Banking 
Commercial 

Banking 
Commercial 

Banking 
Commercial 

Banking 
Commercial 

Banking 
Commercial 

Banking   

Functie 
Klantadviseur 

MKB 
Klantadviseur 

MKB 

Adviseur 
klantondersteu

ning MKB 

Business 
Implementatio

n Manager 

Teammanager 
Klantadvies 

MKB Directeur MKB   

Jaren 5 16 19 6 2 3   

Uren 40 36 32 40 36 40   

 

St
an

d
 v

an
 z

ak
e

n
 

Telewerke
n 

Inrichting 100% thuis, 
voor CV-19 
mocht er thuis 
gewerkt 
worden 

Volledig thuis, 
geen 
geschreven 
beleid bekend. 
Voor CV-19 
konden wij wel 
al thuiswerken. 

100% thuis, 
voor CV-19 
mocht er thuis 
gewerkt 
worden. 
Gezien mijn 
functie deed ik 
dat niet.  

Volledig vanuit 
huis. Had wel 
al een regeling 
om 1 of 2 
dagen thuis te 
werken 

100% thuis, 
voor CV-19 
mocht er thuis 
gewerkt 
worden 

Werk 
momenteel 
100% thuis. 

  

Beleid Geen specifiek 
beleid 
aanwezig, wel 
richtlijnen. 
Verwacht dat 
dit er wel is.  

Vermoed dat 
er wel beleid 
is, maar 
functiespecifie
k. Richtlijnen 
zijn er zeker.  

Vermoed dat 
er wel beleid 
is, maar 
functiespecifie
k. Richtlijnen 
zijn er zeker. 
Denk aan 
gedragscode. 

Tijdens covid is 
er specifiek 
beleid.Dit is 
meer 
crisismanagem
ent. Daarvoor 
is er geen vast 
beleid rondom 
telewerken. 
Vermoedt dat 
het 
functie/afdelin
gspecifiek is. 
Niet iedereen 
heeft bijv. 
klantcontact. 

Het beleid is 
dat er thuis 
gewerkt wordt 
ivm covid. 
Anders zijn er 
gedragsregels 
maar geen 
hard zwart op 
wit beleid. 

Er is geen 
beleid, alleen 
regels over hoe 
wij een 
gesprek voeren 
via teams. 
Verder niet 
veel over 
nagedacht. 

Directeur 
bevestigd 
uitspraken 
medewerker
s 

Benodigdh
eden 

Alles wordt 
voorzien. 
Hebben in Q4 
2020 bureau, 
stoel, 
beeldscherm 
etc kunnen 

Ja alle 
benodigdhede
n zijn verzorgd. 

Nee, 
kantoorbenodi
gdheden 
moeten zelf 
aangeschaft 
worden.  

Alle 
benodigdhede
n aanwezig. 
Heeft thuis wel 
een printer 
maar gebruikt 
deze nooit.  

Nee vind niet 
dat alles 
verzorgd is.  

Ja alles is 
aanwezig 
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bestellen. 
Laptop was al 
in bezit. 

Thuiswerkp
lek 

Ja op kosten 
van werkgever 
ingericht, niet 
gecontroleerd 
op inrichting 

Ja hebben 
bureau, stoel, 
beeldscherm 
kunnen 
bestellen. 
Laptop was al 
in bezit. 

Wij mochten 
een volledige 
werkplek 
bestellen en dit 
is thuis 
geleverd. 

Hebben via 
werkgever een 
hele werkplek 
kunnen 
inrichten.  

Gezien mijn 
persoonlijke 
situatie had ik 
dit al en heb ik 
geen spullen 
besteld 

Werkgever 
heeft dit 
uiteindelijk 
verzorgd. 
Duurde wel 
even. 

  

Gegevens Alles 
beschikbaar, 
daar dit ook 
voor CV-19 al 
kon. Capaciteit 
netwerk is 
verbeterd. 

Alles 
beschikbaar, 
daar dit ook 
voor CV-19 al 
kon 

Ja alle toegang 
is geregeld. 

Thuis/Telewerk
en was al 
mogelijk voor 
covid. Iedereen 
werk op eigen 
laptop. 
Toegang tot 
gegevens was 
al geregeld. 

Ja toegang is 
geheel 
geregeld 

Toegang is in 
orde. 

  

Apparatuur Alle 
apparatuur is 
verzorgd door 
werkgever. 
Kunnen thuis 
alleen niet 
printen.  

Alle 
apparatuur is 
er. 
Printverzoeken 
worden naar 
kantoor 
gestuurd.  

Kunnen dus 
alleen niet 
printen en post 
versturen. 
Snap dit wel 
ivm privacy. 

Ja heb alles 
wat ik nodig 
heb. 

Vind het raar 
dat de 
organisatie 
niet voorziet in 
printers en 
papierversnipp
eraars. Snapt 
niet dat er voor 
ogenschijnlijk 
kleine zaken 
personeel naar 
het kantoor 
gestuurd 
wordt. 

Printer en 
scanner is een 
gemis. 
Hiervoor moet 
ik naar 
kantoor. 

Printen en 
scannen kan 
niet thuis.  

Werkuren 40 uur 36 uur 32 uur 40 uur 40 uur 40 uur   

Werktijden Geen 
afspraken, 
hebben veel 
vrijheid. Als 
het werk maar 
gedaan wordt. 
Iedere dag een 
dagstart. En 
een vaste 
weekmeeting. 

Geen 
afspraken, zal 
op individuele 
basis wel 
gebeuren. 
Wanneer 
iemand zijn 
werk goed 
doet is er veel 
vrijheid en 
door CV-19 ook 
veel begrip. 
Vrije planning 
van dag. 

Moeten tussen 
830 en 1730 
bereikbaar zijn 
voor collega's 
en klanten. Zal 
maatwerk 
mogelijk zijn 
en privé 
afspraken zijn 
mogelijk. Door 
CV-19 veel 
begrip. Werken 
op roosterbasis 
betreft taken. 

Proberen 
tussen 12-13 
geen afspraken 
te plannen en 
door 
toenemende 
aantal 
meetings, 1 
meeting per 
week af te 
zeggen. Verder 
wordt er ook in 
het weekend 
en savonds 
gewerkt. Geen 
vaste 
afspraken. Vrij 
om de dag in 
te delen. 

Geen vaste 
afspraken, 
iedereen heeft 
de vrijheid de 
rol in te vullen 
zoals hem of 
haar dat 
betaamt. De 
officiele 
werktijden 
liggen tussen 
0830 en 1700. 

Geen 
afspraken 
zeker niet op 
mijn niveau. 
Medewerkers 
hebben wij 
geheel vrij 
gelaten 
hiering. 

