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Abstract 

In dit afstudeerrapport is aandacht voor de randvoorwaarden en positieve en negatieve aspecten 
van ‘Smart Working’ gedurende de Covid-19 pandemie en de verschillen met de situatie pre-Covid-
19. Covid-19 heeft over het algemeen een positief effect gehad op ‘Smart Working’. Daarnaast blijkt 
uit de resultaten dat exogene factoren een grote invloed hebben dan voor de Covid-19 pandemie 
werd verwacht op basis van literatuuronderzoek. 

Sleutelbegrippen 
‘Smart Working’, voor- en nadelen, Covid-19 pandemie, thuiswerken, randvoorwaarden. 
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Samenvatting 

 
Door de Covid-19 pandemie in het begin van de jaren 20 van 21ste eeuw waren vele bedrijven 
gedwongen tot het werken op een andere locatie dan het traditionele kantoor. Deze vorm van 
werken op een niet kantoorlocatie wordt ‘Smart Working’ genoemd en is de doorontwikkeling van 
telewerken met het breed benutten van ICT-hulpmiddelen. 
Al wordt ‘Smart Working’ in diverse vormen reeds 50 jaar gebruikt. Voor het uitbreken van de 
pandemie het is door een aantal nadelen nooit grootschalig van de grond gekomen. Door de 
lockdowns en de adviezen/verplichtingen om thuis te werken heeft ‘Smart Working’ een grote vlucht 
genomen. Het eerder grootschalig inzetten van ‘Smart Working’ is nooit echt van de grond gekomen 
door enerzijds de angst op het verliezen van controle anderzijds doordat er aan veelvuldig ‘Smart 
Working’ een aantal nadelen kleven zoals sociaal isolement en ‘fear of missing out’. 
Noodgedwongen zijn nu veel medewerkers middels ‘Smart Working’ aan de slag gegaan. Het is 
daarom interessant om te onderzoeken hoe de randvoorwaarden van ‘Smart Working’ zijn ingevuld 
en hoe de positieve effecten zich hebben ontwikkeld gedurende een langere periode als er gebruik 
wordt gemaakt ‘Smart Working’ in plaats van werken op locatie. 
 
Dit onderzoek beschrijft de resultaten van tweetal enquêtes gehouden in bij de 
kantoormedewerkers van een verzekeraar. De enquêtes is uitgevoerd op een tweetal momenten in 
2021. Te weten in het voorjaar/zomer en zomer/najaar van 2021.  
 
Deze resultaten laten op een aantal gebieden een afwijking zien ten opzichte van wat te verwachten 
zou zijn op basis van de literatuur. Zo zou ‘Smart Working’ stress verminderd zijn, het eenvoudiger 
zijn om conflicten te vermijden maar het sociaal isolement verhogen. De twee enquêtes 
ondersteunen dit niet en laten zelfs een ander beeld zin. Doordat de enquêtes zijn afgenomen op 
twee momenten waarop de maatregelen met betrekking tot de werkomgeving weinig zijn 
veranderd, maar de maatregelen van uit de maatschappij (overheid) duidelijk zijn versoepeld kan 
ook de invloed van exogene factoren op ‘Smart Working’ worden beschreven. 
 
De resultaten laten zien dat ‘Smart Working’ beter geschikt is voor medewerkers die een stabielere 
leefomgeving hebben. Er komt namelijk uit het onderzoek naar voren dat 45jaar en ouder veel 
minder last hebben van negatieve aspecten van ‘Smart Working’ en ook beter kunnen omgaan met 
de veranderingen die ‘Smart Working’ met zich mee brengt. Daarnaast is het opvallend dat sociaal 
isolement in mindere mate wordt beïnvloed door ‘Smart Working’ zelf, maar meer door de vrijheid 
en mogelijkheden die de leefomgeving biedt. 
  
Samenvattend heeft het onderzoek veel inzichten opgeleverd over de voor- en nadelen van ‘Smart 
Working’ in een periode waar de meeste collega’s ook via ‘Smart Working’ werken. Verder is er 
bevestigd dat wanneer de randvoorwaarden goed zijn ingevuld ‘Smart Working’ zeker kan slagen. 
Tot slot heeft de Covid-19 pandemie over het algemeen een positief effect gehad op ‘Smart 
Working’ waarbij de negatieve aspecten van ‘Smart Working’ lager zijn dan verwacht en de positieve 
effecten positiever uitvallen. 
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Summary 

Due to the Covid-19 pandemic in the early 2020s, many companies were forced to work in a 
different location than the traditional office. This form of working at a non-office location is called 
'Smart Working' and is the further development of teleworking with the broad use of ICT tools. 

Although 'Smart Working' has been used in various forms for atl least 50 years. Before the outbreak 
of the pandemic, it never got off the ground on a large scale due to a number of drawbacks. Due to 
the lockdowns and the advice/obligations to work from home, 'Smart Working' has really taken off. 
That a previously large-scale use of 'Smart Working' never really got off the ground due is the fear of 
losing control, on the one hand, and because there are a number of disadvantages associated with 
frequent 'Smart Working', such as social isolation and 'fear of missing out'. 

Out of necessity, many employees have now started working through 'Smart Working'. It is therefore 
interesting to investigate how the preconditions of 'Smart Working' are fulfilled and how the positive 
effects have developed over a longer period of time when 'Smart Working' is used instead of 
working on location. 

This research describes the results of two surveys held among the office employees of an insurance 
company. The surveys were conducted on two occasions in 2021. In the spring/summer and 
summer/autumn 2021. 

These results show a deviation in a number of areas from what might be expected on the basis of 
the literature. For example, 'Smart Working' stress would be reduced, it would be easier to avoid 
conflicts but increase social isolation. The two surveys do not support this and even show a different 
picture. Because the surveys were conducted at two moments when the measures related to the 
working environment have changed little, but the measures from society (government) have clearly 
relaxed, the influence of exogenous factors on 'Smart Working' can also be described. 

The results show that 'Smart Working' is better suited for employees who have a more stable living 
environment. The research shows that 45 years and older suffer much less from the negative aspects 
of 'Smart Working' and are also better able to deal with the changes that 'Smart Working' entails. It 
is also striking that social isolation is influenced to a lesser extent by 'Smart Working' itself, but more 
by the freedom and possibilities offered by the living environment. 

 In summary, the research has provided many insights into the advantages and disadvantages of 
'Smart Working' in a period where most colleagues also work via 'Smart Working'. It has also been 
confirmed that if the preconditions are properly fulfilled, 'Smart Working' can certainly succeed. 
Finally, the Covid-19 pandemic has generally had a positive effect on Smart Working, with the 
negative aspects of Smart Working being lower than expected and the positive effects more positive. 
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
Dit onderzoek is geschreven in het kader van de studie Business Procesmanagement en IT. Binnen 
het hoofdvraagstuk ‘innovaties in de tijd van Covid-19’ heb ik ervoor gekozen om mij te verdiepen in 
de veranderingen/vernieuwingen die zich hebben voorgedaan met betrekking tot de voor- en 
nadelen van ‘Smart Working’ oftewel werk op afstand. Ik ben hierop gekomen omdat ik in mijn eigen 
werkomgeving hele nieuwe manieren van samenwerken en overleggen heb zien ontstaan en 
opmerk dat de meeste van mijn collega’s graag willen blijven thuiswerken na de Covid-19 pandemie. 

Het onderzoek begint met het formuleren van de probleemstelling en de daarbij behorende 
onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen zijn daarna via een literatuurstudie verder geanalyseerd 
en in kaart gebracht. Als volgende stap is gekeken op welke wijze de probleemstelling het best kan 
worden beantwoord, wat voor soort onderzoek hier bij past en hoe dit onderzoek uitgevoerd kan 
worden. Met deze stappen is het eerste gedeelte van het afstuderen afgerond en dat is terug te 
vinden in de eerste drie hoofdstukken. Het tweede deel van het verslag bestaat uit de hoofdstukken 
4 en 5. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en 
toegelicht. De resultaten zijn verkregen door het houden van een tweetal enquêtes. Hoofdstuk 5 zal 
gekeken worden naar de uitkomst van de enquêtes in relatie tot de uitkomsten van het 
literatuuronderzoek. Daarnaast wordt er teruggekeken op de uitvoering van het onderzoek en wat 
daaraan anders had gekund. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusie en aanbevelingen 
voor zowel de praktijk als voor verder onderzoek. 

1.2. Gebiedsverkenning 
Deze masterthesis is geschreven in het kader van een studie die plaats vindt op het scheidingsvlak 
tussen proces- en IT-management. In de thesis wordt gekeken naar de beleving van de voor- en 
nadelen van ‘Smart Working’ ten tijde van de Covid-19 pandemie van 2020-2021 zoals sociaal 
isolement en sociale interactie. 
De Covid-19 pandemie heeft voor vele bedrijven en medewerkers tot gevolg gehad dat er veel 
vanuit thuis gewerkt moet worden. Dit thuiswerken wordt samenbracht in de term ‘Working From 
Home’ (WFH) oftewel ‘Werken van Thuis’. De Covid-19 pandemie is een pandemie veroorzaakt door 
het SARS-COV-2 virus en is voor het eerst ontdekt eind 2019 in Wuhan (China). Gedurende de eerste 
maanden van 2020 heeft dit virus zich over de gehele aarde verspreid. Deze verspreiding heeft bijna 
overal geleid tot een vorm van ‘lockdown’ en de verplaatsing van arbeid van de werkvloer naar de 
thuisomgeving. Deze ‘lockdown’ heeft bijzonder veel invloed gehad op de beheersing en besturing 
van organisaties en de ondersteuning daarbij van IT en de plaats van werken.  
Een ‘lockdown’ (letterlijk af- of vergrendeling) is een noodprotocol om te voorkomen dat mensen of 
informatie een gebied ingaan of verlaten (Wikipedia, 2021, 4 maart). De lockdowns tijdens de Covid-
19 pandemie variëren nogal qua beperkingen, maatregelen en naamgeving (zoals stay-at-home 
orders, shelter-in-place orders, cordons sanitaires, shutdowns or lockdowns), maar komen er in 
grote lijnen op neer dat er zoveel mogelijk moet worden thuisgewerkt en zo min mogelijk sociale 
contacten worden onderhouden zodat de verspreiding van het SARS-COV-2 virus maximaal kan 
worden beperkt (World Health Organization, 2021, March, 3). 
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‘Working From Home’ oftewel telewerken heeft in de academische wereld geen eenduidige 
definitie. Er is wel consensus dat ‘Working From Home’ gedecentraliseerd werken is dat afhankelijk 
is van ICT. De inzet van ICT is ook het cruciale verschil tussen telewerken en huiswerk (Sullivan, 
2003).  
‘Smart Working’ is een doorontwikkelde versie van ‘Working From Home’. Hierbij heeft smart 
betrekking op een positieve en intelligente wijze inzetten van technologie (Bolisani, Scarso, Ipsen, 
Kirchner, & Hansen, 2020). Dit houdt in dat de wijze waarop technologie een positief effect heeft op 
het werken op afstand en dat de wijze waarop technologieën ingezet worden leiden tot een veel 
slimmere wijze waarop de werktijd kan worden ingezet met gebruik making van IT-hulpmiddelen om 
zo tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken (Bolisani et al., 2020).  
‘Smart Working’ houdt in dat er buiten de normale werkplek gewerkt wordt met behulp van 
informatie- en communicatietechnologieën, om zo (ver)binding met kantoor en collega’s te houden. 
‘Smart Working’ biedt werknemers meer controle en flexibiliteit over het uitvoeren van hun 
werkzaamheden, wat de werktevredenheid, productiviteit en prestaties kan verhogen (Bélanger & 
Allport, 2008). Door Abulibdeh (2020) wordt ‘Smart Working’ omschreven als een flexibele 
werkregeling waarbij medewerkers met behulp van informatie- en communicatietechnologie (IT) 
hun werk op verschillende locaties kunnen uitvoeren in plaats van op een vaste, centrale werkplek. 
Het inzetten van IT is cruciaal bij het transformeren van werk naar meer flexibiliteit, effectiviteit en 
productiviteit. IT schept daarbij de mogelijkheid voor ‘Smart Working’ door het verkleinen van de 
fysieke grenzen tussen de verschillende werkactiviteiten en het bieden van ondersteuning bij 
multitasking. Deze twee definities liggen in elkaars verlengde. Hieruit valt te concluderen dat ‘Smart 
Working’ staat voor plaats-onafhankelijk werken waarbij middels het gebruik van IT contact kan 
worden onderhouden met zowel collega’s als met bestanden en IT-hulpmiddelen die in de 
kantooromgeving beschikbaar zijn.  
Sociaal isolement heeft betrekking op het missen van sociale relaties op het gebied van de 
kwantiteit (het aantal of de frequentie van interacties met een ander individu of individuen) en de 
kwaliteit van sociale relaties. Interactie heeft betrekking op de sociale relaties tussen mensen 
(individu, groep gemeenschappen en in de grotere sociale omgeving) (Zavaleta, Samuel, & Mills, 
2017). 
Sociale interactie is de wijze waarop groepen en individuen ten opzichte van elkaar handelen, op 
elkaar reageren en hoe ze elkaar proberen te beïnvloeden (Vilella & Reddivari, 2019). Er zijn twee 
soorten wisselwerking tussen personen te onderscheiden (Ensie, 2020): 

- directe interactie wanneer personen in elkaars fysieke nabijheid verkeren; 
- indirecte interactie wanneer zij gebruik maken van materiële hulpmiddelen of 

tussenpersonen. 
Positief effect is een samenvoeging van twee worden positief en effect. Positief wil zeggen het 
toenemen, vergroten van het effect. Effect wil zeggen resultaat of gevolg. Een positief effect is het 
vergroten van het resultaat, het doen toenemen van de waarde (VanDale, 2021). Het toenemen van 
de voordelen en het afnemen van de nadelen zal resulteren in een positief eind effect.  
 
In voorgaande zijn verschillende begrippen gebruikt die in elkaars verlengde liggen zoals ‘Smart 
Working’, telewerken, ‘Working From Home’, ‘plaats onafhankelijk werken’ en ‘werken op afstand’. 
In het onderzoek/verslag wordt de term ‘Smart Working’ gehanteerd, omdat dit de meest 
doorontwikkelde vorm van ongebonden werken of te wel plaats onafhankelijk werken is. 
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1.3. Probleemstelling 
De COVID-19 pandemie van 2020 en 2021 geeft een hoop onzekerheid voor de burgers, bedrijven en 
de maatschappij als geheel (Donthu & Gustafsson, 2020). Vele bedrijven waren gedwongen over te 
schakelen van op kantoor werken naar plaats onafhankelijk werken. Deze omschakeling brengt een 
vele onzeker- en onbekendheden met zich mee, zoals hoe contact te houden met medewerkers en 
tussen collega’s onderling, hoe werk te verdelen en hoe de productiviteit in de gaten te houden, 
echter biedt het ook heel veel kansen (De Lucas Ancillo, Del Val Núñez, & Gavrila, 2020). Daarnaast 
speelt natuurlijk de sociale interactie tussen collega’s een belangrijke rol (Von Gaudecker, Holler, 
Janys, Siflinger, & Zimpelmann, 2020; Waizenegger, McKenna, Cai, & Bendz, 2020). De COVID-19 
pandemie heeft bedrijven genoodzaakt om anders te gaan werken en zich te innoveren op het 
gebied van onderlinge organisatie en samenwerking (Bolisani et al., 2020).  
 
Dit onderzoek legt de nadruk op zowel de randvoorwaarden als de voor- en nadelen van ‘Smart 
Working’ ten tijde van de Covid-19 pandemie. Uit onderzoek van (Bentley et al., 2016) en 
(Delanoeije, 2020) komt naar voren dat er pre-corona een omslag was bij 2,5-3 dagen thuiswerken 
per week qua nadelen ten opzichte van de voordelen. Tijdens de Covid-19 pandemie is er geen 
omslagpunt omdat er vaak alleen maar via ‘Smart Working’ wordt gewerkt, is er dan bijvoorbeeld 
ook nog sprake van sociaal isolement zoals pre-Covid-19? 
Bolisani et al. (2020) gebruikt als het tegenovergestelde van het werken op locaties het begrip 
‘Smart Working’. ‘Smart Working’ legt de nadruk op de potentieel positieve effecten die deze 
nieuwe gewoontes en technologieën teweeg zal brengen, zowel voor personen als bedrijven. Bij de 
inzet van technologie gaat het niet alleen over het inzetten van Teams of Zoom, maar juist ook wat 
daar omheen verandert, zowel in sociale samenhang en interactie als de innovaties op technologisch 
gebied. ‘Smart Working’ is dat individuen op een innovatieve en slimme manier telewerk uitvoeren, 
door voor communicatie op afstand een of meerdere apparaten te gebruiken (Kim, Oh, Oh, & Lee, 
2017).  
 
Kernvraag 
Op basis van het voorgaande zal de volgende probleemstelling (ook wel genoemd kernvraag) 
centraal staan in dit onderzoek: 
 

Heeft de Covid-19 pandemie een positief effect op ‘Smart Working’? 
 
Tijdens de Covid-19 periode zijn velen gaan thuiswerken en de verwachting is dat ook na het einde 
van de pandemie ‘Smart Working’ voor velen een vorm van werken zal blijven (Wrycza & 
Maślankowski, 2020). Daarom is het interessant om te bepalen of er een positief effect is op ‘Smart 
Working’ ten tijde van de Covid-19 periode. Mede gelet op de verwachting dat na de Covid-19 
periode ‘Smart Working’ in grotere getalen zal plaatsvinden dan pre-Covid-19 (Wang, Liu, Qian, & 
Parker, 2021). Zodat dit na de pandemie kan worden gehandhaafd, verbeterd en worden uitgebreid. 
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Kernbegrippen 
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is het van belang om niet alleen daarop in te 
zoomen maar ook te kijken naar: 

- Het belang van ‘Smart Working’; 
- Wat is er nodig om ‘Smart Working’ goed in te zetten; 
- Welke positieve en negatieve gevolgen zijn er verbonden aan ‘Smart Working’.  

Dit is nodig om uiteindelijk te kunnen bepalen of de Covid-19 pandemie een positief effect heeft 
gehad op ‘Smart Working’. Dit verder inzoomen leidt tot de volgende kernbegrippen: 

• ‘Smart Working’; 
• Positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’; 
• Randvoorwaarden van ‘Smart Working’ 
• De Covid-19 pandemie. 

1.4. Opdrachtformulering 
Het onderzoek heeft tot doel om te bepalen of de Covid-19 pandemie een positief effect heeft op 
‘Smart Working’. Dit omdat de verwacht is dat na de Covid-19 periode er veel gebruikt gemaakt blijft 
worden van ‘Smart Working’, al dan niet in een hybride vorm. De uitkomsten van dit onderzoek 
kunnen gebruikt worden bij het toekomstig inrichten van ‘Smart Working’. Zodat de positieve 
effecten ook na de Covid-19 periode vastgehouden kunnen worden.  

Deelvragen 
De hiervoor genoemde aspecten leiden tot de volgende deelvragen, waarvan de beantwoording 
bijdragen aan bereiken van het doel van het onderzoek (heeft de Covid-19 pandemie een positief 
effect op ‘Smart Working’): 

1) Wat is het verschil tussen de inzet van ‘Smart Working’ tijdens en in de pre-Covid-19 
periode? Omdat de verwachting is dat ‘Smart Working’ in de post Covid-19 periode nog veel 
zal voorkomen, maar de omstandigheden anders zullen zijn (meer zoals pre-Covid-19), of er 
in hybride vorm gewerkt zal worden en andere structuren van samenwerking zullen worden 
ontwikkeld (Wang et al., 2021); 

2) Wat zijn de positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’? De voor- en nadelen van 
‘Smart Working’, die zich tijdens de Covid-19 periode hebben doorontwikkeld en vorm 
hebben gekregen. Het verhogen van de voordelen en het verlagen van de nadelen dragen bij 
aan de inzetbaarheid van ‘Smart Working’ (Bentley et al., 2016) en (Green, Tappin, & 
Bentley, 2020) dit zal leiden tot een positief effect; 

3) Wat zijn de gevolgen van de Covid-19 pandemie op de effecten (randvoorwaarden, voor- en 
nadelen) die samenhangen met ‘Smart Working’ en of de nadelen van ‘Smart working 
hierdoor zijn ondervangen?  