Over het 
algemeen 
zijn 
werkuren vrij 
in te delen. 
Zijn wel 
ongeschreve
n regels 
waar 
iedereen 
zich aan 
houdt. 
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Vergoeding
en 

Worden geen 
thuiswerkverg
oedingen 
gegeven. 
Werkgever 
heeft wel 7 
maanden lang 
reiskosten 
door betaald a 
240€ per 
maand. Indien 
een KM 
vergoeding. 

Worden geen 
thuiswerkverg
oedingen 
gegeven. 
Werkgever 
heeft wel een 
tijd lang 
reiskosten 
vergoed.  

Nee geen 
thuiswerk 
vergoeding. 

Nee geen 
thuiswerk 
vergoeding. 

Nee geen 
thuiswerk 
vergoeding. 

Wij hebben 
meer afgepakt 
dan terug 
gegeven. 
Organisatie is 
hier wel mee 
bezig. Dit vind 
ik een HR 
kwestie. 

Geen 
vergoeding 

Thuiswerkd
agen 

3 dagen. Werkt 
als essentieel 
personeel 2 
dagen op 
kantoor voor 
printwerk en 
post te 
versturen. Het 
tekenen van 
contracten of 
een overdracht 
aan bijzonder 
beheer willen 
nog wel eens 
fysiek gaan 
omdat de 
situatie daar 
om vraagt. 

4 dagen. Werkt 
volledig vanuit 
huis. 

4 dagen 
volledig uit 
huis.  

5 dagen 5 dagen thuis Thuis heb ik 
een kantoor. Ik 
werk dan ook 5 
dagen thuis. 
Mede omdat 
het verplicht is. 

Op 1 
respondent 
na werkt 
iedereen 
volledig 
thuis. Er 
wordt 
gesproken 
over 
kritische 
bezetting. 1 
respondent 
werkt 
daarom een 
aantal dagen 
op kantoor. 

Belemmeri
ngen 

Weinig focus 
met 
vergadering en 
overleg. Zelfde 
werk in meer 
tijd. Afleiding 
thuis. 
Daarnaast heb 
ik ook minder 
binding met 
klanten als 
alles digitaal 
gaat.  

Lange zitten, 
op kantoor sta 
je even sneller 
op. Minder 
sociale 
controle en 
afleiding. 

Fysieke 
gesteldheid, zit 
veel. Probeert 
daarom 
tussendoor te 
lopen en 
staand te 
werken. 
Weinig sociaal 
contact. 

Sociale isolatie. 
Veel zitten en 
weinig tussen 
door bewegen. 
Door sociale 
isolatie meer 
reflecteren wat 
niet altijd 
positief is. 

zijn het missen 
van sociale 
contacten, 
even naar 
iemand toe 
lopen, 
aanvoelen en 
aansturen van 
het team is een 
gemis. 
Daarnaast zit 
respondent 
veel te lang en 
voor de fysieke 
gesteldheid is 
dit niet 
bevorderlijk. 
Vindt 
telewerken 
een nasty 
woord. Lijkt op 
een baantje uit 
de krant 

Voeren van 
kritische 
gesprekken en 
het sociale 
vlak. Hoe gaat 
het met mijn 
mensen? 

Meest 
genoemde is 
lang zitten 
zonder 
achter 
bureau 
vandaan te 
komen. 
Daarnaast 
hebben alle 
uitspraken 
met sociale 
contacten te 
maken. Wel 
om 
verschillende 
redenen. 
Afhankelijk 
van de 
functie. 
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Productivit
eit 

Doet net 
zoveel werk in 
meer tijd, komt 
voornamelijk 
omdat klusjes 
en privé 
afspraken 
tussendoor 
lopen 

Verminderd. 
Minder tijd 
voor core 
business taken. 
Vergaderingen 
nemen 
explosief toe. 

Is veel 
productiever. 
Helpt na eigen 
taken anderen 
collega's. 
Wanneer ikzelf 
meer taken 
doe gaat de 
normtijd 
omlaag. Dit 
kan andere 
collega's in 
problemen 
brengen. 

Ligt aan de 
dag. Door 
isolatie vind er 
zelf reflectie 
plaats wat 
contra 
productief kan 
zijn. Op 
kantoor valt dit 
niet zo op 
doordat er 
afleiding via 
collega's is. 

Zit simpelweg 
langer achter 
de laptop maar 
doe niet meer 
werk. 

Enorm omhoog 
gegaan. Mede 
omdat ik niet 
meer gestoord 
wordt. Zat 
altijd op de 
vloer,  wat 
goed is, omdat 
er dan een 
platte cultuur 
ontstaat. 
Keerzijde is dat 
productiviteit 
daalt. Dus nu 
thuis enorm 
verbeterd. Wel 
veel meer 
vergaderingen. 

Dit verschilt 
sterk per 
persoon. Uit 
de 
antwoorden 
wordt 
duidelijk dat 
dit met 
persoonlijkh
eid en 
thuissituatie 
te maken 
heeft. 
Daarnaast 
ook deels 
met de 
functie en 
klimaat op 
kantoor. 

CV-19 Manier 
representa
tief 

Acht deze 
manier van 
werken 
representatief 
voor de sector 

Daar alle 
banken op 
elkaar lijken 
acht ik dit 
representatief 

Alle bedrijven 
in bancaire 
sector zijn 
gelijk van aard. 
Antwoord hier 
is ja.  

Ja dit acht ik 
representatief 
voor gehele 
sector. Banken 
lijken allemaal 
op elkaar. 

Ja is van 
toepassing 
voor de gehele 
sector. 

Ja acht dit 
representatief 
voor gehele 
sector. 

Representati
ef - 

Inrichting 
Veranderin
g 

Volhouden hoe 
wij nu bezig 
zijn. Denk ook 
dat er geen 
vaste 
afdelingen 
meer zullen 
zijn. Dus 
allemaal 
flexwerkplekke
n. 

Telewerken 
speelde al voor 
CV-19. Wilde 
niet lukken om 
gehele 
organisatie aan 
het 
thuiswerken te 
krijgen. Nu de 
organisatie 
heeft ingezien 
dat het kan. 
Verwacht ik 
dat de helft 
v.d. tijd 
minimaal thuis 
gewerkt zal 
worden. De 
organistie zal 
ook zo 
ingericht gaan 
worden. 

 3 dagen 
kantoor. 
Hiervoor wilde 
het niet lukken 
maar 
organisatie 
doet het nu 
noodgedwong
en en zal dit 
blijven doen. 

Verbindingen 
voor 
thuiswerken 
zullen worden 
geoptimaliseer
d. Processen 
zijn digitaal 
gegaan. 
Andere 
inrichting van 
werkstromen. 

Wij kunnen 
niet meer 
onder 
telewerken uit. 
Zal na CV-19 
ook minimaal 
voor de helft 
vd tijd 
thuisgewerkt 
worden. 

Inrichting voor 
telewerken is 
versnelt. Zie 
processen die 
nu allemaal al 
digitaal zijn 
gegaan tijdens 
covid. Denk dat 
het moeilijk 
wordt mensen 
weer naar 
kantoor te 
krijgen. Het is 
nu al moeilijk 
om de kritische 
bezetting 
gevuld te 
krijgen. 