De antwoorden op de deelvragen (onderzoeksvragen) zullen bijdrage aan informatie om te komen 
tot het succesvol inzetten van ‘Smart Working’ in de post Covid-19 periode. Of te wel is er een 
verandering geweest in de belangrijkste voor- en nadelen van ‘Smart Working’ tijdens de Covid-19 
periode ten opzicht van pre-Covid-19 waardoor er een positief effect optreedt? De uitkomst kunnen 
dan post-Covid-19 worden gebruikt bij de inzet van ‘Smart Working’.  
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1.5. Motivatie / relevantie  
De gedwongen verhuizing van werken op locatie naar ‘Smart Working’ die de Covid-19 pandemie 
heeft veroorzaakt is misschien wel de belangrijkste verandering in de manier waarop kantoorwerk 
georganiseerd wordt in ons leven. Voor 2020 was ‘Smart Working’ vooral iets voor grote bedrijven 
en vooruitstrevende organisatie. De pandemie dwong vele bedrijven tot ‘alleen op afstand’ werken. 
Deze verandering resulteerde in een worsteling om zich aan te passen aan het (samen)werken op 
afstand en de technologische ondersteuning hiervan (George, Lakhani, & Puranam, 2020). 
In de tweede helft van 2020 waren er nog niet voldoende gegevens bekend om te beoordelen wat 
de effecten van ‘Smart Working’ zijn voor de combinatie van taken, medewerkers en (IT)-
infrastructuur. De algemene opvatting is dat wanneer werkstromen niet modulair uit te voeren zijn, 
er meer ‘face-to-face’ interactie nodig is om deze te coördineren (George et al., 2020) dit laatste 
staat juist bij ‘Smart Working’ onder druk. 
 
Naast dat de Covid-19 pandemie een enorme invloed heeft op de gezondheidszorg, is de impact op 
de economie wereldwijd gigantisch, bijvoorbeeld op het verdienvermogen en internationale handel 
(Gupta et al., 2020). Deze economische schok heeft een grote impact op de manier waarop mensen 
leven en werken, organisaties opereren en industrieën en samenlevingen zich gedragen (Kramer & 
Kramer, 2020). Een van de grootste veranderingen in de werkwijze tijdens de pandemie is het 
verplaatsen van de werkzaamheden van de werklocatie naar de thuislocatie. Tijdens de eerste 
lockdown heeft ongeveer 60% van de Nederlanders thuisgewerkt (Eurofound, 2020a). Om dit thuis- 
of telewerken te kunnen realiseren zijn er forse investeringen nodig in het upgraden van IT-
infrastructuur en digitale communicatiemethoden. Deze investeringen kunnen zich later vertalen 
naar een concurrentievoordeel en toenemende productiviteitscijfers (Alipour, Falck, & Schüller, 
2020). 
 
Telewerken is al bijna een halve eeuw een interessant onderwerp voor onderzoekers en 
beleidsmakers. Telewerken is gedefinieerd als een combinatie van voor inzet van technologie (IT), 
locatie en tijd. Kenmerkend is dat het werk wordt uitgevoerd buiten de vaste werklocatie. IT is het 
cruciale element in de verandering van het werk naar meer flexibiliteit, effectiviteit en productiviteit. 
IT biedt een voordeel voor telewerk door het verkleinen van de ruimtelijke en temporele grenzen 
tussen verschillende werkactiviteiten en ondersteunde multitasking (Abulibdeh, 2020). Al biedt 
‘Smart Working’ al jaren veel voordelen, er was echter een pandemie nodig om ‘Smart Working’ echt 
te doen omslaan naar algemeen gebruik (Rubin, Nikolaeva, Nello-Deakin, & te Brömmelstroet, 
2020). 
 
De uitdagingen liggen op het gebied van technologie, werkomgeving, communicatie, management 
en de onderlinge samenhang. Wanneer er niet voldoende aandacht is op deze vier gebieden kunnen 
negatieve effecten van ‘Smart Working’ zich uiten in sociaal isolement, conflict tussen werk en huis 
en werkintensivering (Bentley et al., 2016). Juist deze vier gebieden zijn door de Covid-19 pandemie 
nogal veranderd en geven mede aanleiding tot dit onderzoek. 
 
De combinatie van de manier van werken waar ik zelf mee ben geconfronteerd in 2020-2021, de 
ontwikkelingen die ik zowel bij mijzelf als bij anderen heb waargenomen, hebben mij doen kiezen 
voor een onderzoek op het vlak van ‘Smart Working’ en de gevolgen daarvan voor medewerkers. 
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1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
In het vervolg van dit onderzoeksverslag zal als eerst een theoretisch kader worden geschetst. Dit 
gebeurt op basis van de probleemstelling en de onderzoeksvragen die afgeleid zijn van de 
kernbegrippen. Alvorens een samenvatting te geven van relevante bronnen voor het beantwoorden 
van de vragen zal eerst de wijze van literatuuronderzoek worden beschreven. Of te wel hoe is het 
theoretisch kader tot stand gekomen. Op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek 
worden conclusies getrokken. Deze conclusies zijn input voor het vervolgonderzoek. 
Het vervolgonderzoek zal bestaan uit het houden van een tweetal enquêtes uitgezet in de tijd om te 
kijken wat de tijd en eventueel wisselende Covid-19 maatregelen voor in invloed hebben op de voor- 
en nadelen van ‘Smart Working’, In hoofdstuk drie is dit verder uitgewerkt. In het derde hoofdstuk 
wordt daarnaast beschreven hoe de betrouwbaarheid, geldigheid en integriteit van zowel het 
onderzoek als de resultaten gewaarborgd worden. In Figuur 1 is de aanpak van het onderzoek nog 
een keer visueel weergegeven. 

 
Figuur 1: Stappen in de aanpak op hoofdlijnen. 

Hoofdstuk vier zal gaan of de resultaten van de gehouden enquêtes. Deze zijn visueel weergegeven 
en voorzien van een beschrijving, waar mogelijk gerelateerd aan resultaten uit andere onderzoek. 
Het geheel wordt afgesloten met een hoofdstuk met daarin de discussie, conclusies en 
aanbevelingen en een reflectie op zowel het onderzoek zelf als de aanpak.  
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2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk gaat in op de theoretische achtergrond rondom de onderzoeksvragen. §2.1 zal gaan 
over hoe het (literatuur)onderzoek zal plaatsvinden. In §2.2 wordt de uitvoering van het onderzoek 
beschreven. §2.3 zijn de resultaten van het literatuuronderzoek beschreven, deze paragraaf wordt 
afgesloten met conclusies over de literatuur in relatie tot de onderzoeksvragen. Tot slot wordt er in 
§2.4 op basis van de conclusies gekeken in hoeverre de vragen zijn beantwoord en hoe het 
vervolgonderzoek zal worden vormgegeven.  
 

2.1. Onderzoeksaanpak 
De onderzoeksvragen zoals die geformuleerd zijn in opdrachtformulering zijn gebaseerd op de 
kernbegrippen die zijn ontleed uit de probleemstelling. De onderzoeksvragen worden beantwoord 
op basis van de geselecteerde bronnen. Hierbij is de probleemstelling, middels een aantal 
kernbegrippen vertaald naar deelvragen. Voor het beantwoorden van de deelvragen zijn diverse 
bronnen gebruikt (zie Figuur 2). 
 

Probleemstelling Deelvragen

De verwachting is dat de 
Covid-19 periode een 

positief effect heeft op de 
beleving van ‘smart 

working’?

Welke invloed heeft Covid-
19 gehad op de effecten 
die samenhangen met 

‘smart working’?

Kernbegrippen

Wat zijn de positieve en 
negatieve effecten van 

‘smart working?

Wat wordt verstaan onder 
‘Smart Working’ (SW)?

Welke randvoorwaarden 
zijn er verbonden aan 

‘smart working’?

Positieve effecten van 
Smart Working

Covid-19 Pandemie

Smart Working

Green et al., 2020

Bélanger & Allport, 2008

Bentley et al., 2016

Reichwald & Möslein, 1998

Wang et al., 2021

Wryca & Maslankowski, 20

Costantini & Rubini, 2021

Zavaleta et al., 2017

George et al., 2020

Bélanger et al. 2013

Abulibdeh, 2020

Lal & Dwivedi Yogesh, 2009

Delanoeije, 2020

Sasaki et al., 2020

Chakraborty et al., 2020

Bronnen

Auriemma&Iannaccone, 20

Yeager & Nafukho, 2012

Huygen & De Meere, 2008

 

Figuur 2: Schematische weergave van de relaties tussen de gebruikte bronnen en de onderzoeksvraag/probleemstelling. 

In het literatuuronderzoek zal gezocht worden naar antwoord op de volgende (deel)vragen: 
• Welke randvoorwaarden zijn er verbonden aan ‘Smart Working’? 
• Wat zijn de positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’? 
• Welke invloed heeft de Covid-19 periode gehad op de effecten 

(randvoorwaarden, voor- en nadelen) die samenhangen met ‘Smart 
Working’? 

Voor het vinden van de antwoorden is op diverse plaatsen informatie gezocht zowel op de 
bibliotheek-site van de OU, de Ebook/artikel secties van de ou-bibliotheek, als op Scholar en Emerald 
Insight. 

https://scholar.google.nl/
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2.2. Uitvoering 
Het literatuuronderzoek heeft in een aantal losse sessie plaatsgevonden, telkens van ongeveer 2 uur. 
Er is zowel gezocht op basis van een aantal zoektermen (zie Figuur 6) alsmede door het gebruik van 
backwards (zie Figuur 8) en forwards (zie Figuur 9). In Figuur 3 is schematisch weergegeven hoe de 
doorloop van vragen naar de bronnen heeft plaats gevonden.  

Bronnen

Literatuurvragen

Bronnen in de 
bronvermelding.

Vertaling van de 
onderzoeksvragen.

Forward 
Snowballing

Bronnen die geciteerd 
hebben naar de bron en 
dus een verwijzing in de 
bronvermelding heeft.

Backward 
Snowballing

Artikelen zoals vermeld in 
de bronvermelding van de 

gebruikte bronnen.

Citaten naar de bron, 
opgezocht met Google 

Scholar.

Zoektermen

Kenmerken uit de 
literatuurvragen.

Uitkomst van de 
zoektermen.

 
Figuur 3: Vertaling van de onderzoeksvragen naar bruikbare bronnen. 

De gevonden artikelen zijn vervolgens beoordeeld op de volgende criteria: het aantal citaten, de 
waarde van zowel de abstract als de conclusie voor het onderzoek (dit is belangrijk om te kunnen 
bepalen of een artikel een zinvolle bijdrage kan leveren aan het literatuuronderzoek). De criteria zijn 
gebruikt om een afweging te maken tussen de bronnen die zijn gevonden. Het criteria over het 
aantal keren dat een artikel geciteerd is, is gebaseerd op de weergaven in scholar.google.com en 
vervolgens vertaald naar een vijftal categorieën (zie Figuur 4: Beoordelingscriteria aantal keer 
geciteerd). De beoordeling van de andere twee criteria is gebaseerd op een inschatting voor de mate 
waarin het artikel kan bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeks/litaratuurvragen 
gebaseerd op de inhoud van het abstract en de conclusie. Als het ware wordt het artikel steeds 
verder ontrafeld van aantal keer geciteerd (algemene relevantie) via het abstract (korte inhoud) naar 
de conclusie (uitkomst).   

https://scholar.google.com/schhp?hl=nl&as_sdt=0,5
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Criteria Beoordeling 
Geen citaat -- 
9 of minder citaten - 
Tussen de 10 t/m 15 citaten +/- 
Tussen de 16 en 59 citaten + 
60 of meer citaten ++ 

Figuur 4: Beoordelingscriteria aantal keer geciteerd 

De stappen in de selectie van de bronnen: 
• Aantal keren dat het artikel is geciteerd (stand 18 april 2021) Wanneer een artikel vaker 

is geciteerd wordt dit over het algemeen als kwalitatief hoger beoordeeld.  
• Het lezen van de abstract, dit om te bepalen in hoeverre de inhoud aansluit bij een van 

de onderzoeksvragen en bij de titel. 
• Het lezen van de conclusies, om te bepalen of het artikel qua onderzoek iets toevoegt, 

een reeds bestaande conclusie bevestigd of juist geen betrekking heeft op een van de 
onderzoeksvragen. Dit omdat het abstract niet voldoende specifiek is. 

Criteria Beoordeling 
Zeer niet relevant -- 
Niet relevant - 
Niet relevant of relevant +/- 
Relevant + 
Zeer relevant ++ 

Figuur 5: Beoordelingscriteria voor de inhoud van het abstract, conclusies en relevantie van de 
bronvermeldingen (invulling op basis van eigen inzicht) 

In Figuur 6 zijn de zoektermen die gebruikt zijn in het literatuuronderzoek terug de vinden. 
Zoektermen zijn voortgekomen uit het analyseren van de kernbegrippen, het verdere ontleden van 
de literatuurvragen en op basis van termen die voortkomen uit het lezen van gevonden artikelen. Op 
basis van het gebruik van deze zoektermen zijn rond de tachtig, op het eerste gezicht interessante, 
artikelen naar voren gekomen. Deze artikelen zijn geselecteerd op basis van de titel aangevuld met 
het aantal keren dat het artikel is geciteerd1 en de eerste regels van het abstract. Deze selectie is 
middels het lezen en beoordelen van het abstract en de conclusies terug gebracht naar uiteindelijk 
twintig artikelen. Dit is gedaan door te bepalen wat het artikel in eerste instantie op basis van de 
inhoud van het gehele abstract en vervolgens de conclusie kan bijdrage aan het beantwoorden van 
de vragen uit het literatuuronderzoek.  
  

                                                           
1 Het aantal keren dat een artikel is geciteerd zegt iets over de populaire tijd en bruikbaarheid van het artikel 
voor andere onderzoekers. Doorgaans kan gesteld worden dat hoe meer een artikel geciteerd is hoe 
betrouwbaarder dit artikel wordt geacht. 
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thuiswerken 
corona 

Scholar =>2020 247 Het effect van thuiswerken op de 
mentale gezondheid van werknemers 
(Zwieten, 2020) 

-- ++ ++ 

sociale problemen 
thuiswerken 
covid-19 

Scholar =>2020 183 De impact van thuiswerk op 
werknemerswelzijn en-prestatie 
(Delanoeije, 2020) 

-- ++ ++ 

social issues and 
working from 
home 

Scholar =>2020 
Eerste 50 

26.000 Working from home during COVID-19 
pandemic: lessons learned and issues 
(Bolisani et al., 2020) 

- ++ + 

telework 
innovations 
during covid-19 

Scholar =>2020 
Eerste 50 

4.010 Can COVID -19 mitigation measures 
promote telework practices? 
(Abulibdeh, 2020) 

+/- ++ + 

An affordance perspective of team 
collaboration and enforced working 
from home during COVID-19 
(Waizenegger et al., 2020) 

+ + + 

during "COVID 19" 
pandemic 
"Working from 
home" 

OU bieb >2020 336 Achieving Effective Remote Working 
During the COVID-19 Pandemic: A 
Work Design Perspective (Wang et al., 
2021) 

+ ++ ++ 

during "COVID 19" 
pandemic 
"Working from 
home" 

Scholar =>2020 
Eerste 50 

16.200 Working From Home Before, During 
and After the Covid-19 Pandemic: 
Implications for Workers and 
Organisations (Green et al., 2020) 

- ++ ++ 

COVID-19 and Remote Work: An Early 
Look at US Data (Brynjolfsson et al., 
2020) 

++ ++ ++ 

Germany's capacities to work from 
home (Alipour et al., 2020) 

+ ++ ++ 

Working From 
Home at the Time 
of Social 
Distancing 

 =>2020 
Eerste 50 

20.600 The privilege of working from home at 
the time of social distancing (A. 
Cetrulo, D. Guarascio, & M. E. 
Virgillito, 2020) 

+ + + 

Telekoopertion OU bieb Eerste 50 3.360 Dienstleistungsoffensive 
"Telekooperation" (Reichwald & 
Möslein, 1998) 

+/- +/- +/- 

Remote Work 
during the COVID-
19 Pandemic 

OU bieb =>2020 
Eerste 50 

23.179 Social Media Users’ Opinions on 
Remote Work during the COVID-19 
Pandemic. Thematic and Sentiment 
Analysis (Wrycza & Maślankowski, 
2020) 

- ++ ++ 

social isolation in 
the home-
workplace 

OU bieb Eerste 50 1.689 Homeworkers' usage of mobile phones; 
social isolation in the home‐workplace 
(Lal & Dwivedi Yogesh, 2009) 

+ ++ ++ 

Measures of 
Social Isolation 

Scholar Eerste 50 1.110 Measures of Social Isolation (Zavaleta 
et al., 2017) 

++ + + 

                                                           
2 Artikelen die bij meerdere zoektermen naar boven zijn gekomen zijn slechts een keer opgenomen in de lijst 
en wel bij de eerst uitgevoerde zoekterm 
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Workplace 
responses to 
COVID-19 

Scholar Eerste 50 18.100 Workplace responses to COVID‐19 
associated with mental health and work 
performance of employees in Japan 
(Sasaki, Kuroda, Tsuno, & Kawakami, 
2020) 

+ ++ ++ 

The social 
repression smart 
working 

Scholar =>2020 
Eerste 50 

5.450 COVID-19 Pandemic: Socio-Economic 
Consequences of Social Distancing 
Measures in Italy (Auriemma & 
Iannaccone, 2020) 

- ++ ++ 

The Impact of 
Covid Pandemic 
on Innovation 

Scholar =>2020 
Eerste 50 

21.700 What has changed? The Impact of 
Covid Pandemic on the Technology and 
Innovation Management Research 
Agenda (George et al., 2020) 

+ + + 

social distancing, 
and social- 
networking site 

Scholar =>2020 
Eerste 50 

14.300 Link between social distancing, 
cognitive dissonance, and social 
networking site usage intensity: a 
country-level study during the COVID-
19 outbreak (Chakraborty, Kumar, 
Upadhyay, & Dwivedi Yogesh, 2020) 

-- + + 

invloed sociale 
samenhang 

Scholar Eerste 50 51.400 De invloed en effecten van sociale 
samenhang (Huygen & De Meere, 
2008) 

+ + + 

Developing 
diverse teams 

Emerald.com Eerste 10 35.000 Developing diverse teams to improve 
performance in the organizational 
setting (Yeager & Nafukho, 2012) 

+ + +/- 

Figuur 6: Overzicht zoektermen en de resultaten (bijgewerkt 18 april 2021) op basis van eigen beoordeling 

Zoals eerder geschreven is er tevens gezocht op basis van de twee soorten snowball methode: 
• Backwards-snowball-methode Figuur 8, waarbij op basis van een verwijzing in het artikel 

verder gezocht is naar andere artikelen, oftewel wat citeert de bron. 
• Forward-snowball-methode Figuur 9 waarbij middels Scholar gezocht is naar artikelen 

die verwijzen naar het oorspronkelijk gevonden artikel, oftewel waar de bron geciteerd 
wordt. 

De snowball methode is toegepast wanneer er in een bepaald artikel een interessante bron wordt 
gebruikt zoals te zien is in Figuur 7, dit artikel wordt vervolgens via de backward snowball methode 
benaderd. Een artikel dat via de snowball methode is gevonden heeft doorgaans een hogere 
relevantie omdat het aansluit bij een artikel dat reeds als interessant en relevant is beoordeeld. 
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Bronnen

Literatuurvragen

Bélanger, F., & Allport, C. D. 
(2008)

Welke invloed heeft Covid-
19 gehad op de effecten 
die samenhangen met 

‘smart working’?

Forward 
Snowballing

Costantini, A., & Rubini, S. 
(2021)

Backward 
Snowballing

Bentley, T. A., Teo, S. T. T., 
McLeod, L., Tan, F., Bosua, R., 

& Gloet, M. (2016)

Bélanger, F., Watson-
Manheim, M. B., & Swan, B. 

R. (2013)

Zoektermen

during covid 19 pandemic 
working from home

Wang, B., Liu, Y., Qian, J., & 
Parker, S. K. (2021)

Bélanger, F., & Allport, C. D. 
(2008)

 

Figuur 7: Voorbeeld van zoeken met de snowball methode 
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Achieving Effective Remote Working During 
the COVID‐19 Pandemic: A Work Design 
Perspective (Wang et al., 2021) 

The role of organisational support in teleworker 
wellbeing: A socio-technical systems approach (Bentley 
et al., 2016) 

++ ++ ++ 

 Collaborative technologies in knowledge telework: an 
exploratory study (Bélanger & Allport, 2008) 

++ + + 

Figuur 8: Uitkomst backwards-snowballing 
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Achieving Effective Remote Working During 
the COVID‐19 Pandemic: A Work Design 
Perspective (Wang et al., 2021) 

Workplace Innovation through Proactivity. Job Crafting 
and Work Engagement Dynamics among Remote 
Workers in Italy (Costantini & Rubini, 2021) 

-- ++ ++ 

Collaborative technologies in knowledge 
telework: an exploratory study (Bélanger & 
Allport, 2008) 

A multi-level socio-technical systems telecommuting 
framework (Bélanger, Watson-Manheim, & Swan, 
2013) 

++ ++ ++ 

COVID-19 and Remote Work: An Early Look 
at US Data (Brynjolfsson et al., 2020) 

Germany's capacities to work from home (Alipour et 
al., 2020) 

+ + ++ 

An affordance perspective of team collaboration and 
enforced working from home during COVID-19 
(Waizenegger et al., 2020) 

+ ++ ++ 

Working from Home and COVID-19: The Chances and 
Risks for Gender Gaps 
(Arntz, Ben Yahmed, & Berlingieri, 2020) 

+ ++ + 

Figuur 9: Uitkomst forwards snowballing 

 

2.3. Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord door een reflectie op de gevonden 
bronnen, in relatie tot de te beantwoorde vragen. Aan het eind van elke sub-paragraaf en aan het 
einde van de paragraaf zelf wordt een conclusie gegeven op basis van de gevonden literatuur. De 
cursief geschreven woorden verwijzen naar de randvoorwaarden en voor- en nadelen (de positieve 
en negatieve effecten) van ‘Smart Working’.3 
 
Hoewel ‘Smart Working’ in de VS aan het begin van de jaren zeventig is ontstaan, is het in het 
tweede decennium van de 21ste eeuw populairder geworden als gevolg van milieuoverwegingen, de 
wens van organisaties en werknemers om flexibel te zijn in waar en wanneer werk plaatsvindt en 
natuurlijk de vooruitgang op het gebied van IT (bijv. Breedbandinternet, mobiele apparaten). 
Bovendien, extra relevant door de Covid-19 pandemie, zijn bedrijfscontinuïteit en veerkracht een 
drijfveer voor ‘Smart Working’ (Green et al., 2020).  
Reichwald and Möslein (1998) beschrijven de samenhang tussen de inzet van technologie en de 
mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden, zoals elkaar informeren, overleggen, schrijven 
van rapporten en verslagen en het maken van presentaties. Zij onderscheiden twee categorieën en 
daarmee vier kwadranten. Namelijk ‘time’ en ‘place’ in samenhang met ‘same’ en different’.   
 

                                                           
3 Zie Figuur 12: Randvoorwaarden van ‘Smart Working’ diverse auteurs en Figuur 14: Overzicht van de 
positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’ voor de het totaal overzicht. 
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Figuur 10: Die 'anytime & anyplace-matrix' (Reichwald & Möslein, 1998) 

Tijdens de Covid-19 pandemie is vooral het werken ‘same-time/same-place’ veranderd en heeft de 
inzet van technologie hier oplossingen voor geboden (Armanda Cetrulo, Dario Guarascio, & Maria 
Enrica Virgillito, 2020). 
 
De gedwongen overstap naar ‘Smart Working’ die de Covid-19 pandemie met zich mee brengt, 
dwingt ons waarschijnlijk tot de grootste organisatiewijzing die wij zullen meemaken. ‘Smart 
Working’ was voor een aantal bedrijven al een bekende, de pandemie dwong vele bedrijven tot 
‘Smart Working’. Niet voor even maar voor lange tijd en sommige sectoren nagenoeg alleen maar 
tot ‘Smart Working’. Het zoeken en vinden van de juiste combinatie tussen taken, medewerkers en 
infrastructuur die ‘Smart Working’ op grote schaal en voor lange periode mogelijk maakt. Daarbij 
moeten taken worden omgezet in modulaire blokken die geen directe ‘face-to-face’ coördinatie 
vereisen (George et al., 2020).  
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‘Smart Working’ gaat er van uit dat er toegang is tot zowel de materiele (bijv. documenten, tools, 
computers) als immateriële infrastructuur (bijv. collega’s, overlegmogelijkheden) om de 
daadwerkelijke implementatie van werken op afstand mogelijk te maken bijv. een computer thuis, 
toegang tot snel internet en activiteiten en werktaken die vanuit huis kunnen worden uitgevoerd 
(Armanda Cetrulo et al., 2020). 
 
De inzet van technologie is bij ‘Smart Working’ essentieel voor het kunnen uitvoeren van de 
werkzaamheden, omdat die de communicatie eenvoudiger maken en het samenwerken op afstand 
ondersteund. Voorts biedt technologie de benodigde ondersteuning aan het plaats onafhankelijk 
werken. 
 
Randvoorwaarden ‘Smart Working’ 
Bij het inrichten van de werkzaamheden middels ‘Smart Working’ zal gekeken moeten worden naar 
in welke categorie ze vallen en hoe dit kan/moet worden gefaciliteerd (Reichwald & Möslein, 1998). 
Omdat bij de combinatie ‘same time/same place’ in een ‘Smart Working’ omgeving niet voorkomt is 
IT ondersteuning bij ‘Smart Working’ cruciaal (Delanoeije, 2020) om dit zo goed mogelijk op te 
vangen en te simuleren, zodat face-to-face, whitebards wel mogelijk zijn. 
 
De negatieve uitkomst van meer dan drie dagen in de week ‘Smart Working’ komen vooral tot 
uitdrukking in het gevoel van werkisolatie en werk gerelateerde stress. Om deze zo veel mogelijk te 
ondervangen is zowel sociale als technische ondersteuning van belang. Doordat ‘Smart Working’ en 
andere vormen van mobiel werken steeds vaker voorkomt, wordt er steeds meer kennis opgedaan 
over de ervaringen met ‘Smart Working’ factoren die zowel presentaties als welzijn verbeteren en 
hoe ‘Smart Working’ doeltreffend beheerd kunnen worden inclusief een ergonomische werkplek en 
het tegengaan van negatieve sociale aspecten (Bentley et al., 2016). 
 
Betrokkenheid bij het werk is een goede voorspeller of medewerkers in een ‘Smart Working’ 
omgeving goed zullen presteren of niet. Wanneer iemand betrokken is bij het werk dan zal dit 
resulteren in ene hogere productiviteit en een hoger werkgeluk. Als iemand juist niet betrokken is 
zal de productiviteit lager zijn dan in een ‘normale’ werksituatie. Het is dus van essentieel belang om 
‘Smart Working’ om op een dusdanige wijze toe te passen dat het de betrokkenheid en ‘pro-actieve 
houding’ worden gestimuleerd (Costantini & Rubini, 2021). 
 
Zoals al meerdere malen vermeld kan te veel ‘Smart Working’ leiden tot een sociaal isolement. Een 
sociaal isolement verminderd de ervaren arbeidsvreugde en leidt tot toegenomen psychologische 
spanning. Een goede begeleiding kan de gevolgen van het sociale isolement verminderen. Hierbij 
concluderen Bentley et al. (2016) dat onvoldoende ondersteuning van sociaal organisatorische aard 
de arbeidsvreugde verminderd en de psychologische belasting verhoogt, vanwege sociale isolement 
dat ‘Smart Working’ met zich mee brengt. In een ‘Smart Working’ omgeving wordt sociaal isolement 
beschouwd als een mogelijk resultaat van een mismatch tussen persoon en omgeving, vanwege 
onvoldoende of ondoelmatige ondersteuning van de ‘Smart worker’, in onvoldoende sociale 
interactie, gebrekkige taakondersteuning en gevoelens van isolatie.  
Dit geeft aan dat er uitdaging ligt in het mogelijk maken van sociale interactie met collega’s, het 
oplossen van de mismatch tussen de medewerker en de werkomgeving en het op een juiste wijze 
ondersteunen van de medewerker om het sociaal isolement van de ‘Smart worker’ te voorkomen 
dan wel te verminderen (Bentley et al., 2016). 
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Figuur 11: Sleuteluitdaging ‘Smart Working’ (Green et al., 2020) 

De voorkeur van de medewerker zelf is zeer bepalend of ‘Smart Working’ als positief of negatief 
wordt ervaren. Positieve voorkeuren worden deels bepaald door de mogelijkheid en druk (zowel 
werk als privé) om een rolwisseling mogelijk te maken tussen werk en privé activiteiten. ‘Smart 
Working’ heeft zodoende meer kans van slagen wanneer de werkgever, de werknemer de 
mogelijkheid geeft om werk en privé activiteiten te combineren of af te wisselen, wat resulteert in 
minder stress, minder werk-privé conflicten, hogere productiviteit, minder last van sociaal isolement 
en meer bevlogenheid (Delanoeije, 2020).  
 
Op basis van de in dit literatuur onderzoek gevonden bronnen zijn de volgende randvoorwaarden te 
destilleren met betrekking tot ‘Smart Working’4: 

Randvoorwaarden ‘Smart Working’  
Zelf discipline Betrokkenheid bij het werk 
Proactieve houding Goede werkomgeving 
Goede ICT-hulpmiddelen Contact met collega’s 
In inzet van sociale media voor werkcontacten Modulaire taken 
Toegang tot materiële en immateriële 
infrastructuur 

Kunnen combineren van rolwissels tussen 
werk en privé 

De mogelijkheid hebben tot flexibiliseren en 
controle hebben over de werkzaamheden. 

Mogelijkheid hebben tot gelijkwaardige 
sociale interactie. 

Het kunnen afbakenen van de werkzaamheden. Autonomie 
De leidinggevende moet er mee op kunnen gaan. Ergonomische werkplek 
Invulling geven aan verbondenheid en 
gezamenlijkheid. 

 

Figuur 12: Randvoorwaarden van ‘Smart Working’ diverse auteurs 

Voor- en nadelen ‘Smart Working’ 
Green et al. (2020) toonde middels een meta-analyse aan dat ‘Smart Working’ geassocieerd is met 
hogere werktevredenheid en prestaties, minder conflicten tussen werk en gezin en een lagere 
neiging tot verloop, dit in tegenstelling tot traditioneel werken op kantoor. Dit komt waarschijnlijk 
door een grote autonomie die geboden wordt aan medewerkers door de inzet van ‘Smart Working’.  

                                                           
4 De randvoorwaarden zijn in samen met de voor- en nadelen cursief terug te vinden in de §2.3 en Figuur 11. 
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Daarnaast verwijzen ze naar een recente meta-analyse waar een positieve relatie is gevonden tussen 
‘Smart Working’ en organisatorische resultaten van productiviteit, retentie, omzet intentie, 
toewijding en prestatie. Deze studies concluderen dat ‘Smart Working’ een "goede zaak" is voor 
zowel individuen als organisaties. Dit komt door de negatieve gevolgen voor zowel de werk- en 
gezinsrelaties en het vervagen van de grens tussen die beide. Delanoeije (2020) vindt in 2020 
ongeveer dezelfde uitkomst m.b.t. het aantal werkdagen waar een omslag is tussen de voor- en 
nadelen van ‘Smart Working’ is namelijk bij 2,5 werkdag.  
 
Wanneer er een verschil is in werkomgeving de ene werknemer werkt op kantoor en de andere 
tegelijkertijd op aftand is het voor de medewerker die via ‘Smart Working’ werkt om voldoende deel 
te nemen aan de sociale interacties. Dit komt omdat bij ‘Smart Working’ het groepsmoreel lastiger is 
en een email minder goed opvalt dan een ‘face-to-face’ ontmoeting (Bélanger et al., 2013). ‘Smart 
Working’ heeft vooral een negatieve invloed op de empathie die samenhangt met sociale interactie 
omdat het op afstand lastiger is om je te verplaatsen in de andere en meer precies om de 
emotionele processen van de ander te begrijpen en op een congruente manier te reageren 
(Auriemma & Iannaccone, 2020). Daarnaast is sociale interactie belangrijk voor het begrijpen en 
oplossen van problemen binnen een groep (het waarnemen van signalen en voor het werken als 
groep (Yeager & Nafukho, 2012). Tot slot geeft sociale interactie invulling aan persoonlijke identiteit 
(Yeager & Nafukho, 2012) en draagt sociale interactie bij aan het geestelijk welbevinden van het 
individu (Huygen & De Meere, 2008). 

Uitkomst  Kansen Valkuilen 
Welzijn Mentaal Ontkoppelring; gefaciliteerde werk-

privé combinatie 
Ongewilde werk-privé wissels; 
gebrek steun collega’s; overwerk 

 Fysiek Mogelijkheden activiteit Geen “change of scenery’; geen 
pendelmoment 

Prestatie Indirect Gefaciliteerde werk-privé combinatie 
(via lager werk-privé conflict) 

Inefficiënt teamwerk, moeilijke 
communicatie 

 Direct Betere concentratie (bijv. geen 
onderbrekingen door collega’s) 

Hinder thuis; ongewilde werk-
privé wissels 

Figuur 13: Overzicht kansen en valkuilen van ‘Smart Working’ op vlak van werknemerswelzijn en -prestatie (Delanoeije, 
2020) 

‘Smart Working’ is voor de bedrijfscontinuïteit in de Covid-19 pandemie een duidelijk voordeel en 
van essentieel belang. Het welbevinden van meer dan 3 dagen ‘Smart Working’ wordt sterkt 
verbeterd door het verminderen van de druk op ‘social distancing’ en angst voor besmetting (Green 
et al., 2020). Behalve de voordelen zijn er ook uitdagingen waar een goed antwoord op gevonden 
moet worden om de negatieve gevolgen te vermijden of te beperken.  
 
‘Smart Working’ kan worden ingezet voor verschillende doelen. Het bieden van werkplekflexibiliteit, 
het vergemakkelijken van de zorg- en werktaken. Verkorten van de reistijd en verminderen van 
tijdsdruk, het verhogen van de autonomie en verhogen van de productiviteit (o.a. door vermindering 
van vergadertijd en verzuim). Daar staat tegenover dat de grens tussen privé en werk vervaagt, het 
risico op stress toeneemt en het overuren neemt toe en ze zichtbaarheid bij collega’s en 
leidinggevende neemt af (Dekker & Koster, 2020).  
 
Medewerkers die werken via ‘Smart Working’ hebben hoger kosten en daarmee behoefte aan 
financiële ondersteuning door de werkgever op het gebied van: IT-apparatuur, internetverbinding, 
koffie, gas en elektriciteitsverbruik (Timmers, Van Puyenbroeck, & Emmery, 2020).  
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De nadelen komen samengevat tot uiting op het gebied van technologie, werkomgeving, 
communicatie en management en de onderlinge samenhang. Wanneer er niet voldoende aandacht 
is op deze vier gebieden kunnen negatieve effecten van ‘Smart Working’ zich uiten in sociaal 
isolement, conflict tussen werk en huis en werkintensivering (Bentley et al., 2016). Deze negatieve 
effecten zullen ook verminderd worden als de randvoorwaarden (zie Figuur 12) juist zijn ingevuld. 
 
In Figuur 14 zijn de positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’ die op basis van de in 
literatuur gevonden bronnen. Wat opvalt is dat de effecten van sociale of economische aard zijn. 
Voor een goed functionerende werkomgeving zal er gezocht moet worden naar een balans tussen 
de positieve en negatieve effecten en de sociale en economische aspecten (Delanoeije, 2020) en 
(Wang et al., 2021). 

Positieve effecten5 Negatieve effecten 
Besparing woon-werkverkeer Hogere kosten voor nutsvoorzieningen 
Meer vrijheid om zelf het moment en de wijze 
van communicatie te kiezen 

Bedrijven moet zich (deels) opnieuw 
uitvinden 

Minder stress Toenemende gevoel van eenzaamheid 
Minder stringente dresscode Hogere uitgaven aan koffie en thee 
Vermijden van mogelijke conflicten met collega’s Beperkt contact met collega’s 
Leren van nieuwe vaardigheden Social distancing 
Meer digitale communicatie en verbindingen Meer digitale communicatie en verbindingen 
Omarmen van digitale technologieën Face-to-face ontmoetingen is niet mogelijk 
Belang van de medewerker wordt erkend. Beperkingen in sociale interactie. 
Meer mogelijkheden om zorg en werk te 
combineren. 

Meer kans op afleidingen en verstoringen die 
niet met werk te maken hebben. 

Veel minder verleiding tot uitstelgedrag Lagere mate van mobilisatie om te werken 
Meer werk autonomie Minder onderscheidt tussen thuis- en 

werkomgeving 
Routines doorbreken Niet goed ingerichte werkomgeving 
Betere taakverdeling partners Gevoel om niet gezien te worden.  
Meer focus Flexibelere indeling van werktijd 

Figuur 14: Overzicht van de positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’ zoals die gevonden zijn in de literatuur en 
verwerkt in §2.36 

Welke invloed heeft Covid-19 gehad op de effecten die samenhangen met ‘Smart Working’? 
Wrycza and Maślankowski (2020) geven in hun onderzoek, naar de mening van ‘social media’ 
gebruikers, aan dat de verwacht is dat ‘Smart Working’ blijvend is voor vele groepen: 
” - pre-COVID stage – optional remote work, 
- COVID stage – the massive transformation in remote work, 
- post-COVID stage – dominant remote work”. 
Het ‘Smart Working’ kan zijn in een permanente of in een hybride variant. Deze hybride variant geeft 
waarschijnlijk de beste invulling aan het omgaan met de voor en nadelen van ‘Smart Working’ 
(Wrycza & Maślankowski, 2020). 
 
  

                                                           
5 De positieve en negatieve effecten zijn net als de randvoorwaarden gebaseerd op de literatuurstudie 
gebruikte artikelen en die cursief terug te vinden in de §2.3 en Figuur 13. 
 
6 De gevonden effecten hoeven niet allemaal uniek te zijn voor ‘Smart Working’ en zullen deels ook bij andere 
vormen van werken voorkomen. 
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‘Smart Working’ betekende altijd al minder persoonlijke interacties met leidinggevende en collega’s. 
Tijdens de Covid-19 pandemie, met het af lassen of uitstellen van sociale bijeenkomsten, verliezen 
medewerkers ook nog eens de mogelijkheid om vrienden of collega’s te ontmoeten. Dit alles draagt 
bij aan het onvermijdelijke gevoel van eenzaamheid (Wang et al., 2021). Uit het onderzoek van 
Wang et al. (2021) is onder andere naar voren gekomen dat de mogelijkheid om individueel 
verbinding te hebben met collega’s via ICT oplossingen, gesprekken met collega’s meer taakgericht 
van aard waren en voldoende zijn voor het invullen van de psychologische behoeften van 
verbondenheid en gezamenlijkheid. Daarnaast heeft het gebruik van sociale media, zoals chats en 
discussieboards, een deel van het sociale isolement op. Wang et al. (2021) vonden ook dat 
medewerkers met een hoge mate van zelfdiscipline sneller en beter wennen aan ‘Smart Working’. 
 