  

Beleid 
Veranderin
g 

Continueren 
en wellicht nog 
wel iets met 
een vergoeding 
voor thuis 
werken.  

Er zal beleid 
komen op 
voorgaande 
antwoord 
m.b.t. 
veranderingen 
om 
telewerken. Er 
zullen echter 
altijd aantal 
activiteiten op 
locatie moeten 
plaatsvinden. 
Denk aan 
teamsessies en 
klant 

Verwacht ivm 
sociale binding 
nog wel 2 
dagen op 
kantoor te 
blijven komen.  

Verwacht na 
CV-19 50/50 
tussen thuis 
werken en op 
kantoor.  

Verwacht dat 
er ook nog wel 
een vergoeding 
zal komen voor 
telewerken. 

Er zal op het 
moment 
ongetwijfeld 
over beleid 
nagedacht 
worden. Hoe 
dit het beste 
ingericht kan 
worden. 
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gesprekken. 
Dit laatste zal 
functie 
specifiek zijn. 

Andere 
Veranderin
g 

Versnelling van 
digitaliseren op 
gehele linie.  

Versnelling 
digitalisering 
een een target 
operating 
model. 

Digitale 
versnelling 

Telewerken is 
de nieuwe 
toekomst en 
zal verder 
veranderen 

Niets Vaste 
kantoordagen 

Digitale 
versnelling 

Toelichting 
Veranderin
g 

Teams 
bijvoorbeeld, 
normaal was 
het moeilijk 
iemand te 
vinden. Nu kan 
je zo iemand 
bellen en iets 
vragen. Waar 
voorheen altijd 
afspraken 
gepland 
moesten 
worden of een 
bakkie werd 
gedaan. 

Eerder lukte 
bepaalde 
processen niet 
ivm 
regelgeving. 
Tijdens CV-19 
moest dit er 
wel komen en 
zijn andere 
processen ook 
versnel. 
Daarnaast zal 
de organisatie 
anders 
ingericht gaan 
worden gericht 
op digitale 
dienstverlening 
in basis. 

Veel processen 
waren in 
voorbereiding 
om digitaal 
verzorgd te 
worden. Kam 
er maar niet 
van. Door CV-
19 
noodgedwinge
n versneld en 
ingevoerd.  

Tijdens CV-19 
is telewerken 
de 
continuiteitsm
otor geweest. 
Organisaties 
zijn in gaan 
zien dat het 
kan en welke 
voordelen het 
heeft. 
Verwacht dat 
hier op door 
gepakt zal 
worden. Veel 
processen zijn 
bijv. versneld 
gedigitaliseerd 
of anders 
ingericht. 

Veel zaken 
waren al 
geregeld 
omdat 
telewerken al 
mogelijk was.  

Het werkt niet 
wanneer de  
ene helft op 
kantoor is en 
de andere 
digitaal. Het 
werkt nu 
omdat 
iedereen via 
teams inbelt. 
Er zulklen dus 
vaste dagen op 
kantoor 
moeten 
komen. Ook 
voor de gehele 
organisatie. 

  

Veranderin
g 
representa
tief 

Ja Ja. Ja Ja, idem aan 
eerdere 
antwoord. 

Ja     

Thuis voor 
CV19 

1 of 2 1 of 2 Werkte voor 
CV-19 nooit 
thuis 

Voor CV-19 
werkte ik 1 dag 
thuis en soms 
2 

4 0 Aantal 
medewerker
s werkte 
thuis voor 
COVID maar 
niet meer 
dan 2.  

Thuis na 
CV19 

Maximaal 3 Gezonde mix. 3 
thuis 2 kantoor 

Denk dat dit er 
wel 3 worden 
op fulltime 
basis. 

3 dagen 
verwacht ik 
sowieso.  

4 3 Iedere 
respondent 
verwacht 
minimaal 3 
dagen thuis 
te werken.  
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Toelichting 
thuis 

Zou dit zelf ook 
het fijnst 
vinden. Op 
kantoor heb je 
gewoon meer 
focus. 
Daarnaast 
zullen 
bepaalde 
zaken dus 
gewoon fysiek 
moeten omdat 
er meer 
binding en 
commitment 
is. 

Voor bepaalde 
zaken werken 
fysieke 
bijeenkomsten 
beter of 
moeten op 
kantoor 
worden 
gedaan 

Ivm sociale 
binding zullen 
wij nog wel 
deels op 
kantoor blijven 
komen. 

Organisaties 
zijn in gaan 
zien dat het 
werkt. Wij 
kunnen 
klanten blijven 
helpen en onze 
bedrijfsvoering 
continueren. 
Mede met het 
oog op de 
duurzame 
doelstellingen 
zal hier 
toekomstig 
beleid op 
komen. Fysieke 
bijeenkomsten 
zullen wel 
blijven, omdat 
deze zich voor 
bepaalde 
gelegenheden 
beter lenen. 

Zien de 
voordelen nu, 
alles kan vanuit 
huis. Dus 
hebben niet 
meer zoveel 
verschillende 
locaties en 
werkplekken 
nodig. Alleen 
voor de 
hoognodige 
zaken. 

Mensen zijn 
het thuis 
werken als 
gegeven gaan 
zien. Zien de 
voordelen nu 
ook m.b.t 
opvang etc. 
Denk dat wij 
strenger zullen 
moeten 
worden op wat 
wij als 
organisatie 
verwachten en 
willen. 

Uit 
antwoorden 
blijkt dat 
voor 
specifieke 
activiteiten 
fysiek bijeen 
komen nodig 
blijft. Met 
name klant 
of team 
gerelateerde 
zaken. 
Voordelen 
van 
thuiswerken 
worden wel 
ingezien. 
Echter  nut 
van kantoor 
blijft. 

V
al

id
at

ie
 c

h
ec

kl
is

t 

Dimensies Dimensie Zijn compleet. 
Wellicht 
technologie, 
maar zie dat 
dit onder de 
factoren staat. 

Alles 
omvattend, 
mist niets. 

Herkenbaar, 
zijn brede 
begrippen dus 
alles is 
dekkend. 

De begrippen 
zijn brede 
begrippen en 
daarom 
allesomvattend
. Het is net hoe 
dit ingedeeld 
wordt. 

Herkenbaar 
veel komt 
terug in het 
dagelijkse 
werk. 

Zijn brede 
begrippen. 
Vooral 
organisatie is 
lastig omdat 
wij veel doen. 
Dus wellicht 
wordt het te 
generiek en 
zou ik hier iets 
tussen hangen 
of goed op 
inzoomen. Als 
ik er iets 
tussen zou 
hangen denk ik 
aan afdeling of 
team. 