De komst van ‘social netwerk sites’ heeft een positieve invloed op de beleving van sociaal isolement. 
Dit hebben (Chakraborty et al., 2020) aangetoond in hun onderzoek naar de rol van ‘social netwerk 
sites’ gedurende de Covid-19 lockdown in combinatie met ‘Smart Working’. Het gebruik van ‘social 
netwerk sites’, of dit nu zakelijk of privé is, compenseert daarmee deels het gebrek aan werkelijke 
sociale contacten, het verminderd onduidelijkheden en verhoogd het groepsgevoel (het verlagen 
van de afstand tussen de maatschappij en het individu) en de sociale interactie. Dit wordt 
ondersteund door onderzoek van Sasaki et al. (2020) naar de invloed van het kunnen adresseren van 
problemen en angsten met collega’s en leidinggevende, dit alles aangevuld met het regelmatig 
peilen van het welbevinden en het nemen actie indien noodzakelijk.  
 
Sociaal isolement heeft betrekking op het missen van sociale relaties op het gebied van de kwantiteit 
van sociale relaties (het aantal of de frequentie van interacties met een ander individu of individuen) 
en de kwaliteit van sociale relaties. Interactie heeft betrekking op de sociale relaties tussen mensen 
(individu, groep gemeenschappen en in de grotere sociale omgeving). Het meten van sociaal 
isolement is lastig omdat er geen automatisch verband is tussen kwalitatieve en kwantitatieve 
kenmerken en de gevoelens die horen bij sociale verbondenheid en zal dus deels gebaseerd zijn op 
interpretatie van de persoon zelf (Zavaleta et al., 2017). Zwieten (2020) beschrijft hierbij nog dat 
sociaal isolement zicht uit een gevoel van niet gezien te worden en moeilijker kunnen krijgen van 
emotionele ondersteuning. 
 
In oudere onderzoeken naar ‘Smart Working’ en sociaal isolement werd er vanuit gegaan dat 
thuiswerkers zelf geen invloed hebben om dit probleem om te lossen. Onderzoek van Lal and 
Dwivedi Yogesh (2009) geeft aan dat thuiswerkers niet alleen toeschouwers zijn, maar daadwerkelijk 
iets kunnen veranderen aan de situatie. Gevoelens van sociaal isolement kunnen worden 
overwonnen door het gebruik van technische hulpmiddelen om in contact te komen met collega’s en 
een goede verhouding tussen werk en privé activiteiten. Dat contact gaat over voor het uitwisselen 
van ontwikkelingen bij het bedrijf of veranderingen die zich voordoen. Verder vonden Lal and 
Dwivedi Yogesh (2009) dat er door het gebruik van technische hulpmiddelen een hechtere band 
ontstaat tussen collega’s die elkaar al een tijdje kennen. Daarbij heeft de thuiswerker zelf de 
mogelijkheid om te kiezen voor soort communicatie en heeft meer controle over de momenten van 
sociale interactie dan wanneer de werknemer de werkzaamheden op kantoor uitvoert.  
 
‘Smart Working’ heeft zodoende meer kans van slagen wanneer de werkgever, de werknemer de 
mogelijkheid geeft om werk en privé activiteiten te combineren of af te wisselen, wat resulteert in 
minder stress, minder werk-privé conflicten, hogere productiviteit, minder last van sociaal isolement 
en meer bevlogenheid (Delanoeije, 2020). 
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Conclusies 
Het literatuur onderzoek is opgezet rond de volgende drie vragen: 

• Welke randvoorwaarden zijn er verbonden aan ‘Smart Working’? 
• Wat zijn de positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’? 
• Welke invloed heeft de Covid-19 periode gehad op de effecten 

(randvoorwaarden, voor- en nadelen) die samenhangen met ‘Smart 
Working’? 

Samenvattend leidt het literatuuronderzoek tot de volgende conclusies: 
‘Smart Working’ staat voor het plaats-onafhankelijk werken waarbij middels het gebruik van IT 
contact kan worden onderhouden met de kantooromgeving, of anderen die aan ‘Smart Working’ 
doen, en zo kan worden samengewerkt. De belangrijkste, op basis van het literatuuronderzoek naar 
voren gekomen, positieve effecten die ‘Smart Working’ biedt komen neer op meer controle en 
flexibiliteit hebben bij de werkzaamheden, de samenwerking met anderen en een betere balans 
tussen werk en privé, dan wanneer de werkzaamheden plaats vinden op kantoor, mede door het 
besef dat is opgedaan tijdens de Covid-19 pandemie. 
De negatieve aspecten van ‘Smart Working’ zoals sociaal isolement, een lagere arbeidsvreugde, 
toenemende psychologische spanningen en het vervagen van de grens tussen werk- en gezinsrelatie, 
zijn de meest kenmerkende die naar voren komen uit de literatuur. 
De vanuit de literatuur als belangrijkste randvoorwaarden naar gekomen voorwaarden aan ‘Smart 
Working’ zijn: het inzetten van IT-hulpmiddelen om samen te werken en persoonlijke gesprekken te 
voeren met collega’s, het modulair kunnen uitvoeren van werkzaamheden en tot slot door gebruik 
te maken van ‘sociaal media’ achtige oplossingen en tools voor vergaderen en samenwerken op 
afstand.  

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Middels het literatuuronderzoek zijn de vragen goeddeels beantwoord. Vanuit de literatuur is 
antwoord gevonden op hetgeen wat ‘Smart Working’ is: het plaats- onafhankelijk werken met 
ondersteuning van IT. De randvoorwaarden om ‘Smart Working’ te laten slagen zijn beschreven. Tot 
slot heeft het literatuuronderzoek inzicht gegeven in de positieve en negatieve effecten van ‘Smart 
Working’. Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat voor de Covid-19 pandemie een 
omslagpunt rond de 3 dagen per week ‘Smart Working’ was waarbij negatieve effecten de overhand 
krijgen zoals de gevoelens van sociale isolement en problemen met sociale interactie (Bentley et al., 
2016) en (Delanoeije, 2020). Op basis van een aantal onderzoeken tijdens de Covid-19 periode is 
naar voren gekomen dat het gevoel van sociaal isolement en andere negatieve aspecten ten tijde 
van de pandemie is afgenomen (Chakraborty et al., 2020; Sasaki et al., 2020; Wang et al., 2021). 
 
Zowel de onderzoeken van Wang et al. (2021) en Wrycza and Maślankowski (2020) spreken de 
verwachting uit dat als de Covid-19 pandemie voorbij is er veel meer gebruik gemaakt zal worden 
van ‘Smart Working’ en door de ervaring met ‘Smart Working’ tijdens de Covid-19 pandemie de 
gevolgen van de negatieve aspecten zullen verminderen ten opzicht van de pre-Covid 19 periode. 
Wang et al. (2021) geeft daarbij de suggestie om een longitudinaal onderzoek te doen naar het 
verloop van dynamische processen, zoals hoe individuen zich aanpassen aan flexibele 
werkregelingen. Om zo de invloed van het weer werken op locatie op het sociaal isolement te 
kunnen volgen. Uit de aanbevelingen van Chakraborty et al. (2020) voor vervolgonderzoek kan nog 
worden toegevoegd, te kijken naar het gebruik van ‘sociale netwerk sites’ in relatie tot vermindering 
van de negatieve gevolgen van ‘Smart Working’. 
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Onderzoeksvraag

Literatuuronderzoek

De verwachting is dat 
de Covid-19 periode 

een positief effect heeft 
op de beleving van 
‘smart working’?

Randvoor-
waarden ‘smart 

working’

Positieve & 
negatieve 

aspecten ‘smart 
working’

Invloed covid-
19 op effecten  

‘smart 
working’?

Vervolg onderzoek

Invloed covid-
19 op effecten  

‘smart 
working?’

Doel: Vergelijking van de belangrijkste 
voor- en nadelen  van ‘smart working’ 

tijdens en na de Covid-19 lockdown 
periode.

verder onderzoek

deel van antwoord op

Enquêtes

 
Figuur 15: Het ontstaan van het vervolgonderzoek 

Het vervolgonderzoek heeft tot doel om te bepalen of Covid-19 een positief effect heeft gehad op 
‘Smart Working’. Om dit te kunnen bepalen zal gekeken worden hoe de voor- en nadelen worden 
ervaren en in welke mate de randvoorwaarden voor ‘Smart Working’ zijn ingevuld. De gegevens 
zullen worden verzameld door het houden van een tweetal enquêtes over een tweetal periodes in 
2021. De verwachting is dat de Covid-19 pandemie een positief effect heeft op de inzetbaarheid van  
‘Smart Working’, doordat de randvoorwaarden beter zijn ingevuld, de negatieve effecten zijn 
verminderd en de positieve effecten zijn versterkt. 

De uitkomst van het onderzoek kan ondersteunen bij het verminderen van de nadelen van ‘Smart 
Working’ en het bevorderen van de voordelen, zodat ‘Smart Working’ ook post-Covid-19 positief 
ingezet kan worden. Dit is relevant omdat de verwachting is dat vele bedrijven en hun medewerkers 
permanent gebruik gaan maken van ‘Smart Working’ of gaan werken in een hybride vorm; een 
combinatie van op locatie en plaats onafhankelijk werken (Wrycza & Maślankowski, 2020).   
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk is er aandacht voor hoe het empirische onderzoek zal worden uitgevoerd. In §3.1 
wordt er gekeken naar de keuzes die gemaakt zijn in de onderzoeksmethode en waarom. §3.2 gaat 
over het verzamelen van de gegevens en in §3.3 wordt beschreven hoe de verzamelde gegevens 
geanalyseerd zullen worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over validiteit, 
betrouwbaarheid en ethische aspecten. 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Op basis van de onbeantwoorde onderzoeksvraag: “Welke invloed heeft de Covid-19 periode gehad 
op de effecten (randvoorwaarden, voor- en nadelen) die samenhangen met ‘Smart Working’?” is de 
volgende vraag geformuleerd voor het vervolgonderzoek: ”Hoe zijn de randvoorwaarden en de 
belangrijkste voor- en nadelen  van ‘Smart Working’ tijdens de Covid-19-pandemie ontwikkeld?”. 
Door te kijken naar twee periodes tijdens de Covid-19 pandemie en deze met elkaar en met de 
uitkomsten van het literatuuronderzoek te vergelijken, kan gekeken worden naar welke invloed 
Covid-19 heeft gehad op ‘Smart Working’.  

Omdat het gaat om een vergelijking zal er op minimaal twee momenten gegevens verzameld 
worden, zodat die vervolgens met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee kan tenslotte het 
vergelijk worden gemaakt van de voor- en nadelen op de verschillende meetmomenten. Op basis 
van de uitkomsten van het literatuur onderzoek is de verwachting dat de randvoorwaarden niet 
zullen veranderen, toch zullen in de enquête hierover wel worden vragen gesteld zodat de metingen 
over de randvoorwaarden meegenomen kunnen worden in de conclusies en aanbevelingen. 

Om goed inzicht te krijgen in ‘Smart Working’ tijdens de Covid-19 pandemie zal het 
onderzoeksobject een bedrijf moeten zijn dat hoofdzakelijk kantoorwerkzaamheden uitvoert. Voor 
het kunnen uitvoeren van het onderzoek zal een steekproef grote van ongeveer 15%7 van de 
onderzoekseenheden binnen het onderzoeksobject. Aangezien het gaat om effecten op individueel 
niveau, het zijn de medewerkers die via ‘Smart Working’ werken, zijn de medewerkers van het 
onderzoeksobject de onderzoekseenheid. 

Om het onderzoek uitvoer- en realiseerbaar te houden zal het onderzoek worden uitgevoerd binnen 
een enkel bedrijf. Daar ik zelf werkzaam ben bij een verzekeraar en een verzekeraar een goed 
voorbeeld van een bedrijf waar hoofdzakelijk activiteiten plaats vinden die te typeren zijn als 
kantoorwerkzaamheden, is de keuze hierop gevallen als onderzoeksobject. Daar ik zelf werkzaam 
ben binnen het onderzoeksobject is het makkelijker om de groep respondenten te benaderen. De 
respondenten zijn zoals gezegd de medewerkers van de onderzoeksobject dit is dus de 
onderzoekseenheid. De onderzoekseenheden zullen middels een tweetal enquêtes worden 
bevraagd over de randvoorwaarden almede de positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’. 
Voor de verzekeraar (onderzoeksobject) zijn de uitkomsten interessant omdat er aangeven is dat de 
onderzoekseenheden (het personeel) ook in de toekomst tussen de 50% en 70% hun werk middels 
‘Smart Working’ zullen uitvoeren. 

  

                                                           
7 Het onderzoeksobject bestaat uit 500 onderzoekseenheden, 15% van de populatie zijn dus 75 
onderzoekseenheden. 
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De verwachting was dat er halverwege 2021 voldoende personen gevaccineerd zouden zijn dat er 
weer grootschalig op kantoor gewerkt kan worden (Rijksoverheid.nl, 2021). Dit zou de mogelijkheid 
bieden om te kijken of er een verandering plaatsvindt in de voor- en nadelen van ‘Smart Working’. 
Dit sluit aan op een voorgestelde longitudinaal onderzoek door Wang et al. (2021). Dit vergelijk is het 
best uit te voeren op basis van gegevens die middels enquêtes zijn verzameld. Zodat relatief 
eenvoudig op verschillende momenten in de tijd dezelfde vragen gesteld kunnen worden (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2019). De basis voor de vragen uit de enquêtes zijn de voor- en nadelen, zoals die 
zijn vermeld in Figuur 14, van ‘Smart Working’. Om het vergelijk te kunnen maken zal zowel in het 
voorjaar/zomer van 2021 als mede in het najaar van 2021 de enquête worden gehouden onder de 
medewerkers van een verzekeraar. De antwoorden op de enquête leveren kwantitatieve gegevens 
op, die daarna met elkaar (in de tijd) vergeleken kunnen worden. De uitkomst zeggen dan ook iets 
over hoe de opvattingen van de medewerkers van de verzekeraar ten opzichte van de voor- en 
nadelen van ‘Smart Working’ over de twee meetmomenten heen. Dit is relevant omdat het ook zo 
zou kunnen zijn dat de effecten van ‘Smart Working’ op een andere manier zijn beïnvloed. Door 
verschillende meetmomenten is de kans daarop verminderd.8  

3.2.   Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
De gegevens voor het onderzoek zullen, zoals eerder geschreven, verzameld worden door het 
afnemen van een tweetal enquêtes. De eerste om gegevens te verkrijgen over de voor- en nadelen 
tijdens de lockdown en die vervolgens te vergelijken met de gegevens van een tweede enquête in 
een latere periode (hopelijk als er weer op kantoor gewerkt kan worden). De enquêtes zullen, zoals 
eerder aangegeven, worden bij een verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeraar heeft, net zoals 
vele andere bedrijven, besloten om na de Covid-19-pandemie voor het grote deel gebruik te blijven 
maken van ‘Smart Working’. De uitkomsten van het onderzoek kunnen hierbij gebruikt worden om 
dit beleid verder in te vullen en te verbeten, bij de onderzoeksorganisatie maar zeker ook door 
andere (vergelijkbare) organisaties. 
 
Zoals gezegd is de onderzoekseenheid een verzekeraar. Binnen de totale verzekeringssector zijn 
volgens de gegevens van het UWV zijn er in 2020 ongeveer 40.000 medewerkers werkzaam in de 
verzekeringssector. Van deze populatie is ongeveer 50% werkzaam in een kantoorfunctie, de overige 
zijn baliemedewerkers, adviseurs, verzekeringsagenten en medewerkers in de buitendienst (Uitert & 
Kalkhoven, 2018) en (Heide, 2021). Bij de onderzoekseenheid werken, als middelgrote verzekeraar,  
ongeveer 750 medewerkers waarvan er ongeveer 600 werken in een typische kantoorfuncties, 
hiervan hebben er iets meer dan 500 de hoofdvestiging als hun werklocatie, omdat er bij een 
verzekeraar meer backoffice activiteiten zijn dan in de hele sector waar ook de gevolmachtigde 
agenten deel van uitmaken (Uitert & Kalkhoven, 2018).  
 
Voor het verspreiden van de enquête wordt zowel de interne mail als het intranet van de 
hoofdlocatie gebruikt, om op deze manier zoveel mogelijk respons te krijgen, hierbij is er hulp van de 
afdeling communicatie. Aangezien het grotendeels van de werkzaamheden binnen de 
onderzoeksorganisatie te typeren zijn als kantoormedewerkers is er geen noodzaak om in te zoomen 
op een aantal specifieke functies en worden hiermee voornamelijk de kantoormedewerkers 
benaderd. In de enquête zal een vraag worden opgenomen om te bepalen of de 
onderzoekseenheden al dan niet een kantoorfunctie hebben.   

                                                           
8 Doordat de maatregelen m.b.t. de Covid-19 pandemie eigenlijk gedurende heel 2021 heeft gegolden binnen 
het onderzoeksobject, is er uiteindelijk een vergelijking in de tijd gemaakt met als leidraad van verandering de 
landelijke maatregelen. 
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Enquête 
Zoals geschreven zal gegevensverzameling gebeuren op basis van een tweetal enquêtes. De eerste in 
het voorjaar/zomer van 2021, de tweede op het moment dat er weer meer dagen per week op 
kantoor gewerkt kan worden (de verwachting is oktober 20219)10. Hier is voor gekozen om te 
kunnen bepalen of er een verandering in de beleving van de voor- en nadelen bij ‘Smart Working’ 
plaats vindt als er weer deels op kantoor kan worden gewerkt t.o.v. de lockdown situatie. Of te wel 
om te bepalen wat de invloed van de Covid-19 pandemie is op de beleving van de voor- en nadelen. 
Volgens Saunders et al. (2019) is deze onderzoeksvorm interessant omdat op deze manier binnen 
een relatief korte tijd gegevens van veel respondenten verzameld kunnen worden. De resultaten van 
de enquêtes zullen met behulp van ‘describing statistics’ (wat is tendens van de gegevens) en 
‘inferential statistics’ (relatie, verschillen en trends van de gegevens) geanalyseerd en verwerkt 
worden.  
Om te kunnen bepalen wat de uitkomst is van het onderzoek zullen de enquêtes worden gecodeerd, 
de vragen in de enquête zijn opgenomen in Bijlage 2: Enquête vragen en de codering is terug te 
vinden in Bijlage 4: Codering van de antwoorden. Tijdens het coderen wordt de Likert-schaal 
omgezet naar numerieke waarden. Deze gecodeerde antwoorden kunnen vervolgens worden 
gebruikt voor verdere verwerking, zoals het maken van grafieken en vergelijken van de twee 
enquêtes. Om de enquêtes ook op een statistische wijze met elkaar de kunnen vergelijken zullen de 
gecodeerde antwoorden per respondent worden opgeteld. Deze opgetelde waarden kunnen 
vervolgens tussen de twee enquêtes op een aantal statische kenmerken met elkaar worden 
vergeleken. 
De enquête is deels gebaseerd op twee eerder gehouden enquêtes over ‘Smart Working’ door 
Angelici and Profeta (2020) en (Van Veldhoven & van Gelder, 2020). Om de antwoorden goed te 
kunnen vergelijken en te waarderen wordt de antwoordschaal in de enquête in een oplopende 
volgorde gepresenteerd (van fout naar goed of van helemaal niet tevreden naar zeer tevreden) 
zonder enige overlap. Elke punt op de schaal moet zinvol zijn, dus iets toevoegen aan de keuze voor 
de geënquêteerde. Dit komt er op neer dat de respondenten een keuze moeten hebben maar ook 
weer niet te veel keuze ruimte omdat anders te veel ruimte wordt overgelaten aan de interpretatie 
van de respondenten. Daarnaast moet om de datakwaliteit te verhogen de responsschaal door elke 
deelnemer op dezelfde manier geïnterpreteerd worden, hiervoor zijn de vragen op dezelfde wijze 
geformuleerd in het geval van deze enquêtes op een positieve wijze. Boateng, Neilands, Frongillo, 
Melgar-Quiñonez, and Young (2018) geven aan dat een Likert-schaal met slechts twee of drie punten 
een lagere betrouwbaarheid heeft dan een Likert-schaal van unipolaire schaal van vijf tot zeven 
punten.  
 