De meeste 
respondente
n vinden de 
dimensies 
passend. 
Wanneer de 
functies 
meer op 
management 
niveau 
komen 
wordt de 
feedback 
gegeven dat 
er wellicht 
concreter 
ingezoomd 
moet 
worden of 
een extra 
uitwerking in 
de factoren 
om goed 
onderscheid 
te kunnen 
maken. 

Gezondhei
d 

- - - Zou 
gezondheid als 
overkoepelend
e dimensie 
toevoegen. 
Daar valt of 
staat alles 
mee,  is wel 
aanwezig in de 
vragenlijst 
maar ik denk 
dat dit een veel 

- - Zie antwoord 
dimensie 
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grotere rol 
speelt. 

Team - - - - Iedereen hangt 
veel meer aan 
het eigen team 
dan aan de 
afdeling of 
organisatie. 
Zou daarom 
meer 
inzoomen op 
het team. 

Organisatie is 
erg breed. 
Eventueel 
afdeling of 
team 
toevoegen. 

Zie antwoord 
dimensie 

Dimensie 
ontbreekt 

Nee Nee Nee Nee dit denk ik 
niet in 
combinatie 
met mijn 
eerdere 
antwoord.  

- Zie eerder 
antwoord 

  

Dimensie 
verwijderd 

Nee Nee Nee Nee Nee Nee   

Dimensie 
representa
tief 

Ja Ja Ja Ja ook hier 
acht ik dit 
representatief 
daar alle 
bancaire 
instellingen het 
soortgelijk zijn 
ingericht. 

Zeker, gehele 
sector lijkt op 
elkaar. Heb 
ook bij andere 
bancaire 
instellingen 
gewerkt, daar 
was het net zo. 

Ja, veel contact 
met andere 
concullega bij 
ING en 
Rabobank zijn 
zij strenger 
maar is het 
soort gelijk 
ingericht. 

Alle 
dimensies 
worden 
representati
ef geacht. 
Alle 
respondente
n zijn van 
mening dat 
de 
instellingen 
in de sector 
vergelijkbaar 
zijn. 

Factoren Dekking 
factoren 

In orde, hangt 
welicht af in 
welke sector je 
dit toepast 
voor onze 
sector is het 
actueel. 

Ja de factoren 
dekken alles 
wel. Vind wel 
dat IBV1, OBV1 
en OBV 2 niet 
perse van 
toepassing zijn. 
Binnen de 
organisatie is 
er geen norm 
voor een 
productieve 
dag. 

Alles dekkend Factoren 
dekken de 
gehele lading 

Ja alles 
dekkend, zou 
dan alleen 
kijken wanneer 
dimensie team 
wordt 
toegevoegd 
hier nog aparte 
factoren bij 
horen of dat zij 
opnieuw 
ingedeeld 
worden. 

Ja alles 
dekkend, zou 
dan alleen 
kijken wanneer 
dimensie 
afdeling/team 
wordt 
toegevoegd 
hier nog aparte 
factoren bij 
horen of dat zij 
opnieuw 
ingedeeld 
worden. 

de factoren 
dekkend 
gevonde 
door alle 
respondente
n. 
Afhankelijk 
van het 
antwoord bij 
dimensie 
wordt 
aangegeven 
dat er dan 
wellicht 
factoren 
toegevoegd 
moeten 
worden. 

Herkenbaa
r factoren 

Ja zijn 
herkenbaar, 
sommige wel 
ter interpreatie 

Factoren zijn 
herkebaar, veel 
dagelijks 
terugkerend. 

Herkent veel 
van de 
factoren. 
Sommige zijn 
ook wel dubbel 
deze kunnen 
als 

Factoren zijn 
erg herkenbaar 

Ja herkenbaar Ja herkenbaar Alle 
respondente
n herkennen 
de factoren. 
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bevorderend 
of 
belemmerend 
gezien worden. 

Ontbreken 
factoren 

Nee Nee Nee Nee m.i. niet Nee Nee   

Onjuiste 
factoren 

Nee Nee Nee Nee Nee Nee   

Effectiviteit Persoonlijk ben 
ik niet 
effectiever 
echter denk ik 
wel dat de 
oprganisatie in 
zijn geheel 
effectiever is 
gaan werken. 

Zit vaak langer 
achter de pc 
maar doet niet 
perse meer 
werk.  

Kan veel meer 
doen thuis. 
Echter omdat 
zij met 
doorloptijden 
werken en de 
ene collega 
veel sneller is 
dan de andere 
gaat, helpt 
respondent 
liever andere 
collega;s dan 
zelf meer werk 
op te pakken. 

Hangt af van 
de dag, wordt 
thuis veel 
minder 
gestoord. 

Dit zou 
gemeten 
moeten 
worden. Zoasl 
eerder 
aangegeven 
denk ik niet 
productiever te 
zijn maar 
gewoon langer 
achter de pc te 
zitten doordat 
ik tussendoor 
andere zaken 
doe. 

door minder 
storing zeker 

De meeste 
respondente
n geven aan 
net zoveel 
werk te doen 
maar langer 
achter de pc 
te zitten. Op 
hoger niveau 
verschilt dit. 
Op de 
directeur na. 

Ziekteverzu
im 

Durf ik niet te 
zeggen niet zo 
mee bezig. 
Denk wel dat 
wanneer je 
niet geheel fit 
bent je thuis 
gaat werken 
omdat je 
anderen niet 
ziek wil maken. 

Durft hier niet 
echt iets over 
te zeggen, 
denkt wel dat 
mense sneller 
aan het werk 
gaan als dat 
thuis kan dan 
dat zij naar 
kantoor 
moeten als zij 
niet geheel fit 
zijn. 

Merkt dat er 
veel minder 
collega's zich 
ziek melden nu 
zij thuis 
werken. Denkt 
dat het mee 
speelt dat er 
niet gereis 
hoeft te 
worden 
waardoor 
mensen toch 
aan de slag 
gaan. 

Denk dat er 
veel verborgen 
leed is. Zeker 
op mentaal 
gebied. 
Daarnaast 
denk ik dat 
mensen zich 
minder snel 
ziek melden nu 
zij thuis 
kunnen 
werken en niet 
hoeven te 
reizen. 

Mijn gevoel 
zegt dat het er 
wel is maar dat 
het nu niet 
duidelijk naar 
voren komt.  

Dit zou ik mijn 
managers 
moeten 
vragen. 

Ziekteverzui
m zou nu 
verborgen 
zijn. Bij lichte 
klachten 
wordt nu 
doorgewerkt 
waar 
normaal 
iemand zich 
ziek zou 
melden. 

Mentaal Sociale 
contacten heb 
ik wel echt 
nodig. Alleen 
thuis de hele 
week vind ik 
niets.  

Denkt dat er 
veel verborgen 
leed is zowel 
fysiek als 
mentaal. 