Op een unipolaire schaal moeten de geënquêteerde denken aan de aan- of afwezigheid van een 
eigenschap of kwaliteit en kan bepaald worden of de mening absoluut is of niet. Naar gelang de 
vraag zal er gekozen worden voor een schaal van “helemaal niet tevreden, enigszins tevreden, matig 
tevreden, zeer tevreden en helemaal tevreden” of “helemaal niet mee eens, niet mee eens, deels mee 
eens, mee eens en helemaal mee eens”. Het nadeel van een Likert schaal is dat je deze slechts deels 
voor statische verwerking kan gebruiken omdat de afstand tussen de verschillende elementen op de 
Likert-schaal niet van te voren zijn gedefinieerd. Dit betekend dat de modus wel is te bepalen maar 
een gemiddelde bijvoorbeeld niet (Saunders et al., 2019).  

                                                           
9 Op basis van de verwachtingen van de Nederlands overheid zomer 2021 
10 Er is een risico dat op het moment van meten nog steeds het grootste deel van de werkzaamheden middels 
‘Smart Working’ worden uitgevoerd omdat de kantoren nog niet open zijn. Dan zal het onderzoek worden 
uitgevoerd op basis van twee metingen onder de conditie dat de meerderheid nog via ‘Smart Working’ hun 
werkzaamheden uitvoert.  
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3.3. Gegevensanalyse 
De verwerking van enquêtes zal plaats vinden middels kwantitatieve gegevensanalyse. Het boek van 
Saunders et al. (2019) is als basis gebruikt voor deze paragraaf. De resultaten van de enquêtes zullen 
met behulp van ‘inferential statistics’ en ‘describing statistics’ verwerkt en geanalyseerd worden. De 
enquêtes worden verspreid middels forms.microssoft.com. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit de 
ingeleverde enquêtes deze direct naar Excel om te zetten. 
Waar nodig wordt daarna de ruwe data bewerkt zodat ze ook statistische te bewerken zijn,11 zodat 
ze grafisch kunnen weergegeven en de gescoorde aantallen per schaal-item alsmede de modus kan 
worden weergeven. Dit houdt in dat bijvoorbeeld aangevinkte waarden worden omgezet naar 
numerieke waarden, of te wel het coderen van de gegevens (zie Bijlage 4: Codering van de 
antwoorden).  
Om de antwoorden van de enquêtes te kunnen analyseren worden de volgende stappen doorlopen: 

- De gestelde vragen worden voor het analyseren gestart wordt gegroepeerd naar een aantal 
onderwerpen(zie ook 3.4): 

o De invulling van de thuiswerkplek; 
o Eigen conditie; 
o Hoe het werk wordt ervaren; 
o Sociale interactie; 
o Relaties met collega’s;  
o De vergelijking tussen het werken op kantoor en via ‘Smart Working’. 

- De resultaten worden in na codering gegroepeerd, in een tabel gezet. Dit is nodig zodat de 
resultaten vervolgens in een grafiek weergegeven kunnen worden. 

- De gegevens in een tabel worden grafische weergegeven door gebruik te maken van een 
staafdiagram met 100% stapeling. Dit betekend dat alle antwoorden als percentage van het 
totaal gegeven aantallen worden weergeven op basis van de schaal uit de antwoorden. Het 
voordeel hiervan is dat visueel heel snel kan worden bepaald waar uitschieters zitten. 
Daarnaast kunnen de twee enquêtes visueel eenvoudiger met elkaar worden vergeleken. 

- Voor het beschrijven van de resultaten wordt er gekeken naar de waardes in twee naast 
elkaar liggende categorieën zoals “helemaal niet mee eens” en “niet mee eens” of “mee 
eens” en “helemaal mee eens”. Dit is gedaan om zo grotere uitslagen de krijgen in de 
antwoorden en zo beter te kunnen bepalen of er sprake is geweest van een verschuiving 
tussen de eerste en tweede enquête. Hierbij vervalt de midden categorie omdat dit zowel 
naar positieve of negatieve kant kan uitvallen. Er wordt uiteindelijk gekeken of er een 
positief, negatief of neutraal effect is. 

- In de discussie in §5.1.1 worden de resultaten van enquêtes vergeleken met de uitkomsten 
uit het literatuur onderzoek. Tijdens de discussie wordt gebruik gemaakt van een vergelijk 
tussen helemaal niet tevreden en enigszins tevreden ten op zicht van zeer tevreden en 
helemaal tevreden of van helemaal niet mee eens en niet mee eens in vergelijk met mee 
eens en helemaal niet eens.  

 
  

                                                           
11 De bewerking betekend dat de scores op basis van de antwoordschalen worden omgezet naar een schaal 
van 1 tot 5, zodat dit makkelijker grafische is weer te geven en daarnaast onder bepaalde voorwaarde kunnen 
worden gebruikt voor statische verwerken. 
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Naast het analyseren van de twee enquêtes los van elkaar zullen ze ook worden vergeleken met 
elkaar. Het vergelijk zal zowel gebeuren op het gebied van vragen over de voor- en nadelen van 
‘Smart Working’ als over de ‘NAW’-gegevens (functie, geslacht enz). Voor het vergelijk zal net als bij 
de analyse van de losse enquêtes gebruik gemaakt worden van Excel. Het bepalen van de 
samenhang tussen de enquêtes gebeurd op een tweetal manieren: 

1) Door op basis van de hiervoor beschreven stappen de resultaten tussen de twee enquêtes 
met elkaar te vergelijken en te bekijken of er verschuivingen zijn. Kijken naar wat hierover in 
de literatuur over geschreven is door onder andere Saunders et al. (2019) zal een 
verschuiving van 10% als significant worden beschouwd.12 Dit betekend dat een verschuiving 
van 10% of meer niet op toeval is gebaseerd maar een werkelijk verandering behelst. Daar 
de te verwachte respons van maximaal 100 respondenten op een populatie van 500, is de 
foutmarge relatief groot (9%). Dit betekend dat om met zekerheid te kunnen zeggen dat er 
een verschuiving is met deze foutmarge rekening moet worden gehouden. Voor het bereken 
van de verschuiving worden de categorieën helemaal niet en niet mee eens samen genomen 
en mee eens en helemaal mee eens eveneens samen genomen als twee nieuwe 
categorieën. De procentuele waarde van de samengevoegde categorieën worden vervolgens 
met elkaar vergeleken om te bepalen of er een verschuiving is geweest die als significant is 
vast te stellen. 

2) De tweede wijze waarop dit gebeurd is het vergelijken van de gecodeerde totalen per 
respondent tussen de twee enquêtes, hierdoor worden alle gecodeerde waardes per 
respondent getotaliseerd. De gegevens zijn verzameld op basis van een Likert-schaal 
(intervalniveau). Door de antwoorden per respondent op te tellen ontstaat hierbij een 
dataset die geanalyseerd kan worden op ratiomeetniveau. Om deze totalen te bepalen 
worden de volgende stappen doorlopen: 

- De antwoorden per respondent worden op basis ven de coderingstabel gecodeerd 
(zie Bijlage 4: Codering van de antwoorden). 

- Deze gecodeerde antwoorden worden daarna getotaliseerd door de gecodeerde 
waarden op te tellen. Dit gebeurd alleen met de antwoorden die betrekking hebben 
op de positieve en negatieve effect van ‘Smart Working’ en de invulling van de 
randvoorwaarden (dus exclusief leeftijd, sekse, kantoorwerkzaamheden en ‘Smart 
Working’ ja/nee).13 De uitkomst hiervan geeft een totaal waarde per respondent 
over alle vragen heen. Doordat de vragen allemaal gesteld zijn op dezelfde wijze 
(positief geformuleerd) en dezelfde soort schaal (van negatief naar positief).  

- De getotaliseerde waarden worden vervolgens statisch beschreven. Gemiddelde, 
min/max, modus en mediaan.  

- Als laatste stap worden de statische uitkomsten van de twee enquêtes met elkaar 
vergeleken en worden gevisualiseerd. Zodat de onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid kunnen worden vastgesteld. Hiervoor wordt het gemiddelde, de 
standaard verdelingen, de mediaan en de variantie van de twee enquêtes berekend.  

  

                                                           
12 dit betekend dat steekproefgrote en maximale foutmarge van 10% mag bezitten bij een betrouwbaarheid 
van 95% 
13 Omdat de enquête gebruikt maakt van een Likert-schaal is dit alleen mogelijk op de totalen per ingevulde 
enquête (intervalniveau). Het totaliseren van een ingevulde enquête gebeurd door alle gecodeerde waardes 
per respons op te tellen, zodat de twee datasets (resultaten enquête 1 en 2) statische (gemiddelde, standaard 
deviatie enz) met elkaar vergeleken kunnen worden (rationmeetniveau). 
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3.4. Van onderzoeksvraag naar enquête vragen 
De onderzoeksvraag: ”Hoe zijn de randvoorwaarden en de belangrijkste voor- en nadelen  van 
‘Smart Working’ tijdens de Covid-19-pandemie ontwikkeld?”, valt op basis van eerder gevonden 
randvoorwaarden en voor- en nadelen uiteen in een aantal kenmerken. Deze kenmerken zijn 
ontleedt uit de literatuurstudie en de vertaling daarvan zoals die is terug te vinden in Bijlage 1: 
Effecten naar kenmerken Het gaat daarbij om de volgende kenmerken: 

- De invulling van de thuiswerkplek; 
- Eigen conditie; 
- Hoe het werk wordt ervaren; 
- Sociale interactie; 
- Relaties met collega’s;  
- De vergelijking tussen het werken op kantoor en via ‘Smart Working’. 

Deze kenmerken vormen daarna de kernbegrippen van de vragen die gesteld zijn in de enquête. 
Hierbij is gebruik gemaakt van, zoals hiervoor aangegeven, een tweetal door andere onderzoekers 
eerder afgenomen enquêtes. Dit is gedaan door sets van vragen uit de twee enquêtes, waar nodig te 
vertalen, te groeperen rond de vijf kenmerken zoals hierboven weergegeven en vervolgens te 
verwerken in een aantal nieuwe vragen. De kenmerken zijn de deelgebieden waarover in de enquête 
meerder vragen zijn terug te vinden (Bijlage 2: Enquête vragen). Deze vragen gezamenlijk dekken 
alle kenmerken af en zodoende kan daarmee de informatie worden verzameld om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden.  

3.5. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethiek 
Tijdens het onderzoek zullen een aantal maatregelen genomen worden met betrekking tot de 
validiteit en betrouwbaarheid. Als validiteit risico’s zijn ‘sociaal wenselijke antwoorden’ en 
‘interpretatieproblemen’ geclassificeerd. Het geven van ‘sociaal wenselijke antwoorden’ wordt 
ondervangen door het invoeren van controlevragen, bijvoorbeeld door dezelfde vraag op een 
andere manier te stellen. Controlevragen zijn niet voor alle vragen gebruikt. Dit is voornamelijk 
gedaan voor vragen waar zekerheid over de uitkomst van belang is, zoals wat is de effecten van 
‘Smart Working’ op de thuis situatie en bijvoorbeeld sociale isolatie. In §5.1.2 wordt teruggekeken of 
de controlevragen ook het gewenste resultaat hebben gehad en in hoeverre dit de betrouwbaarheid 
van de uitkomsten beïnvloed. Bij de enquêtes wordt, zoals eerder beschreven, gebruik gemaakt van 
een unipolaire 5-punts Likertschaal. Hiermee hebben de geënquêteerde enige ruimte voor keuze 
maar niet te veel zodat dit voor het verwerken niet te lastig wordt doordat iedere respondent een 
eigen interpretatie aan de schaal geeft. 
 
Zoals al eerder aangegeven zullen er twee enquêtes worden afgenomen. Om niet alleen het verschil 
tussen de momenten van afname te kunnen vaststellen maar ook de groep die de eerste enquête 
heeft beantwoorden er anders is over gaan denken tijdens het afnemen van de tweede enquête. 
Hiervoor wordt er aan het eind van de eerste enquête gevraagd om het mailadres achter te laten als 
men wil meewerken aan de volgende enquête. Daarnaast zal er in de tweede ronde een vraag zijn 
opgenomen om te kunnen bepalen of de respondent ook aan de eerste ronde heeft deelgenomen.  
De personen die hebben aangegeven in de eerste enquête ook de tweede te willen invullen krijgen 
een andere link naar de enquête, hierdoor is te controleren of daadwerkelijk de eerste enquête ook 
is ingevuld. Voor het waarborgen van de anonimiteit zullen de e-mailadressen na het versturen van 
de tweede enquête worden verwijderd. Het is voor de verwerking namelijk niet noodzakelijk om te 
weten wie de enquête heeft ingevuld. Het is voldoende om te weten of de respondent aan een of 
twee rondes van de enquête heeft deelgenomen.  
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4. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek bestond 
uit 2x dezelfde enquête (met een afwijkende slot vraag)14 deze enquêtes zijn voorgelegd aan de 
medewerkers van de onderzoeksorganisatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van het intranet van het 
bedrijf en zijn actief medewerkers gewezen op de enquête. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
van beide enquêtes gepresenteerd. Daarnaast worden de twee enquêtes met elkaar vergeleken qua 
resultaten. Ten opzichte van het oorspronkelijk plan heeft er een verschuiving gezeten in het 
moment van afnemen van zowel de eerste, als de twee enquête. De eerst zou oorspronkelijk 
worden afgenomen in juni 2021 dit is door het uitvoeren van een extra controle op de vragen en het 
uitvoeren van een proefenquête verschoven naar juli-aug 2021, daardoor is de tweede enquête ook 
iets later uitgevoerd dan dat de oorspronkelijke bedoeling was.  

4.1. Enquête 1 (juli-augustus 2021) 
De eerste enquête afgenomen in juli-augustus 2021 bij de medewerkers is door 111 respondenten 
ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 22% (500 medewerkers binnen de organisatie). 
Volgens (Saunders et al., 2019) levert dit een foutmarge van 8% op met een 
betrouwbaarheidsniveau van 95%. Voor het onderzoek betekend dit dat er een onzekerheid van 8% 
in het onderzoek is om met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de uitkomsten te 
generaliseren zijn. Concreet betekend de foutmarge een positieve of negatieve getal rondom de 
uitkomst van een bepaald antwoord. Bijvoorbeeld, bij een foutmarge van 8% en 57% van de 
steekproef geeft een bepaald antwoord, dat er een zekerheid is dat wanneer dezelfde vraag aan de 
hele populatie wordt gesteld, tussen de 49%(57-8) en 65%(57+8 datzelfde antwoord zou worden 
gekozen.  
 
Deze waardes zijn van belang om te kunnen vaststellen in welke mate het onderzoek is te 
generaliseren. Op basis van de resultaten kan de uitkomst met een zekere foutmarge (8%) worden 
generaliseerd naar kantoorfuncties binnen de financiële sector, maar minder naar functies 
daarbuiten. Het generaliseren naar de kantoorfuncties in de financiële sector is mogelijk omdat dit 
een homogene groep van medewerkers en soorten werkzaamheden vormt (Heide, 2021) en (Uitert 
& Kalkhoven, 2018) . 
 

4.1.1. Situatie enquête 1 
Tijdens het afnemen van de enquête was de richtlijn vanuit de organisatie dat iedereen thuis moest 
werken en alleen essentiële functies zoals een aantal medewerkers van ICT, een deel van de 
buitendienst of de financiële afdeling deels op kantoor mochten werken. De rest van de 
medewerkers werkte vanuit huis. Hiervoor heeft de organisatie een laptop, beeldschermen en een 
bureaustoel beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een vergoeding voor internet, energie en 
koffie/thee. Overleggen, net als twee-gesprekken vonden plaatsen middels MS Teams zowel intern 
als extern. Daarnaast zijn er webinars gegeven om de organisatie te informeren en feedback op te 
halen over ontwikkelen die zich binnen de organisatie voor deden. 

                                                           
14 Slotvraag van enquête 1 is of ze willen mee werken aan een tweede enquête door hun e-mailadres in te 
vullen. Slotvraag van enquête 2 is zo ook de eerste enquête hebben ingevuld. 
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4.1.2. Uitwerking resultaten enquête 1 
 

 
Figuur 16: Enquête juli-aug 2021, Seks 

 
Figuur 17: Enquête juli-aug 2021, Leeftijdscategorie van de geënquêteerde 

De respondenten komen zowel qua sekse als qua leeftijdsopbouw overeen met het werknemers 
bestand van de onderzoeksorganisatie.  
 

67

43

1

Wat is je geslacht?

Man Vrouw Wil ik niet zeggen

16

45

44

5

1

In welke leeftijdscategorie val je?

29 jaar of jonger tussen de 30 en 44 jaar tussen de 45 en 59 jaar

60 jaar of ouder Wil ik niet zeggen



Jan-Martijn Verlaan (id: 850676038) 30/78 23-12-2021 

 
Figuur 18: Enquête juli-aug 2021, Werktijd via ‘Smart Working’ 

Het overgrote deel van de respondenten hebben in het voorjaar van 2021 het grotendeel van een 
werktijd uitgevoerd middels ‘Smart Working’. Dit sluit aan op de verwachtingen op basis van de 
richtlijnen van de organisatie. 

 
Figuur 19: Enquête juli-aug 2021, Kantoorwerkzaamheden 

Het overgrote deel van de geënquêteerde verricht kantoorwerkzaamheden, dit sluit aan bij de type 
werkzaamheden die verricht worden bij een verzekeraar. De vier respondenten die aangeven dat ze 
minder dan 60% van hun werkzaamheden via ‘Smart Working’ verrichten, zijn andere dan die geen 
typische kantoorwerkzaamheden verrichten. Dit heeft dan ook geen invloed op de uitkomsten van 
het onderzoek. 
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4.2. Enquête 2 (oktober 2021) 
De tweede enquête afgenomen in oktober 2021 bij de medewerkers is door 51 respondenten 
ingevuld. Dit komt overeen met een respons van 10% (500 medewerkers in de organisatie). Volgens 
(Saunders et al., 2019) levert dit een foutmarge van 13% op met een betrouwbaarheidsniveau van 
95%. Ten opzicht van de eerste enquête is de foutmarge 10% met een betrouwbaarheid van 95%. 

4.2.1. Situatie enquête 2 
Tijdens het houden van de enquête golden binnen de onderzoeksorganisatie de volgende richtlijnen 
aangaande werken op locatie en voor ‘Smart Working’: 

• De landelijke norm van ‘Smart Working’ als het kan op locatie als het moet is binnen de 
onderzoeksorganisatie vertaald naar maximaal 1 tot 2 dagen per week op locatie werken, 
afhankelijk van de soort werkzaamheden en de behoefte per afdeling. Uit metingen van de 
organisatie blijkt dat In de praktijk de meeste medewerkers via ‘Smart Working’ hun werk 
zijn blijven doen en daardoor nooit naar kantoor kwamen, slechts voor overleggen en 
werkzaamheden die niet thuis uitgevoerd konden worden. 

• Het merendeel van de medewerkers heeft dus in deze periode nog via ‘Smart Working’ 
gewerkt.  

• Op het moment van het houden van de enquête was net de 1,5meter norm op kantoor 
losgelaten, maar in de praktijk was er nog niet heel veel veranderd, door een gebrek aan 
bureaustoelen. 

• Werken op locatie was ook toegestaan voor medewerkers die wegens hun privé situatie niet 
in staat waren om thuis te werken zoals: eenzaamheid, afleiding, thuiswerkende partner 
enz. 