- Mist de sociale 
contacten en 
die is mentaal 
een uitdaging. 
Op kantoor 
heb je ook 
collega´s die je 
er doorheen 
halen op een 
off-day. 

Mis de binding 
met collega's 

Met mij zelf 
gaat het goed. 
Mis wel mijn 
voelsprieten 
omdat alles 
digitaal gaat 
mis ik hoe het 
mensen echt 
gaat. Opgelost 
door managers 
er actief naar 
te laten 
vragen. Effect 
is m.i. beperkt 
met wat wij 
daar mee te 
weten komen. 

Sociale steun 
van collega's 
is weg 
gevallen. Dit 
valt alle 
respondente
n zwaar. Bij 
tegenslagen 
kan er niet 
even 
'geklaagd' 
worden of 
bij succes 
niets 
gevierd. Dit 
is lastig. 
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Focus Thuis heb ik 
minder focus, 
ga snel andere 
dingen 
tussendoor 
doen. Op 
kantoor doe ik 
wat ik moet 
doen en dan 
de deur dicht 

- Door zitten 
ben ik snel de 
aandacht kwijt. 
Probeer 
daarom 
tussendoor 
veel te lopen. 

Kan door het 
thuiswerken 
niet altijd de 
focus vinden 
die nodig is. 
Afgeleid door 
andere zaken. 
Probeert dit op 
te lossen door 
tussendoor 
even te 
sporten of iets 
anders actiefs 
te doen. 

- Veel betere 
focus omdat er 
niet de hele 
tijd mensen 
aan mijn 
bureau staan, 
mijn kinderen 
zijn zelfstandig 
genoeg en 
partner werkt 
buiten de deur. 

Thuis is er 
veel 
afleiding. 
Hierdoor is 
niet iedere 
respondent 
even 
gefocust. 
Afhankelijk 
van 
thuissituatie.  

Vergadercu
ltuur 

- Worden steeds 
meer 
vergaderingen 
ingepland.  

- Er worden veel 
meer 
vergaderingen 
ingepland waar 
het er eerst 5 
a6 per dag 
waren zijn het 
er nu wel 12 a 
13. Daar komt 
ook allemaal 
weer werk uit. 
Dus wellicht is 
productiviteit 
wel lager. 

Er wordt voor 
iedere 
gelegenheid 
wel een 
vergadering 
gepland. Dit is 
heel hinderlijk. 

Worden veel 
meer 
vergaderingen 
in gepland die 
niet allemaal 
nodig zijn. 
Echter om 
verbinding te 
houden vind ik 
het wel 
belangrijk. De 
sociale praatjes 
op de gang zijn 
er niet meer. 

Alle 
respondente
n geven aan 
dat de 
agenda's 
veel voller 
zitten met 
vergaderinge
n. Waar 
normaal tijd 
een rol 
speelde of 
het slechts 
een vraag 
was en paar 
minuten 
duurde 
wordt nu 
overal een 
vergadering 
voor 
gepland. 

Statisfactie Door 
flexibiliteit en 
vrijheid in het 
werk. 

Veel vrijheid 
dit zorgt voor 
tevredenheid.  

- Vrije indeling 
van de dag 
zorgen voor 
meer 
tevredenheid. 

Dat veel klusjes 
tussendoor 
kunnen is erg 
handig. 

Verbeterd, hou 
veel meer tijd 
op een dag 
over. 

Flexibiliteit 
levert veel 
tevredenhei
d op.  

Autonomie Zijn vrij om het 
werk in te 
delen, dus 
kunne  
tussendoor 
ook privé 
afspraken 
plannen. 

- - Door het zelf 
kunnen 
bepalen wat 
wanneer 
gedaan wordt 
geeft een 
gevoel van 
autonomie. 

Eigen indeling 
bepalen is een 
luxe. 

Op mijn niveau 
speelt dit niet 
heel erg mee. 

Dag is vrij in 
te delen. Op 
kantoor niet 
altijd 

Vitaliteit Werkplekken 
zijn niet 
gecontorleerd. 

Werkplekken 
die verzorgd 
zijn, zijn niet 
gecontroleerd 
op inrichting. 
Kan dus alsnog 
voor verkeerde 
houding 
zorgen. Zit veel 
langer thuis 
dan op 
kantoor.  

- - Veel zitten is 
niet 
bevorderlijk 
doe buiten 
werk om aan 
genoeg 
beweging. 

Merk wel dat ik 
veel zit, maar 
bewoog hier 
voor ook al te 
weinig. 
Wellicht dat ik 
thuis wel iets 
meer beweeg. 

Werkplekken 
zijn verzorgd 
maar niet 
gecontroleer
d. Kan dus zo 
zijn dat dit 
slecht is voor 
de vitaliteit. 
Tevens 
bewegen 
mensen 
minder. 
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Welzijn - - - Alles valt of 
staat met het 
welzijn van 
medewerkers. 
Hier moet 
meer aandacht 
voor komen 
vanuit de 
organisatie 

- -   

Thuissituati
e 

- - - Niet iedere 
thuissituatie is 
geschikt voor 
telewerken. 

- Niet iedereen 
is geschikt 
behuisd. Dus 
een werkplek 
inrichten gaat 
misschien wel 
helemaal niet 
of denk aan 
rond kruipende 
baby´s 

Thuissituatie 
wordt 
genoemd op 
management 
niveau als 
een 
aandachtspu
nt dat dit 
niet voor 
iedere 
medewerker 
goed is. 

Isolatie - Mensen zijn 
sociale 
beestjes, zeker 
in de functie 
die ik bekleed. 
Alleen maar 
thuiswerken is 
daarom niet 
goed. 

- Het missen van 
sociale 
contacten is 
een groot 
probleem, 
zeker voor de 
mentale 
gezondheid. 

Ik mis de 
binding met 
mijn team. 

Dit is wel een 
ding, wij weten 
niet meer hoe 
het met 
mensen echt 
gaat. 
Verbinding 
leggen via 
webcam is 
moeilijk. 

Sociale 
contacten 
worden 
gemist. 
Verbinding is 
slechter. 
Opvallend is 
dat 
management 
hier meer 
last van 
heeft. Zij 
geven aan 
niet goed te 
kunnen 
inschatten 
hoe het met 
hun mensen 
gaat. 

Zelfreflecti
e 

- - - Door de 
isolatie ga je 
meer 
zelfreflectie 
toepassen daar 
jij alleen thuis 
zit. Dit kan 
negatieve 
effecten 
hebben op 
mentaal vlak. 

- - Isolatie zou 
zorgen voor 
meer 
zelfreflectie. 
Dit kan 
mentale 
gezondheid 
beinvloeden. 