 

4.2.2. Uitwerking resultaten enquête 2 
In deze paragraaf worden slechts de kenmerken gepresenteerd en beperkt beschreven in §4.3 
worden de uitkomsten van de twee enquêtes per vraag met elkaar vergeleken.  

 

Figuur 20: Enquête okt 2021, sekse 

Er is een verschuiving van 38% naar 47% vrouwen tussen de eerste en de tweede enquête. 
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Figuur 21:Enquête okt 2021, Leeftijdscategorie van de geënquêteerde 

De tweede enquête is meest ingevuld door medewerkers tussen de 30 en 44 jaar, dit wijkt iets af 
van de opbouw van het personeelsbestand van de onderzoekseenheid en wijkt daarmee ook af van 
de eerste enquête.  

 

Figuur 22:Enquête okt 2021, Werktijd via ‘Smart Working’ 

Het grootste gedeelde van de geënquêteerde hebben hun werkzaamheden nog steeds via ‘Smart 
Working’ uitgevoerd. Dat is ook niet zo vreemd omdat de verwachtte versoepelingen niet of op een 
later moment zijn doorgevoerd dan bij het initiële opzet de verwachting was. In §5.1 Discussie – 
reflectie worden de gevolgen hiervan voor het onderzoek verder toegelicht. 
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Figuur 23: Enquête okt 2021, Kantoorwerkzaamheden 

In tegenstelling tot de eerste enquête is deze tweede enquête alleen ingevuld door medewerkers 
die hun werk als kantoorwerkzaamheden typeren.  
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4.3. Vergelijk Enquête 1&2 
In deze paragraaf worden de resultaten tussen de twee enquêtes met elkaar vergeleken en de meest 
opvallende verschillen worden toegelicht. 

4.3.1. Verschil in situatie enquête 1&2 
Het grote verschil tussen de twee momenten van invullen is dat er in oktober een perspectief was op 
het -op landelijkniveau- loslaten van de meeste regels of dat die reeds waren losgelaten. Voor de 
periode waarover respondenten moeten antwoorden dus april-juni 2021 t.o.v. juli-september 2021 
golden over het algemeen binnen de onderzoeksorganisatie dezelfde condities. Al waren en landelijk 
vele versoepelingen doorgevoerd is dit binnen de onderzoeksorganisatie slechts beperkt 
doorgevoerd. 
 
Omdat er gebruik is gemaakt van een Likertschaal is het niet mogelijk om van de individuele  
antwoorden het gemiddelde, standaard deviatie etc. te bepalen, het is wel mogelijk om dit te doen 
over het totaal van de antwoorden van een respondent, zie ook §3.3, waarbij dus niet de individuele 
antwoorden per vraag maar de antwoorden per respondent worden gebruikt en vergeleken 
(exclusief natuurlijk NAW gegevens). De vergelijk tussen de twee enquêtes levert de volgende 
kengetallen op: 

 Periode april-juni 2021 Periode juli-september 2021 
Populatie 500 500 
Geldige enquêtes 111 51 
Gemiddelde 165.74 174.10 
Variantie 121.37 546.45 
Standaard deviatie 23.38  11.02 
Mediaan  168 174 
Minimale score 90 137 
Maximale score 220 194 

Figuur 24: statistisch vergelijk tussen de twee enquêtes 

Wat vooral opvalt is dat het gemiddelde is verschoven en dat de bandbreedte waarbinnen de 
antwoorden liggen is verkleind en zo de betrouwbaarheid van de uitkomsten zijn toegenomen. 
Beide enquêtes laten een grotere spreiding zien bij de lagere scores (zie Figuur 26).  
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 Periode april-juni 2021 Periode juli-september 2021 
Gemiddelde (gem) 165.74 174.10 
Standaard deviatie (sd) 23.38  11.02 
Aantal waarnemingen gem+/-sd in % 78% 76% 
Aantal waarnemingen gem+/-2*sd in % 88% 88% 
Aantal waarnemingen gem+/-3*sd in % 99% 98% 

Figuur 25: statistische input voor normaal verdeling 

Zoals te zien valt in Figuur 25 voldoen de gegevens niet aan die m.b.t. de normaal verdeling15 zodat 
bijvoorbeeld een t-toets niet mogelijk is en verdere statische berekeningen niet mogelijk zijn. 

 
Figuur 26: spreidingsdiagram van de scores in zowel de eerste als de tweede enquête 

Het verschil tussen de twee enquêtes kan voor een deel worden verklaard doordat een aantal 
medewerkers met lagere score de organisatie hebben verlaten. Daarnaast kan gezegd worden dat in 
het algemeen er wat minder extreme scores zijn.  

  

                                                           
15 De normale verdeling is een kansverdeling die beschrijft hoe data verspreid zijn. Normaal 
verdeelde data heeft de volgende eigenschappen: Observaties rond het gemiddelde zijn het 
waarschijnlijkst, Hoe verder waardes van het gemiddelde af liggen, hoe onwaarschijnlijker het is 
deze waarden te observeren en waardes boven en onder het gemiddelde zijn even waarschijnlijk. 

Er zijn twee parameters die bepalen hoe de normale verdeling eruitziet: het gemiddelde en 
de standaarddeviatie. Binnen één standaarddeviatie ligt 68,2% van de observaties (34,1% + 34,1%), 
binnen twee standaarddeviaties 95,2% en binnen drie standaarddeviaties 99,6%. 
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Legenda 
In de volgende pagina’s worden een aantal kleuren gebruikt zowel in de grafieken als in de 
ondersteunende tabellen. 

De grafieken zoals die gebruikt zijn in de grafieken in de hoofdstuk lopen van helemaal niet mee 
eens/helemaal niet tevreden, naar helemaal mee eens/helemaal tevreden. 

Scores 
helemaal niet mee eens helemaal niet tevreden 
niet mee eens enigszins tevreden 
deels mee eens matig tevreden 
mee eens zeer tevreden 
helemaal mee eens helemaal  tevreden 

Figuur 27: score kleurcodering 

De delta zoals die gebruikt is de tabellen om aan te geven in welke mate de wijzigingen tussen 
enquête 1 en enquête 2 heeft plaatsgevonden: 

Delta 
0-5% 
6-9% 
10-14% 
15% of meer 

Figuur 28: delta kleurcodering 
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De resultaten 
Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 29: Vergelijk over de mate van tevredenheid 

Uit de enquêtes komt naar voren dat de medewerkers over het algemeen tevreden zijn over de 
thuiswerkplek, de thuiswerk voorzieningen en de hulpmiddelen voor het voeren van digitale 
vergaderingen. Daarnaast is men in het algemeen tevreden over het kunnen opschieten met de 
personen met wie contact is. Veder kan in het algemeen worden gezegd dat de medewerkers van de 
onderzoekseenheid tevreden zijn over hun conditie en de wijze waarop ze kunnen werken. Er is iets 
minder tevredenheid over het contact met de collega’s en de mate waarin samenwerking mogelijk 
is. 
 
Er valt in de mate van tevredenheid in de tweede enquête ten opzichte van de eerste enquête een 
tweetal zaken op. Ten eerste dat er is over de hele lijn een afname is van het percentage niet 
tevreden en een toename over het percentage tevreden. Ten tweede valt op dat er ondanks een 
toename van de tevredenheid dit niet overal even veel is vooral kijkend naar de thuiswerk 
voorzieningen, het hebben van voldoende hulpmiddelen en het overweg kunnen met mensen met 
wie ik contact ligt de verschuiving onder de 10%. Het relatieve positieve beeld over ‘Smart Working’ 
uit de eerste enquête wordt door de tweede enquête nog sterker bevestigd.  
 

 

 

 

  

In welke mate ben je tevreden met … Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
De thuiswerkplek? 8% 4% 4% 71% 84% 13%
De thuiswerk voorzieningen? 9% 4% 5% 70% 73% 2%
Het contact met je collega’s? 21% 8% 13% 47% 57% 10%
Je fysieke conditie? 10% 4% 6% 58% 76% 19%
Je geestelijke conditie? 13% 8% 5% 60% 73% 12%
De mogelijkheid om samen te werken met collega’s? 15% 2% 13% 57% 69% 12%
De mate dat mijn leidinggevende contact met mij heeft? 15% 14% 2% 53% 69% 15%
Ik heb voldoende hulpmiddelen voor het voeren van vergaderingen? 13% 2% 11% 75% 80% 6%
Over hoe goed ik overweg kan met de mensen met wie ik contact heb? 5% 0% 5% 86% 94% 9%

helemaal niet tevreden /
enigszins tevreden

zeer tevreden / 
helemaal  tevreden
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 30: Vergelijk over mate van overeenstemming 

Van de respondenten geeft 62% aan geen last te hebben van psychologische spanningen dat 
betekend dat dit voor 38% van de respondenten uit de eerste enquête hier wel last van hebben. Bij 
de tweede enquête is dit iets teruggelopen naar 33%. Daarnaast valt op dat ondanks dat de meeste 
contact middels ‘Smart Working’ gaan, is er wel degelijk de mogelijkheid om digitaal persoonlijke 
gesprekken met collega’s te voeren en dat er betrokkenheid is met de personen met wie veel sociale 
interactie is. Uit onderzoek van Bentley et al. (2016); Zwieten (2020) van voor de Covid-19 pandemie 
komt juist naar voren dat er juist veel psychologische spanning optraden door het gebrek aan 
persoonlijke gesprekken en interactie. Onderzoek van Green et al. (2020) bevestigt dat juist tijdens 
de Covid-19 pandemie er veel ruimte is voor sociale interactie al is dat op een digitale wijze.  

Er valt op dat er op twee aspecten een verschuiving is die groter is dan de grens zoals die gesteld is 
in §3.3. Namelijk betrokkenheid bij de personen met wie sociale interactie is en dat de grens tussen 
werk en gezin duidelijker is geworden. Voor de rest zijn de verschuivingen redelijk beperkt. 

  

In welke mate ben je het met het volgende eens ….. Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
Ik heb veel arbeidsvreugde? 6% 4% 2% 65% 71% 6%
Ik heb last van psychologische spanningen? 62% 67% 5% 13% 12% 1%
Er is een duidelijke grens tussen werk en gezin? 18% 14% 4% 47% 57% 10%
Ik heb de mogelijkheid om persoonlijke gesprekken te voeren met collega’s? 5% 4% 1% 64% 67% 3%
Ik voel mij betrokken bij de personen met wie ik sociale interactie heb? 5% 8% 2% 68% 80% 13%
Mijn collega’s geven om mij? 5% 2% 3% 69% 65% 5%

mee eens /
helemaal  mee eens

helemaal niet mee eens /
niet mee eens
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 31: Vergelijking over het mee eens zijn met een aantal stellingen 

Er is veel vertrouwen in de personen om de respondenten heen (82%) en in de collega’s (71%) 
waarmee wordt samengewerkt. Dit onderzoek bevestigd niet het veelvuldig gebruik van een ‘sociale 
media’ achtige wijze voor contact met collega’s. De meerderheid van de respondenten, 46 van de 
111 (41%) en 24 van de 51 (47%) respondenten respectievelijk in enquête 1 en 2, geven namelijk aan 
dat ze het hier (helemaal) mee eens te zijn. Dit sluit niet aan met de resultaten van Chakraborty et 
al. (2020) waar juist uitbleek dat het grootste deel van hun respondenten veel gebruik maakte van 
‘sociale media’ achtige wijze van communiceren. De reden hiervoor kan zijn dat het begrip sociaal 
media niet eenduidig is gedefinieerd en omschreven (Carr & Hayes, 2015; McCay-Peet & Quan-
Haase, 2017). Hierdoor kan iedere respondent een eigen interpretatie aan het begrip ‘sociale media’ 
geven. 

De grootste verschuiving is opgetreden in het vertrouwen dat er is in de personen om de respondent 
heen, dit is met 10% toegenomen en dat collega’s betrokken zijn bij hun welbevinden van de 
respondent. Daarnaast is er een verschuiving van 10% in de beantwoording waar het gaat om niet 
gebruiken van ‘social media’ achtige wijze van communiceren van 32% naar 22%. Voor de rest zijn 
de resultaten redelijk gelijk gebleven tussen de enquêtes 1 en 2.  

In welke mate ben je het met het volgende eens ….. Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
Ook tijdens ‘smart working’ kan ik voldoende gezelschap vinden? 14% 8% 7% 44% 49% 5%
Ik kan in het algemeen voldoende gezelschap vinden? 6% 0% 6% 75% 80% 6%
Mijn collega’s kennen mij? 6% 2% 4% 58% 59% 1%
Personen om mij heen kennen mij (niet zijnde collega’s)? 5% 4% 1% 77% 84% 8%
Ik kan op ‘sociaal media’ achtige wijze contact hebben met collega’s? 32% 22% 10% 41% 47% 6%
Ik zit op dezelfde ‘golflengte’ als mijn collega’s? 7% 8% 1% 42% 45% 3%
Collega’s zijn betrokken bij mijn welbevinden? 9% 6% 3% 57% 69% 12%
Ik kan mijn collega’s vertrouwen? 6% 2% 4% 71% 76% 5%
Ik vertrouw de personen om mij heen? 4% 0% 4% 82% 92% 10%

helemaal niet mee eens /
niet mee eens

mee eens /
helemaal  mee eens
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 32: Vergelijking over verschillen tussen werken op kantoor en ‘Smart Working’ m.b.t. werkwijze 

Over het algemeen is de ervaring van ‘Smart Working’ t.o.v. het werken op kantoor positief, dus 
(helemaal) mee eens, behalve op het gebied van het vermijden van conflicten met collega’s, dat het 
moeilijker is om te gaan met uitstelgedrag en dat er zeker niet minder stress wordt ervaren. Volgens 
Siebens (1996) is het stressvol als conflict niet snel en persoonlijk kunnen worden opgelost en dat 
het niet goed kunnen afstemmen van werkzaamheden leidt tot meer stress. 
Er is een gemêleerd beeld over de verschillen tussen de werkwijze van het werken op kantoor en 
middels ‘Smart Working’ er is dus niet dat alles op de ene plek beter is dan op de andere plek. Aan 
zowel het werken op locatie als ‘Smart Working’ zitten voor- en nadelen. De uitkomsten van de 
enquêtes ligt in lijn met de voordelen die ‘Smart Working’ heeft op basis van de literatuur.  

Tussen de eerste en tweede enquête zijn de grootste wijzigingen: het afnemen van de negatieve 
beoordeling van het onderscheid tussen thuis- en werkomgeving en de kans op afleiding en 
verstoring. Dit is dus een verbetering die waarschijnlijk toe te wijzen is aan dat er meer 
mogelijkheden buitenshuis zijn ten tijde van de afname van de tweede enquête. 

  

Wijziging van werkwijze bij 'Smart Working' in vergelijking met werken op locatie. Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
Heb ik een flexibelere indeling van mijn werktijd. 10% 10% 0% 72% 67% 5%
Heb ik meer autonomie in mijn werk. 19% 22% 3% 50% 65% 14%
Heb ik meer mogelijkheden om zorg en werk te combineren. 14% 16% 1% 63% 59% 4%
Ervaar ik minder stress. 40% 35% 4% 33% 25% 8%
Heb ik een niet goed ingerichte werkomgeving. 59% 67% 8% 18% 18% 0%
Heb ik minder onderscheid tussen thuis- en werkomgeving. 23% 37% 15% 52% 49% 3%
Heb ik meer kans op afleiding en verstoring die niet met het werk te maken hebben. 46% 57% 11% 20% 22% 2%
Heb ik meer focus. 13% 10% 3% 60% 63% 2%

helemaal niet mee eens /
niet mee eens

mee eens /
helemaal  mee eens
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 33: Vergelijking over verschillen tussen werken op kantoor en ‘Smart Working’ m.b.t. routines 

Bijna de helft de van de respondenten geeft aan er sprake is verleiding om taken uit te stellen. 
Daarnaast is er een verdeeld beeld over het doorbreken van routines waarbij 25% aangeeft dat niet 
of nauwelijks mogelijk is terwijl dit voor 41% dit wel heeft kunnen doen op basis van de eerste 
enquête en 27% en 39% op basis van de tweede enquête. 

De veranderingen in de werkroutines zijn nogal wisselvallig. Er is veel meer digitale communicatie en 
dat ook in meer vrijheid van het moment van communiceren. Het doorbreken van routines en 
uitstelgedrag geven een verdeeld beeld. Op het gebied van routines is er zijn er geen 
noemenswaardige verschillen (kleiner dan 5%) tussen de eerste en de tweede enquête. 

  

Wijziging van routines bij 'Smart Working' in vergelijking met werken op locatie. Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
Heb ik meer vrijheid om zelf het moment en de wijze van communicatie te kiezen. 16% 16% 1% 64% 63% 1%
Kan ik routines doorbreken. 25% 27% 2% 41% 39% 2%
Heb ik veel minder verleiding tot uitstelgedrag. 50% 45% 4% 28% 29% 1%
Heb ik meer digitale communicatie en verbindingen. 5% 2% 3% 86% 88% 3%
Is er een minder stringente dresscode. 9% 10% 1% 69% 69% 1%

helemaal niet mee eens /
niet mee eens

mee eens /
helemaal  mee eens
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 34: Vergelijking over verschillen tussen werken op kantoor en ‘Smart Working’ m.b.t. veranderende uitgaven 

Qua kosten is de uitkomst gelijk met de verwachting dat er minder hoeft te worden uitgegeven aan 
woon- werkverkeer maar meer voor koffie/thee en nutsvoorzieningen. 

Kijkend naar de kostenverandering in de tweede enquête is dit in lijn met de verwachting meer 
uitgaven aan kosten thuis en minder voor reiskosten. Wat wel afwijkt is dat minder respondenten 
aangeven dat er niet meer bespaard wordt op woon-werkverkeer. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 35: Vergelijking over verschillen tussen werken op kantoor en ‘Smart Working’ m.b.t. nieuwe vaardigheden 

Een groot deel van de respondenten geven aan dat ze nieuwe vaardigheden hebben geleerd en 
beter met digitale technologieën kan omgaan. Daar wordt nog aan toegevoegd dat de organisatie in 
de ogen van de respondenten zich ook opnieuw moet uitvinden. Ten hoogste 18% geeft aan dat er 
geen nieuwe ontdekking zijn gedaan door ‘Smart Working’. 

Kijkend naar zowel de uitkomsten van de eerste en de tweede enquête is duidelijk te zien dat de 
organisatie zich opnieuw heeft moet uitvinden.  

  

Veranderende kosten bij 'Smart Working' in vergelijking met werken op locatie. Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
Heb ik hogere uitgaven aan koffie en thee. 11% 10% 1% 68% 73% 5%
Heb ik hogere kosten voor nutsvoorzieningen. 5% 8% 3% 72% 75% 2%
Bespaar ik op woon-werkverkeer. 10% 16% 6% 87% 76% 11%

helemaal niet mee eens /
niet mee eens

mee eens /
helemaal  mee eens

Nieuwe ontdekkingn bij 'Smart Working' in vergelijking met werken op locatie. Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
Kan ik beter digitale technologieën omarmen. 17% 16% 1% 59% 59% 1%
Leer ik nieuwe vaardigheden. 15% 18% 2% 58% 51% 7%
Moet mijn werkgever zich (deels) opnieuw uitvinden. 8% 8% 0% 62% 76% 14%

helemaal niet mee eens /
niet mee eens

mee eens /
helemaal  mee eens
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  

 
Figuur 36: Vergelijking over verschillen tussen werken op kantoor en ‘Smart Working’ m.b.t. contact 

Het valt op dat er zeker geen toename van het gevoel van eenzaamheid is. Wat verder opvalt is dat 
het minder onderscheid is tussen de thuis- en werkomgeving dat komt niet geheel overheen met de 
het antwoord op de vraag in Figuur 29: “er is een duidelijke grens tussen werk en gezin”.  