WLB - - - Vind deze 
stelling dubbel, 
aan de ene 
kant heb je 
meer tijd over 
en kan je 
klussen doen. 
Aan de andere 
kant zit je 
daardoor 
langer achter 

Tijd vervaagt 
dus snel tot 
later bezig. 
Klussen 
tussendoor en 
je bent al thuis. 
Dus ik zie dit 
niet perse als 
pluspunt. 
Echter vind ik 
het ook niet 
erg. WLB 

Mijn prive is 
verbeterd, 3 
uur minder 
reistijd en krijg 
meer gedaan. 
Dus veel tijd 
over voor 
andere zaken. 

Wordt 
aangegeven 
dat dit 
dubbel is. Er 
is 
tussendoor 
tijd voor 
huishoudelij
k zaken of 
prive 
afspraken. 
Echter 
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pc en vervagen 
de grenzen. 

verslechterd 
eerder. 

vervagen 
grenzen. Dit 
wordt 
alsnegatief 
ervaren. 

Werkomsc
hrijving 

- Er is geen 
omschrijving 
van wanneer 
een dag 
produtief zou 
zijn. Om die 
reden moeilijk 
te zeggen 
wanneer iets 
een goede dag 
is. 

- - - Wij hebben 
niet echt een 
omschrijving 
van wat 
productief is.  

Een 
omschrijving 
van een 
productieve 
dag mist.  

Sociale 
controle 

- Op kantoor 
nemen 
collega's je 
sneller even 
mee om rondje 
te lopen etc. 

- - - - Collega's 
zorgen voor 
elkaar.  

Geografie Het maakt niet 
meer uit vanuit 
waar je werkt, 
als ik de 
toegang heb 
tot een laptop 
van werk en 
het netwerk 
kan er vanuit 
Spanje gewerkt 
worden als het 
moet. 

Markt is 
vergroot, het 
maakt niet 
meer uit vanaf 
waar het werk 
uitgevoerd 
wordt. Iemand 
in Limburg kan 
een klant in 
Amsterdam 
helpen. 

- - - - Werk wordt 
plaats 
onafhankelij
k. Dit opent 
de hele 
wereld. 
Locatie 
speelt geen 
rol meer. 

Productiepl
us 

- - Thuis veel 
productiever. 

- - Thuis doe ik 
veel meer 

Thuis wordt 
er meer 
bereikt. 

Creativiteit - - Door de sociale 
isolatie zijn 
medewerkers 
minder creatief 
omdat er niet 
even met 
collega's over 
zaken 
gesproken 
wordt. Op 
kantoor 
gebeurd dit 
automatisch 
tussendoor. 

- - - Creatieve 
proces 
neemt af 
door isolatie 
/ allen 
werken 

Innovatie - - Minder 
innovatie 
omdat 
iedereen op 
zijn eigen 
eiland zit en 
geen nieuwe 

- - - Minder 
innovatie 
door minder 
creativiteit. 
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ideeen 
aandragen. 

Diversiteit - - Thuis werken 
moet mensen 
liggen. Denkt 
dat er 
daardoor een 
een bepaald 
type mensen 
dat wordt 
aangenomen. 
Dit perkt de 
diversiteit in en 
daardoor ook 
bovenstaande 
2 punten. 

- - - Er wordt een 
bepaald type 
persoon 
aangenomen 
ivm 
thuiswerken 

Duurzaamh
eid 

- - Organisatie 
gaat op deze 
voet verder, zal 
kantoren 
sluiten en 
verder 
verduurzamen. 

- - -   

Meting - - - Wij hebben 
geen nul 
meting dus dit 
zou eerst 
gedaan 
moeten 
worden, maar 
dat heeft nu 
niet zoveel zin 
meer. 
Productiviteit 
en kwaliteit 
van voor covid 
kunnen wij niet 
meer 
achterhalen. 

Als de 
organisatie het 
verschil zou 
willen weten in  
porductiviteit 
en kwaliteit 
moet zij dit 
meten. Echter 
is er geen 0 
meting. 

Dit hadden wij 
dan vooraf 
moeten 
meten. Het is 
nu al moeilijk 
te meten wat 
de 
productiviteit 
en kwaliteit 
van ons werk 
is.  

Er is geen 
startpunt 
geweest 
voor het 
meten van 
productivitei
t en kwaliteit 
van het 
werk. Dit zal 
dus niet 
meer te 
achterhalen 
zijn. 

Sociale 
binding 

  Sommige 
zaken moeten 
met elkaar 
gebeuren. 
Sociale binding 
speelt daarbij 
een belangrijke 
rol. 

- - Heeft 
leidinggevende 
stijl moeten 
aanpassen heb 
sommige 
medewerkers 
nog nooit in 
het echt 
gezien. Kan 
ook mensen 
niet goed 
aanvoelen. Dit 
is echt een 
gemis. 

De sociale 
praatjes die op 
de gang plaats 
vonden zijn 
totaal weg. Ik 
ervaar dat als 
een 
belemmering 
om te weten 
hoe het met 
mensen gaat.  

Sociale 
contacten 
zijn 
belangrijk 
ook voor 
binding met 
elkaar. 
Daardoor 
delen 
mensen 
sneller zaken 
met elkaar. 
Ook intieme 
zaken. 
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Ondersteu
ning 

Opleidingen 
zijn goed 
geregeld. 
Denkt dat het 
bij ons als 
grote partij 
wat minder 
speelt maar 
kan mij 
voorstellen dat 
als jij ergens 
nieuw begint 
dat telewerken 
geen goed 
begin is. Er 
komt zoveel op 
je af dat je in 
de 
werkzaamhede
n verstrikt kan 
raken. 

Het op peil 
brengen van 
nieuwe 
collega's is 
lastig.  

- - Het opleiden 
van nieuwe 
medewerkers 
is echt een 
crime. 

Ik denk dat de 
voorzieningen 
goed zijn. 
Echter is het 
onmogelijk om 
het vak te 
leren op 
remote basis. 
Nieuwe 
medewerkers 
zullen hier dus 
echt last van 
hebben. De 
faciliteiten 
voor 
opleidingen 
voor 
bestaande 
medewerkers 
is denk ik in 
orde. 

Het op 
niveau 
brengen van 
nieuwe 
collega's is 
moeilijk. Het 
op peil 
houden van 
medewerker
s die langer 
in dienst zijn 
gaat wel 
goed. 

Carriere - Komen 
veranderingen 
aan en mensen 
weten niet 
waar zij aan 
toe zijn. Dit 
zorgt voor 
onzekerheid.  

- - Voor jonge 
mensen is het 
moeilijk een 
netwerk op te 
bouwen en 
carriekansen te 
pakken. Dit 
belemmert de 
groei. 

- Er liggen 
minder 
kansen 
omdat er 
minder 
sociale 
contacten 
zijn. 

Dataquality - - - - Er moet wat 
gedaan 
worden aan de 
inperking van 
de mogelijke 
risico's.  

Ik heb geen 
zicht op of er 
uniform 
gewerkt wordt 
en of dus alles 
goed 
vastgelegd 
wordt 

Vastlegging 
is belangrijk. 
Daarnaast is 
er geen zicht 
op het feit of 
er uniform 
gewerkt 
wordt. Dit 
kan ten 
koste gaan 
van 
dataquality. 