Tussen de periode van april-juni naar juli-september is te zien dat de respons op het gebied van 
contact nogal is veranderd. Het is bijvoorbeeld makkelijker geworden face-to-face ontmoetingen te 
hebben en daarmee samenhangend is er het verminderen van de bespreking in sociale interactie.  
Dit is natuurlijk raar want tijdens ‘Smart Working’ is face-to-face ontmoetingen met collega’s 
eigenlijk niet mogelijk en datzelfde geldt voor sociale interactie. Op basis van de uitkomsten van de 
enquête heeft ‘Smart Working’ niet geleid tot een toenemend gevoel van eenzaamheid.  

Tot slot is er tussen de eerste en tweede enquête een verbetering opgetreden in het kunnen 
vermijden van conflicten met collega’s (van 14% naar 25%). 

 

  

Wijziging van vormen van contact bij 'Smart Working' in vergelijking met werken op locatie. Enquête 1 Enquête 2 Delta Enquête 1 Enquête 2 Delta
Word ik als medewerker erkend. 23% 24% 1% 46% 37% 9%
Heb ik beperkt contact met mijn collega's. 19% 31% 12% 42% 33% 9%
Heb ik moeilijker face-to-face ontmoetingen. 18% 39% 21% 60% 41% 19%
Heb ik beperkingen in sociale interactie. 19% 45% 26% 38% 31% 6%
Heb ik een toenemend gevoel van eenzaamheid. 60% 63% 2% 14% 12% 3%
Heb ik het gevoel om niet gezien te worden. 65% 75% 10% 12% 8% 4%
Kunnen conflicten met collega's worden vermeden. 53% 45% 8% 14% 25% 12%

helemaal niet mee eens /
niet mee eens

mee eens /
helemaal  mee eens
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek besproken en worden deze 
gerelateerd aan de resultaten vanuit het literatuuronderzoek. Daarnaast is er aandacht voor hoe het 
onderzoek is uitgevoerd en wat er beter kon. Tot slot zal er aandacht zijn voor aanbevelingen zowel 
richting verder onderzoek als voor het gebruik van ‘Smart Working’ in de praktijk. 

5.1. Discussie – reflectie 
Deze paragraaf bestaat uit een tweetal sub paragrafen de eerste is de discussie, de tweede de 
reflectie. In de discussie is er aandacht voor de resultaten van het onderzoek in relatie tot de 
conclusies die uit het literatuuronderzoek zijn gekomen. In de reflectie zal vooral worden 
teruggekeken op het uitvoeren van het onderzoek, wat ging er goed, wat had beter gekund en welke 
gevolgen heeft dit gehad op het onderzoek en de resultaten. 

5.1.1. Discussie 
Hoewel ‘Smart Working’ in de VS aan het begin van de jaren zeventig is ontstaan, is het in het 
tweede decennium van de 21ste eeuw populairder geworden als gevolg van milieuoverwegingen, de 
wens van organisaties en werknemers om flexibel te zijn, in waar en wanneer werk plaatsvindt en de 
vooruitgang op het gebied van IT (bijv. Breedbandinternet, mobiele apparaten en 
samenwerkingsapps). Bovendien, extra relevant door de Covid-19 pandemie, zijn bedrijfscontinuïteit 
en veerkracht een drijfveer voor ‘Smart Working’ (Green et al., 2020).  
Dit sluit ook aan op de resultaten van het uitgevoerde onderzoek daarbij geven meer dan 90% van 
de respondenten aan dat ze gewerkt hebben via ‘Smart Working’. Hierbij wordt door de 
respondenten aangegeven dat de thuiswerkvoorzieningen in het algemeen goed zijn, afhankelijk van 
de vraagstelling, tussen de 70 en 84% van de respondenten zijn zeer of helemaal tevreden.  
 
Reichwald and Möslein (1998) beschrijven de samenhang tussen de inzet van technologie en de 
mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden, zoals elkaar informeren, overleggen, schrijven 
van rapporten en verslagen en het maken van presentaties. Zij onderscheiden twee categorieën en 
daarmee vier kwadranten. Namelijk ‘time’ en ‘place’ in samenhang met ‘same’ en different’. Uit de 
enquêtes blijkt duidelijk dat er goed gewerkt kan worden middels ‘Smart Working’ in samenhang 
met het zelf kunnen bepalen van wanneer er gewerkt wordt, meer autonomie en de vrijheid om zelf 
het moment en wijze van communicatie te bepalen, van meer dan 50% bij meer autonomie in het 
werk tot 73% bij flexibelere indeling van de werktijd van de respondenten zijn het er (helemaal) mee 
eens. ‘Smart Working’ biedt dus veel mogelijkheden voor different time en different place werken. 
 
De meest voorkomende negatieve aspecten van ‘Smart Working’ uit de literatuur zoals sociaal 
isolement, die doorgaans optreedt bij meer dan 3 dagen ‘Smart Working’ per week en tot uiting 
komen in: een lagere arbeidsvreugde, toenemende psychologische spanningen en het vervagen van 
de grens tussen werk- en gezinsrelatie Bentley et al. (2016); Delanoeije (2020). Het onderzoek zoals 
dat is uitgevoerd bevestigd deze eerdere conclusies niet. Er is weliswaar wel sprake van 
psychologische spanning, ongeveer 40% van de respondenten heeft hier in een zekere mate last van, 
het is uit het onderzoek niet op te maken dat, dat door ‘Smart Working’ komt, want de 
respondenten geven in het algemeen aan, minder dan 13% zijn helemaal niet of enigszins tevreden 
over de geestelijke conditie. Het onderzoek geeft een ambivalent inzicht over het onderscheid 
tussen thuis- en werkomgeving en een duidelijk grens tussen werk en gezin. Daarnaast is het beeld 
aangaande stress en spanning niet eenduidig in de twee enquêtes. Dit zou in een nader onderzoek 
verder uitgezocht kunnen worden.  
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Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat de belangrijkste randvoorwaarden 
verbonden aan ‘Smart Working’ zijn het inzetten van IT-hulpmiddelen om samen te werken, 
persoonlijke gesprekken te voeren met collega’s en werkzaamheden die modulair uitgevoerd 
kunnen worden. Het onderzoek bij de onderzoeksorganisatie geeft aan dat dit goed is ingevuld. Er 
zijn voldoende IT-hulpmiddelen (75%), er zijn mogelijkheden om samen te werken met collega’s 
(57%) en het voeren van persoonlijke gesprekken met collega’s (64%). Er is dus zeker voldaan aan de 
belangrijkste randvoorwaarden om ‘Smart Working’ in te zetten, dat blijkt ook wel uit de rest van 
het onderzoek want er is niet echt een opvallende negatieve uitkomst t.a.v. ‘Smart Working’. 
 
Chakraborty et al. (2020) zien dat het gebruik van ‘sociale netwerksites’ in relatie tot de negatieve 
gevolgen van ‘Smart Working’, meer specifiek sociale isolement, leidt tot een vermindering van deze 
gevolgen. In de enquête over april-juni 2021 geeft 41% aan hiervan gebruik te maken, dit is gestegen 
tot 47% in de periode van juli-september 2021 maar nog steeds niet substantieel. Terwijl de 
respondenten aangeven niet echt last te hebben van een sociaal isolement respectievelijk 38 en 31% 
in enquête 1 en enquête 2 of het gevoel van eenzaamheid respectievelijk 14% en 12% geven aan dat 
hiervan sprake is. Dit kan komen doordat niet helder omschreven is wat een ‘sociale netwerksite’ is 
en hier onbewust toch gebruik van wordt gemaakt. 
 
De respondenten hebben deels last van psychologische spanningen, zo’n 40% geeft aan hier wel 
(deels) last van de te hebben, en dit is een aspect waar aandacht voor moet komen. Dit sluit aan bij 
de bevindingen van (Bentley et al., 2016); Zwieten (2020) over de periode van voor de Covid-19 
pandemie. Om deze psychologische spanning te verminderen geven Bentley et al. (2016); Zwieten 
(2020) aan dat persoonlijke gesprekken en interactie hierbij een goed middel zijn. De respondenten 
geven in ruime meerderheid (meer dan 67%) aan dat er voldoende mogelijkheid is tot persoonlijk 
contact en persoonlijke gesprekken met collega’s en de daaruit voortvloeiende sociale interactie. De 
psychologische spanning zullen dan waarschijnlijk ook door iets anders zijn ingegeven dan sec ‘Smart 
Working’, zoals de spanningen en onzekerheden die het gevolg zijn van de Covid-19 pandemie, dit 
sluit ook aan bij de bevindingen van Donthu and Gustafsson (2020) en Rasdi, Zaremohzzabieh, and 
Ahrari (2021). Onderzoek van (Green et al., 2020) bevestigt dat juist tijdens de Covid-19 pandemie er 
veel ruimte is voor sociale interactie al is dat op een digitale wijze. 
 
Verder valt op dat er geen toename van het gevoel van eenzaamheid is. Iets wat op basis van 
eerdere onderzoeken van voor de Covid-19 pandemie wel te verwachten was (Bentley et al., 2016; 
Delanoeije, 2020; Green et al., 2020). In een nader onderzoek zal uitgezocht moeten worden wat 
hiervan de reden is. Wang et al. (2021) hinten in hun onderzoek dat dit kan komen doordat het 
sociale aspect verwerkt zit in de wijze van samenwerken en contacten die er zijn met collega’s. Het 
niet toenemen van het gevoel van eenzaamheid kan zijn ingegeven doordat bijna iedereen via 
‘Smart Working’ werkt en het onderscheid dus niet is tussen ‘Smart Working’ en werken op locatie 
maar tussen ‘Smart Working’ en ‘Smart Working’, wat een wezenlijk verschil is met die situatie voor 
de Covid-19 pandemie. 
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In Figuur 14 zijn reeds de positieve en negatieven effect van ‘Smart Working’ op basis van het 
literatuuronderzoek opgesomd. Deze effecten zijn hieronder gescoord op basis van de uitkomsten 
van enquêtes.16  

Positieve effecten17 helemaal niet mee 
eens / niet mee eens 

mee eens / helemaal 
mee eens 

 apr-jun jul-sep apr-jun jul-sep 
Besparing woon-werkverkeer 10% 16% 87% 76% 
Meer vrijheid om zelf het moment en de wijze 
van communicatie te kiezen 

16% 16% 64% 63% 

Minder stress 40% 35% 33% 25% 
Minder stringente dresscode 9% 10% 69% 69% 
Vermijden van mogelijke conflicten met collega’s 53% 45% 14% 25% 
Leren van nieuwe vaardigheden 15% 18% 58% 51% 
Meer digitale communicatie en verbindingen 5% 2% 86% 88% 
Omarmen van digitale technologieën 17% 16% 59% 59% 
Belang van de medewerker wordt erkend. 23% 24% 23% 37% 
Meer mogelijkheden om zorg en werk te 
combineren. 

19% 16% 50% 59% 

Veel minder verleiding tot uitstelgedrag 50% 45% 28% 29% 
Meer werk autonomie 19% 22% 50% 65% 
Routines doorbreken 25% 27% 41% 39% 
Meer focus 13% 10% 60% 63% 
Flexibelere indeling van werktijd 10% 10% 72% 67% 
Heb ik meer mogelijkheden om zorg en werk te 
combineren. 

14% 16% 63% 59% 

Figuur 37: positieve effecten van ‘Smart Working’ op basis van de twee enquêtes 

  

                                                           
16 In de lijst zijn alleen die effect opgenomen die ook in de enquêtes gemeten zijn. 
17 De effecten zijn gebaseerd op alle in de literatuurstudie verwerkte artikelen. 
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Negatieve effecten18  helemaal niet mee 
eens / niet mee eens 

mee eens / helemaal 
mee eens 

 apr-jun jul-sep apr-jun jul-sep 
Hogere kosten voor nutsvoorzieningen 5% 8% 72% 75% 
Bedrijven moet zich (deels) opnieuw uitvinden 8% 8% 62% 76% 
Toenemende gevoel van eenzaamheid 60% 63% 14% 12% 
Hogere uitgaven aan koffie en thee 11% 10% 68% 73% 
Beperkt contact met collega’s 19% 31% 42% 33% 
Meer digitale communicatie en verbindingen 5% 2% 86% 88% 
Face-to-face ontmoetingen is niet mogelijk 18% 39% 60% 41% 
Beperkingen in sociale interactie. 19% 45% 38% 31% 
Meer kans op afleidingen en verstoringen die niet 
met werk te maken hebben. 

46% 57% 20% 22% 

Minder onderscheidt tussen thuis- en 
werkomgeving 

23% 37% 52% 49% 

Niet goed ingerichte werkomgeving 59% 67% 18% 18% 
Gevoel om niet gezien te worden.  65% 75% 12% 8% 
Heb ik minder onderscheid tussen thuis- en 
werkomgeving. 

23% 37% 52% 49% 

Er is een duidelijke grens tussen werk en gezin. 18% 14% 47% 57% 
Figuur 38: negatieve effecten van ‘Smart Working’ op basis van de twee enquêtes 

 
Kijkend naar de resultaten van de enquêtes in relatie tot de positieve en negatieve effecten uit het 
literatuuronderzoek vallen een aantal zaken op. Het grootste verschil is het moment waarop de 
enquêtes zijn afgenomen t.o.v. de gegevens in uit de literatuur. De resultaten vanuit de literatuur 
zijn van voor de Covid-19 pandemie, terwijl de resultaten van de enquêtes zijn verzameld ten tijde 
van de Covid-19 pandemie. Op basis van het literatuuronderzoek was te verwachten dat de Covid-19 
pandemie een positief effect zou hebben op een aantal aspecten zoals: “het hebben van minder 
stress”, “het vermijden van conflicten met collega’s” en “het verminderen van de verleiding tot 
uitstelgedrag” dit blijkt niet uit de enquête. Het zijn niet alleen een aantal positieve effecten die 
minder positief uitvallen, er zijn ook negatieve effecten die positiever worden beoordeeld zoals “een 
toenemend gevoel eenzaamheid” en “het gevoel om niet gezien te worden”. Daarnaast zijn nog een 
aantal effecten die niet echt een duidelijk beeld laten zien zoals: “het herkennen van het belang van 
de medewerker” en “het doorbreken van routines”. Of deze uitkomst alleen te verklaren is door de 
Covid-19 pandemie is lastig vast te stellen omdat er te weinig bekend is over de randvoorwaarden 
waarin voorgaande onderzoeken hebben plaatsgevonden. 

Wat opvallend is dat de verwachting op basis van de literatuur dat het “vermijden van mogelijke 
conflicten met collega’s” makkelijk zou zijn, dat blijkt niet uit de resultaten al is er wel een kentering 
ten positieve tussen enquête 1 en 2. Dit kan zijn ingegeven doordat er tijdens enquête 2 meer 
mogelijk is geweest voor de respondenten en zo dus op een andere manier hun ergernissen kunnen 
verminderen. 

  

                                                           
18 De effecten zijn gebaseerd op alle in de literatuurstudie verwerkte artikelen. 
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Maar de meest opvallende verschuiving, van apr-jun naar jul-sep, is opgetreden bij een tweetal 
negatieve effecten “face-to-face ontmoetingen” en “beperking in sociale interactie” die gedurende 
de tijd als veel minder negatief zijn beoordeeld. Aangezien in de praktijk voor de medewerkers ten 
aanzien van het werken op kantoor weinig is veranderend is het niet waarschijnlijk dat dit komt door 
de veranderingen die hebben plaats gevonden in de feitelijk wijze waarop het werk wordt 
uitgevoerd.  

Kijkend naar wat te verwachten was op basis van de literatuur heeft ‘Smart Working’ een positiefs 
effect gehad ten tijde van de Covid-19 pandemie. Zeker de verwachtingen aangaande eenzaamheid 
en gebrek aan sociale interactie zijn een minder negatief dan de inschatting was op basis van de 
literatuur zou rechtvaardigen. Daar staat tegenover dat de positieve effecten op sommige gebieden 
minder positief zijn dan verwacht. Toch kan wanneer er gekeken wordt naar de resultaten van de 
twee enquêtes zoals weergegeven in de Figuur 40 en Figuur 41 over de positieve en negatieve 
aspecten heeft Covid-19 een positief gehad op ‘Smart Working’.19 

5.1.2. Reflectie 
Terugkijkend op het onderzoek zijn er zaken die goed zijn gegaan, er zijn dingen die beter gingen dan 
verwacht maar er waren ook zaken die totaal niet gingen zoals van te voren de inschatting was. In §0 
is aandacht besteedt aan de maatregelen met betrekking tot de validiteit en betrouwbaarheid van 
het onderzoek. In deze paragraaf zal daar ook op worden teruggekeken. 

Het lastigste was de planning over wanneer het onderzoek uitgevoerd kon worden. In eerste 
instantie was er de hoop dat in de tweede helft van 2021 de Covid-19 pandemie dusdanig op 
zijn/haar retour zouden zijn dat de meeste maatregelen op de werkplek zouden zijn afgeschaft. In de 
praktijk bleek dit niet het geval en hebben de meeste respondenten gedurende beide periodes 
waarover het onderzoek liep gewerkt middels ‘Smart Working’. In dit kader is een vraag vergeten op 
te nemen over het percentage dat is gewerkt middels ‘Smart Working’, alleen het minimum van 60% 
is opgenomen, hierdoor is niet te bepalen of medewerkers 65% of 100% gebruik gemaakt hebben 
van ‘Smart Working’. Uit observatie en gesprekken binnen de organisatie is wel gebleken dat er 
weinig gebruik is gemaakt van de mogelijk om op kantoor te werken gedurende het houden van de 
tweede enquête.  

Door de veranderende omstandigheden is het vergelijk dat in eerste instantie gemaakt zou worden 
(tussen ‘Smart Working’ ten tijde van de pandemie en post-Covid) niet meer mogelijk en is dat 
vervangen door een vergelijking tussen de twee enquête periode. Al was het niet de beoogde 
insteek het geeft wel inzicht hoe gedurende een bepaalde periode opvatting veranderen en welke 
invloed de Covid-19 maatregelen hebben. Dit is mogelijk omdat bekend is welke maatregelen er 
gelden in de organisatie en in Nederland. Het onderzoek is hierdoor niet minder relevant geworden 
alleen op een andere manier. Juist doordat de wijze van werken niet zijn veranderd, maar de Covid-
19 maatregelen in de tijd wel veel minder streng zijn geworden kunnen de effecten worden gemeten 
van externe veranderingen op ‘Smart Working’. Dit zijn exogene factoren die niet (direct) door 
‘Smart Working’ kunnen worden beïnvloed. De oorspronkelijk onderzoeksvraag kan hierdoor niet 
worden beantwoord, toch geeft het onderzoek veel inzichten op geleverd over de voor- en nadelen 
van ‘Smart Working’ en hoe deze in de tijd veranderen als de externe factoren veranderen. 

                                                           
19 Dit is gebaseerd op dat de positieve effecten over het algemeen een hogere score hebben dan de negatieve 
aspecten namelijk gemeten over de twee enquêtes 55% voor de positieve ten opzichte van 45% voor de 
negatieve aspecten geven op de effecten aan het hier (helemaal) mee eens te zijn en gemiddelde 21% en 31% 
geeft aan (helemaal) niet mee eens met de positieve en negatieve aspecten. 
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Validiteit 
In de enquête zijn een aantal controle vragen opgenomen. Deze vragen liggen qua aandachtsgebied 
in elkaars verlengende maar hebben een andere formulering, zoals “heb ik veel minder verleiding tot 
uitstelgedrag”  “meer focus”, “heb ik meer autonomie in mijn werk”  “heb ik een flexibelere 
indeling van mijn werktijd” en “er is een duidelijke grens tussen werk en gezin”  “heb ik minder 
onderscheid tussen thuis- en werkomgeving”. Kijkend naar de consequente beantwoording in de 
samenhangende vragen kan gesteld worden dat het doel van de controle vragen is bereikt. Doordat 
de controle vragen elkaar qua antwoorden ondersteunen is de uitkomst van het onderzoek valider 
maken. Achteraf gezien hadden de vragen nog scherper gesteld kunnen worden en hadden er enkele 
extra controlevragen opgenomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door het opnemen van een vraag 
om een score van 1-5 of 1-10 op te nemen over welbevinden, sociale isolement of adoptie van 
‘Smart Working’. 