Samenwer
king 

- - - - Moeilijk om in 
contact te 
komen met de 
juiste mensen 

- moeilijk 
contact door 
thuiswerken. 

Toegankelij
k 

Door teams is 
de organisatie 
veel beter 
bereikbaar 

- - - Organisatie is 
door gebruik 
van microsoft 
teams heel plat 
geworden 

- Platte 
organisatie 
en beter 
bereikbaar 
door 
microsoft 
teams. 

Juridisch Mag de 
werkgever wel 
controleren 
hoe lang jij 
achter de pc zit 
en wat jij aan 
het doen bent? 
Of hebben de 
medewerkers 

- - - - -   
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daar ook nog 
bepaalde 
rechten etc. 

Factoren 
representa
tief 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja   

Kwaliteit Dekking 
TQM 

Princpes zijn 
dekkend, vraag 
mij wel af of 
alles aanwezig 
is binnen de 
organisatie 

Vind deze goed 
passen bij de 
organisatie 

Kende het 
model niet, na 
nadere 
toelichting is 
respondent 
van mening dat 
het alles dekt.  

Denkt dat deze 
passend zijn. 

Acht dit 
geschikt.  

Passend maar 
wel erg vanuit 
klant 
perspectief. 

  

Herkenbaa
r TQM 

Op zich wel. 
Mis Q1 bij onze 
organisatie. Zie 
hier dingen 
staan die ik wel 
herken maar 
niet perse 
aanwezig acht. 

Zijn 
herkenbaar, 
denk wel dat 
Q1 mist 

Q1 mist bij 
organisatie. 
Wel 
herkenbaar 
maar werkt 
hier zelf niet 
echt mee.  

Herkent de 
kwaliteitsprinci
pes. 

Het is 
herkenbaar. de 
proces 
kwaliteit wordt 
niet 
gecontroleerd. 
Met een nieuw 
CRM systeem 
zou dit moeten 
kunnen. Dan 
kunnen er 
taken 
toegewezen 
worden met 
einddata. 
Voorwaarde 
hiervoor is dat 
er een 
kwaliteitsbesch
rijving komt en 
er periodiek 
gemeten 
wordt.  
Dit laatste 
komt in orde. 
Daar op andere 
elementen in 
de 
kwaliteitsprinci
pes op 
management 
informatie 
wordt 
gestuurd.  

Ja herkenbaar,  Er is geen 
omschrijving 
van kwaliteit 
vanuit het 
perspectief 
van de klant.  

Ontbreken 
TQM 

Nee Nee Nee Nee  Nee Zou meer 
inzoomen op 
efficiency. 
Tenzij die 
onder 1 van 
deze pijlers 
valt. Anders is 
dat 
onderbelicht. 

  

Onjuist 
TQM 

Nee Nee Nee Nee  Nee Nee   
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TQM 
representa
tief 

Ja Zijn 
representatief 
voor gehele 
sector. 

Ja Ja, echter 
twijfelt of Q1 
aanwezig is. 
Zijn wel een 
aantal 
beschrijvingen 
maar deze zijn 
meer vanuit de 
bank gericht. 
Acht dit 
representatief 
voor gehele 
sector. 

Ja     

Meten 
TQM 

Meten op deze 
principes kan 
als het 
aanwezig is. 
Continous 
Improvement 
vond ik wat 
lastig. Wij 
willen niet 
hiërarchisch 
zijn, maar 
uiteindelijk zijn 
wij het wel. 
Ideeën, super 
leuk , breng ze 
aan. Dan heb 
je zeg maar 
5schijven, wat 
er moet. Schijf 
1 zegt dan 
super leuk, 
goed idee gaan 
wij doen. 
Vervolgens 
komt het bij 
schijf 2 al niet 
meer verder. 
Dus deze vond 
ik wel een 
beetje dubbel. 

Er kan o.b.v. 
deze principes 
gemeten 
worden. Echter 
mist Q1 en er 
is geen track 
and trace 
principe. 
Weten nooit 
goed waar iets 
zich in het 
proces bevind. 
Wanneer er 
nieuwe ideen 
worden 
aangedragen is 
het niet geheel 
duidelijk waar 
deze terecht 
komen en wat 
er mee gedaan 
wordt.  
Beperkt 
motivatie. 

Meten obv 
output. Gaat 
wel om 
bereidwillighei
d collega’s en 
omgang van 
management 
met deze 
informatie. 
Alles moet 
goed zijn 
vastgelegd en 
mindset moet 
zijn dat zij 
open staan 
voor feedback. 
30. Denkt dat 
kwaliteit wel 
omhoog gaat, 
zeker met het 
nieuwe 
systeem, alles 
moet 
reconstrueerba
ar zijn. Werkte 
voorheen met 
een mailbox 
kon alles door 
agenderen. 
Was dan niet 
duidelijk wat 
iemand er aan 
gedaan had. 
Betere 
vastlegging is 
nodig.  

Meten is 
mogelijk, zijn 
bereikbaar en 
kunnen 
klanten 
helpen. Echter 
omdat Q1 mist 
is de vraag in 
hoeverre er 
goed gemeten 
kan worden. 

Er vinden geen 
metingen 
plaats. Doen 
maar wat. Q1 
is niet eens 
aanwezig.  

Er zijn 
beschrijvingen 
maar dit is 
allemaal vanuit 
de 
toezichthouder 
of bank zelf. 
Wellicht dat er 
meer 
intrensieke 
motivatie is 
onder 
medewerkers 
als er wordt 
verteld dat een 
werkwijze is 
omdat de klant 
dan vindt dat 
er kwalitatief 
goede 
dienstverlening 
wordt 
geleverd. Dit 
zouden wij dan 
we eerst bij 
klanten 
moeten 
uitvragen. Nu 
ben ik er van 
overtuigd dat 
wij doen 
waarvan wij 
denken dat de 
klant dit wenst.  

Q1 mist. Er 
zijn 
beschrijvinge
n maar deze 
zijn vanuit de 
organisatie 
of 
toezichthoud
er gesteld. 
Respondente
n geven aan 
dat 
verbeteridee
n vaak niet 
goed worden 
opgepakt of 
dat de 
communicati
e over de 
verbeter 
ideeen niet 
duidelijk is. 
Veel komt er 
niet 
doorheen. 
Het is binnen 
de 
organisatie 
niet duidelijk 
wat 
kwalitatief 
goed werk is. 
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Invloed 
TW-KW 

Ik denk dus 
afhankelijk van 
de sector.  Bij 
ons niet. 
Omdat wij die 
training goed 
hebben 
geregeld 
omdat je de 
faciliteiten 
hebt en omdat 
alles goed 
gecontroleerd 
wordt 

Denkt dat de 
invloed positief 
is. Alles moet 
beter worden 
vastgelegd en 
ingeregeld. 
Duurt nog wel 
even voordat 
dit echt goed 
gaat. Kwaliteit 
van het werk 
zal er niet 
onder lijden 
maar de 
snelheid en 
doorlooptijd 
wel. Grootste 
probleem is 
dat het 
momenteel 
niet echt te 
meten is.  

Denkt ook dat 
gesprekken 
veel dieper 
gaan met 
klanten, voert 
nu echt 1 op 1 
gesprek. Niet 
meer allemaal 
collega’s die 
mee luisteren 
op grote 
afdeling. Dus 
meer 
diepgang. 
Denkt meer 
kwaliteit in 
gesprekken 
met klanten te 
halen. 
Telewerken 
heeft positieve 
invloed op 
kwaliteit van 
werk. Gebeurt 
niet beter of 
slechter bij 
controles. Door 
telewerken 
bewust dat 
vastlegging 
beter moet.  
Vastlegging 
vereist 
discipline en 
deze is 
gegroeid door 
telewerken 
omdat wij wel 
moeten. 

Telewerken 
heeft een 
positieve 
invloed op 
kwaliteit. 
Kunnen 
klanten nog 
steeds 
bedienen en 
zijn bereikbaar, 
wellicht wel 
beter dan 
voorheen. 

Ben van 
mening dat 
telewerken 
geen invloed 
heeft op 
kwaliteit van 
werk. De 
organisatie is 
in staat de 
klant te 
leveren wat 
voor 
telewerken 
ook geleverd 
werd. Door 
telewerken kan 
alles sneller en 
effectiever 
volgens 
respondent. De 
werkzaamhede
n zijn niet 
veranderd 
maar we 
effectiever 
ingericht.  

Het effect zal 
niet zichtbaar 
zijn. Voor de 
een heeft het 
een positief 
effect voor de 
andere een 
negatief. Per 
saldo zal de 
kwaliteit gelijk 
blijven. Hier zal 
ingezoomd 
moeten 
worden op 
individueel 
niveau. 

Dinestverleni
ng aan de 
klant is door 
telewerken 
wellicht 
beter omdat 
er meer tijd 
is en dus 
meer 
klanten 
gesproken 
kunnen 
worden. 
Vastlegging 
en 
uniformiteit 
zijn hierbij 
belangrijk. 
Daarvan 
wordt 
aangegeven 
dat de 
uniformiteit 
niet te 
meten is. 
Doordat er 
geen track 
en trace is 
niet duidelijk 
of 
doelstellinge
n worden 
gehaald. 
KWaliteit 
van de 
dienstverleni
ng zal dus 
niet 
afnemen obv 
inhoud maar 
wel obv 
doorlooptijd 
en 
communicati
e. 
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Borgen 
kwaliteit 

Enerzijds 
telewerken als 
basis voor 
excessen als 
fysieke 
meeting en 
heb je het met 
name over 
nieuw 
personeel. Die 
moeten 
gewoon op 
locatie training 
krijgen, naar 
klanten gaan. 
Daar moet je 
niet volledig 
telewerken 
inzetten . Als 
iemand 
eenmaal op 
peil is , is 
telewerken 
voor het grote 
deel super 
geschikt ook 
voor contact 
met klanten, 
super geschikt 
voor 
opleidingen en 
voor overleg 
ook nog, mits 
die deelnemers 
aan die 
overleggen 
niet uit te 
grote groep 
bestaat. Dus ja 
ik denk als je 
goede 
combinatie 
maakt grote 
deel 
telewerken dat 
dat wel de 
kwaliteit kan 
borgen. Mits 
maar ik denk 
dat dat in de 
hele sector wel 
goed is 
geregeld  
natuurlijk 
goede controle 
met mensen 
en systemen 
hebt anders 
valt er weinig 
te sturen, 
feedback te 
geven weinig 
te ontwikkelen. 

Moet een 
gezonde mix 
komen tussen 
thuis en op 
kantoor 
werken en er 
moet een 
duidelijke 
werkomschrijvi
ng komen.  

Om kwaliteit te 
borgen is 
bereikbaarheid 
erg belangrijk. 
Microsoft 
Teams is heel 
belangrijk 
hierin.  
Alles voor 
borging is 
aanwezig. 

Borgen door 
teamsessies. 
Hierbij is 
agenda 
planning 
belangrijk en 
focus op 
contact tussen 
collega's 
onderling en 
het welzijn van 
elkaar. 

Borgen kan 
door de 
organisatie zo 
in te richten 
dat 
medewerkers 
de keuze wordt 
gegeven. 
Medewerkers 
moeten naar 
eigen inzicht 
kunnen 
bepalen waar 
en wanneer zij 
werken. Hierin 
moet het 
stimuleren van 
de 
bevorderende 
factoren en het 
wegnemen van 
de 
belemmeringe
n centraal 
staan. Teams is 
hierin 
belangrijk het 
systeem zorgt 
er voor dat 
mensen 
makkelijker en 
beter 
bereikbaar zijn. 

Hier zal de 
organisatie 
strikter in 
moeten zijn. 
Duidelijk 
aangeven wat 
wij verwachten 
van de 
medewerker. 
Wij zijn in het 
begin heet 
flexibel 
geweest. 
Uiteindelijk zijn 
alle oppas en 
voorzieningen 
voor kinderen 
de deur uit. 
Maar in the 
end moet er 
wel gewoon 
gewerkt 
worden. Wij 
zijn ons ervan 
bewust dat 
niet iedere  
thuis situatie 
geschikt is voor 
telewerken. 
Om die reden 
zullen wij goed 
moeten 
luisteren en 
aandacht 
hebben voor 
persoonlijke 
omstandighed
en. Aandacht 
voor het 
individu is 
belangrijk. 

Rode draad 
in de 
antwoorden 
is dat er 
aandacht 
moet zijn 
voor de 
wens van de 
medewerker 
en dat daarin 
enige 
vrijheid 
gegeven 
moet 
worden Wel 
met 
duidelijke 
richtlijnen en 
wensen van 
de 
organisatie. 
Teams zijn 
belangrijk en 
sociale 
contacten. 
Daarnaast 
moet de 
organisatie 
open zijn, 
hiermee 
wordt 
bedoeld dat 
collega's 
elkaar 
moeten 
kunnen 
bereiken. 
Uiteindelijk 
moet er een 
gezonde mix 
komen 
tussen thuis 
en op 
kantoor 
werken. 



99 
 

Kort 
samengevat, 
goede balans 
tussen fysiek 
en telewerken 
merendeel 
telewerken  
dat is het 
uitgangspunt.  
Goede 
controlesystem
en denk ik dat 
je de kwaliteit 
goed kan 
waarborgen. 
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Bijlage 15 – Schematische weergave redenatie conclusies 
 

 
Bijlage figuur 1: Schematische weergave redenatie conclusie 

 