Betrouwbaarheid 
Doordat de enquêtes anoniem zijn uitgevoerd, is het niet mogelijk om respondenten nog 
vervolgvragen te stellen, dat is achteraf een verkeerde keuze geweest. Er hadden bijvoorbeeld 
vervolgvragen gesteld kunnen worden over wat wordt onder ‘sociale media’ verstaand, hoeveel % is 
er daadwerkelijk thuisgewerkt en wat wordt verstaan onder contact en onder face-to-face 
gesprekken. Hierdoor is niet mogelijk om verduidelijking te vragen over bepaalde antwoord 
combinaties en keuzes die gemaakt zijn. Het anoniem zijn heeft ook tot gevolg gehad dat er geen 
vergelijking te maken is op respondent niveau welke veranderingen er hebben plaatsgevonden in de 
relatie tot ‘Smart Working’ in beide enquêtes. 

In de vragen zijn een aantal begrippen opgenomen die niet voor iedereen duidelijk zijn. Een deel 
daarvan zijn na aanleiding van de proefvragenronde aangepast. Toch zijn er een aantal niet goed 
opgevallen en hadden beter toegelicht moeten worden bij de vraagstellen, “op een ‘sociaal media’ 
achtige wijze contact hebben met collega’s” en “het leren van nieuwe vaardigheden”, bijvoorbeeld 
‘sociale media’ is dat alleen facebook, YouTube en twitter of ook zoom en teams? Dat begrippen niet 
duidelijk waren is naar voren gekomen in gesprekken naar aanleiding van de enquêtes die ik heb 
gehad. Juist omdat op basis van het literatuuronderzoek (Chakraborty et al., 2020; Sasaki et al., 
2020; Wang et al., 2021) dit als een belangrijk positief punt naar voren zou moeten zijn gekomen. 
Ben ik bij een aantal respondenten en collega’s gaan praten over juiste deze begrippen.  

Daarnaast ben ik vergeten in de vraagstelling te verwerken dat er een vergoeding is voor koffie-thee, 
energie en internet en daarboven op bepaald moet worden of de kosten zijn gestegen of niet. Door 
deze mismatch is het lastig om in te schatten wat de betrouwbaarheid van de antwoorden zijn, 
omdat de beleving van vergoeding en kosten voor iedereen anders is. Dit had beter omschreven 
moeten worden. 

Generaliseerbaarheid 
Het onderzoek is in zekere mate te generaliseren, met een foutmarge van 10% bij een 
betrouwbaarheid van 95%, de steekproeven zijn groot genoeg en de respons op enquête 1 en 2 
liggen qua antwoorden in elkaars verlengde en laten dus een coherent beeld zien. Dit geldt ook voor 
de relaties tussen de eerste en de tweede enquête, ook hier is de is de steekproef groot genoeg. 
Tevens is op basis van de uitkomst van de controle vragen en wat te verwachten was na aanleiding 
van de literatuur (zowel uit de verkenning als op basis van recente publicaties) is het onderzoek 
representatief. 
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5.2. Conclusies 
Het oorspronkelijke doel van het onderzoek was bepalen of de voor- en nadelen van ‘Smart 
Working’ veranderen als er weer grotendeels op locatie gewerkt kan worden. Doordat gedurende de 
onderzoeksperiode bij de onderzoeksorganisatie de maatregelen voor ‘Smart Working’ niet of 
nauwelijks zijn versoepeld heeft het onderzoek zich gericht op twee tijdsonafhankelijke metingen 
binnen dezelfde onderzoeksorganisatie, naar de ontwikkeling van de voor- en nadelen en de 
invulling van de randvoorwaarden. De resultaten laten het verloop in de tijd van de opvattingen over 
‘Smart Working’ zien. Ondanks dat de situatie qua werkplek bij de onderzoeksorganisatie niet is 
veranderd, is dat wel gebeurd met de maatregelen in die landelijk van toepassing waren.  

Kijken naar de resultaten tussen de twee enquêtes, is zeker de verbetering van de geestelijk en 
fysieke conditie opvallend in combinatie met het vermijden van conflicten met collega’s. Dit kan 
eigenlijk niet worden verklaard door ‘Smart Working’ omdat de situatie waaronder gewerkt wordt 
nagenoeg gelijk zijn. Wel zijn er aanpassingen gedaan in de bewegingsvrijheid van de respondenten 
door de algemeen geldende landelijke corona maatregelen. Dit sluit ook aan met de resultaten over 
de verandering in sociale interactie. In voorgaande onderzoeken (Arntz et al., 2020; Bentley et al., 
2016; Delanoeije, 2020; Lal & Dwivedi Yogesh, 2009; Zwieten, 2020) konden deze zaken niet zo goed 
worden meegenomen omdat de setting waarin gewerkt wordt niet zo zeer te beïnvloeden is. 
Misschien kan gezegd worden dat de negatieve gevolgen van ‘Smart Working’ ook te voorkomen zijn 
door naast werk ook de juiste privé setting aan te pakken en meer ruimte te creëren voor sociale 
interactie en onderhouden/verbeteren van de fysieke en geestelijk conditie. Want van de eventuele 
mogelijkheid om op kantoor te werken is tijdens de tweede enquête nauwelijks gebruik gemaakt. 

 Helemaal niet mee 
eens/ niet mee eens 

Mee eens / helemaal 
mee eens 

 apr-jun jul-sep apr-jun jul-sep 
Heb ik minder onderscheid tussen thuis- en 
werkomgeving. 

23% 37% 52% 49% 

Er is een duidelijke grens tussen werk en gezin. 18% 14% 47% 57% 
Heb ik meer mogelijkheden om zorg en werk te 
combineren. 

14% 16% 63% 59% 

Figuur 39: vergelijk thuis- werk omgeving in relatie tot werk en gezin apr-jun/jul-sep 

Tussen de twee enquêtes is duidelijk een verschuiving te zien in het onderscheid tussen thuis- en 
werkomgeving. Terwijl de grens tussen werk en gezin duidelijker geworden is. De verklaring hiervoor 
kan liggen in het feit dat de scholen tijdens de tweede enquête weer volledig op waren en daardoor 
de kinderen niet thuis waren en er meer fysieke ruimte is huis waar gewerkt kan worden. Het zou 
interessant zijn om dit in een vervolgonderzoek verder te onderzoeken.  

Het combineren van werk en zorg is tijdens de twee enquêtes wel veranderd maar de verandering is 
niet groter dan de grens van 10% zoals die gesteld is in de opzet van de gegevensanalyse in §3.3. De 
verschuiving van de grens kan daarmee niet direct verklaard worden uit een verandering in de 
mogelijkheden om zorg en werk te combineren. 

Doordat de landelijke regels in de zomer van 2021 zijn versoepeld biedt het alle leeftijdsgroepen 
meer de mogelijk tot het hebben van sociale interactie al is die verandering het grootst bij de groep  
45 tot 59 jarige. Dat laatste kan onder andere worden verklaard worden doordat hoe jonger de 
respondent hoe meer sociale interactie verloopt via grotere groepen, evenementen en festivals en 
konden ondanks de versoepelingen alleen in aangepaste vorm doorgang vinden. 
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De respondenten laten tussen enquête 1 en 2 een positieve verschuiving zin op het gebied van 
sociale interactie en face-to-face ontmoetingen. Dit kan duiden op dat respondenten gesprekken via 
bijvoorbeeld teams steeds meer als ‘echte’ ontmoetingen beschouwd of dat contact met personen 
buiten de werkomgeving heen een invulling geven aan de behoefte tot face-to-face ontmoeten en 
sociale interactie. Dit zal in een nader onderzoek verder onderzocht moeten worden. 

Als bijvangst van het onderzoek is er een doorsnede gemaakt op het gebied van leeftijd en sekse (zie 
voor verdere uitwerking Bijlage 5: Vergelijking op leeftijd en sekse). De opvallendste conclusies 
hiervan zijn:  

- Op basis van onderzoek van (Timmers, Van Puyenbroeck, & Emmery, 2020) en (Arntz et al., 
2020) lijkt er een verschil te zijn tussen over de beoordeling van de verhouding tussen privé 
en werk, de taakverdeling en de mate van sociale interactie tussen vrouw en man. Dit 
onderzoek heeft deze conclusie niet kunnen bevestigingen, bij vrouwen geeft 52% aan in 
enquête 1 dat er een duidelijke grens is tegen 50% bij enquête 2. Voor mannen is er wel een 
grotere wijziging namelijk van 44% naar 63%.   

- Zowel mannen als vrouwen geven aan in de eerste enquête dat zorg en werk goed te 
combineren zijn respectievelijk 61% en 67%. In de tweede enquête heeft er bij vrouwen een 
daling in het combineren van zorg en werk voorgedaan naar 59%, dit komt waarschijnlijk 
omdat de schoolvakanties in deze periode viel en uit eerder onderzoek van bijvoorbeeld 
Arntz et al. (2020) is gebleken dat de verzorging van kinderen naast ‘Smart Working’ vaker 
op de schouders van de vrouw dan op die van de man terecht komt. 

- Bij de arbeidsvreugde is er een duidelijk verschil in de leeftijd waar bij de categorie van 30-
44 jaar de minste vreugde kent, dit komt overeen met de uitkomsten van CBS onderzoek 
(CBS_(a), 2021). Dit komt waarschijnlijk doordat deze leeftijdsgroep een veel dynamischer 
leven heeft wat door de komst van een vaste relatie en kinderen veel meer in verandering is 
dan bij de andere groepen. Wel is er een verbetering zichtbaar tussen de twee 
meetmomenten.  Wat ook logisch is op basis van de landelijke versoepelingen. 

 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Zowel uit het literatuuronderzoek als de enquêtes komen een aantal aanbevelingen voor de praktijk 
naar voren. Ten eerste is het de lijst met randvoorwaarden en het overzicht van de positieve en 
negatieve effecten van ‘Smart Working’. Het gaat dan voornamelijk om het goed faciliteren en 
zorgen dat er geen sociaal isolement ontstaat. Uit de enquêtes blijkt dat zeker het sociaal isolement 
niet alleen door het werk maar ook door externe factoren wordt beïnvloed.  

Zorg voor goede omstandigheden wanneer ‘Smart Working’ wordt ingezet en kijk goed naar de 
sociale context waarin de medewerker opereert en welke behoefte de individuele medewerker 
heeft. Kijkend naar de resultaten en conclusie is het niet alleen de werkomgeving maar ook de 
omgeving waarin een medewerker verkeerd die van invloed is voor het slagen van ‘Smart Working’.  

Houdt rekening met de behoefte van medewerkers om werk en gezin/zorg te kunnen combineren 
en creëer mogelijkheden zodat de medewerkers zelf de regie kunnen nemen over hun werk. Zorg 
daarbij wel voor voldoende contact is collega’s. Daarnaast zijn face-to-face overleggen af en toe 
wenselijk. 

Al worden de meeste negatieve kenmerken uit de literatuur niet bevestigd door het onderzoek toch 
is het van belang om aandacht te hebben om de negatieve aspecten te verminderen en zeker 
aandacht te besteden aan het voorkomen/verminderen van psychologische spanningen. 
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‘Smart Working’ is het best in te zetten bij medewerkers in de leeftijdsgroep van boven de 44 jaar. In 
deze leeftijdscategorie zijn minder problemen met de fysiek en geestelijke conditie te vinden en is 
en ook minder problemen met minder sociale interactie. Voor medewerkers onder de 45 jaar zullen 
aanvullende maatregelen genomen moeten worden om ‘Smart Working’ te doen slagen. 

Wanneer ‘Smart Working’ wordt ingezet moet gekeken worden hoe kan worden omgegaan met 
psychologische spanningen, in enquête 1 geeft 38% van de respondenten aan hier last van te 
hebben en in de twee de enquête is gedaald naar 33% hier, dit is dus minimaal 1/3 van de 
respondenten en hier moet in de toekomst rekening mee worden gehouden. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
De verwachtingen op basis van de literatuur was dat tijdens ‘Smart Working’ de psychologische 
spanningen zouden verminderen. De respondenten blijken toch in vele gevallen last te hebben van 
spanningen terwijl de geestelijke en fysieke conditie als goed worden beoordeeld. Het is daarom 
aanbevelenswaardig om te onderzoeken of er een verband is tussen psychologische spanningen en 
‘Smart Working’ in de tijd van de Covid-19 pandemie, hiervoor is op basis van ander recent 
onderzoek zeker een aanleiding toe (Rasdi et al., 2021). 

Een van de opvallendste veranderingen in de uitkomsten tussen de twee enquêtes is de verschuiving 
van de grens tussen werk en gezin. Voor verder onderzoek is het interessant om te onderzoeken of 
dit toevallig is of dat in de loop van de tijd de grenzen tussen werk en gezin steeds helderder 
worden. 

Daarnaast geeft het onderzoek aanwijzingen aan dat naast de werkomgeving ook de leefomgeving 
invloed heeft op de positieve en negatieve effecten van ‘Smart Working’, het gaat dan voornamelijk 
over sociale contacten, het ervaren van minder stress en de mogelijkheid tot het vermijden van 
conflicten met collega’s.  

Het onderzoek heeft de negatieve kenmerken uit de literatuur niet bevestigd maar er is op basis van 
het onderzoek niet echt een reden voor te geven. Hiervoor is extra onderzoek naar nodig 
bijvoorbeeld om te kijken of dit komt doordat het meeste van de collega’s via ‘Smart Working’ 
werken. En er dus een verschil is als iedereen via ‘Smart Working’ werkt of als een deel op locatie 
werkt en een ander deel via ‘Smart Working’. 

Uit de enquêtes komt naar voren dat er geen toename van het gevoel van eenzaamheid is. Iets wat 
op basis van eerdere onderzoeken van voor de Covid-19 pandemie wel te verwachten was (Bentley 
et al., 2016; Delanoeije, 2020; Green et al., 2020). In vervolg onderzoek kan worden uitgezocht wat 
hiervan de reden is. Wang et al. (2021) hinten in hun onderzoek dat dit kan komen doordat het 
sociale aspect verwerkt zit in de wijze van samenwerken en contacten die er zijn met collega’s.  

Welke invloed hebben (school)vakantie(periode) op de ervaring van o.a. stress op de verschillen 
tussen ‘Smart Working’ en werken op locatie. Dit omdat de tweede enquête deels betrekking heeft 
op de vakantieperiode dit zou een andere response kunnen hebben en hier kan dan bij het inzetten 
van ‘Smart Working’ rekening mee worden gehouden. 

Een ander interessant onderwerp voor verdere onderzoek is of de beleving van wat wij zien als 
(fysieke) communicatie is veranderd en welke uitwerking dat heeft op ‘Smart Working’. 

Tot slot zou een verdieping naar of er leeftijdsgroepen zijn die beter en minder goed geschikt zijn 
voor ‘Smart Working’, de enquêtes geven hiervoor richting voor een onderzoek naar de leeftijd van 
de medewerker en de daaraan gekoppelde sociale leefomgeving. 
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Bijlage 1: Effecten naar kenmerken 
 
De vertaling heeft plaats gevonden door de voor- en nadelen en de randvoorwaarden te vertalen 
naar de belangrijkste kenmerken.  

Positieve en negatieve effecten Kenmerken 
Besparing woon-werkverkeer De vergelijking WoK en SW 
Meer vrijheid om zelf het moment en de wijze 
van communicatie te kiezen 

De vergelijking WoK en SW 
Hoe het werk wordt ervaren 

Minder stress Hoe het werk wordt ervaren 
Hoe het werk wordt ervaren 

Minder stringente dresscode De vergelijking WoK en SW 
Vermijden van mogelijke conflicten met collega’s Sociale interactie 
Leren van nieuwe vaardigheden Hoe het werk wordt ervaren 
Meer digitale communicatie en verbindingen Hoe het werk wordt ervaren 

De invulling van de thuiswerkplek 
Meer mogelijkheden om zorg en werk te 
combineren. 

Hoe het werk wordt ervaren 
De invulling van de thuiswerkplek 

Belang van de medewerker wordt erkend. De vergelijking WoK en SW 
Omarmen van digitale technologieën Hoe het werk wordt ervaren 
Veel minder verleiding tot uitstelgedrag De vergelijking WoK en SW 
Meer werk autonomie Hoe het werk wordt ervaren 
Routines doorbreken Hoe het werk wordt ervaren 
Betere taakverdeling partners Hoe het werk wordt ervaren 
Meer focus Hoe het werk wordt ervaren 
Hogere kosten voor nutsvoorzieningen De vergelijking WoK en SW 
Bedrijven moet zich (deels) opnieuw uitvinden --- 
Toenemende gevoel van eenzaamheid Sociale interactie 
Hogere uitgaven aan koffie en thee De vergelijking WoK en SW 
Beperkt contact met collega’s Sociale interactie 
Social distancing Sociale interactie 
Minder onderscheidt tussen thuis- en 
werkomgeving 

Sociale interactie 
De vergelijking WoK en SW 

Beperkingen in sociale interactie. Sociale interactie 
Meer kans op afleidingen en verstoringen die niet 
met werk te maken hebben. 

De vergelijking WoK en SW 
Hoe het werk wordt ervaren 

Lagere mate van mobilisatie om te werken Hoe het werk wordt ervaren 
Face-to-face ontmoetingen is niet mogelijk De vergelijking WoK en SW 
Niet goed ingerichte werkomgeving De invulling van de thuiswerkplek 
Gevoel om niet gezien te worden.  Sociale interactie 
Flexibelere indeling van werktijd De vergelijking WoK en SW 

Figuur 40:  Vertaling effecten naar onderzoekskenmerken 

<<<WERKWIJZE NOG VERDER TOELICHTEN>>> 
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Bijlage 2: Enquête vragen 
In deze bijlage zijn de vragen zoals die gesteld zijn in enquête 1 en 2 opgenomen. De enquête in 
microsoft forms is op te vragen bij jan-martijn@verlaan-lamers.eu. 

Heb je in de periode van april'21 - juni'21 meer dan 60% van je werktijd gewerkt via ‘Smart Working’? (enquête 
1) 
 Ja 
 Nee 
Heb je in de periode van juli'21 - september'21 meer dan 60% van je werktijd gewerkt via ‘Smart Working’? 
(enquête 2) 
 Ja 
 Nee 
 
 
Kun je je werkzaamheden het beste typeren als kantoorwerkzaamheden? 
 Ja 
 Nee 
 
Wat is je geslacht? 
 vrouw 
 man 
 anders 
 wil ik niet zeggen 
 
In welke leeftijdscategorie val je? 
 29 jaar of jonger 
 tussen de 30 en 44 jaar 
 tussen de 45 en 59 jaar 
 60 jaar of ouder 
 wil ik niet zeggen 
 
Hoeveel uur werk je per week? 
 minder dan 24 uur 
 tussen de 24 en 32 uur 
 meer dan 32 uur 
 wil ik niet zeggen 
 

In welke mate ben je tevreden met de …..  
 helemaal niet 

tevreden 
enigszins 
tevreden 

matig 
tevreden 

zeer 
tevreden 

helemaal  
tevreden 

De thuiswerkplek?      
De thuiswerk voorzieningen?      
Het contact met je collega’s?      
Je fysieke conditie?      
Je geestelijke conditie?      
De mogelijkheid om samen te werken 
met collega’s? 

     

De mate dat mijn leidinggevende 
contact met mij heeft? 

     

Ik heb voldoende hulpmiddelen voor het 
voeren van vergaderingen? 

     

Over hoe goed ik overweg kan met de 
mensen met wie ik contact heb? 
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In welke mate ben je het met het volgende eens …..  
 helemaal niet 

mee eens 
niet mee 
eens 

deels mee 
eens 

mee 
eens 

helemaal  
mee eens 

Ik heb veel arbeidsvreugde?      
Ik heb last van psychologisch 
spanningen? 

     

Er is duidelijke grens tussen werk en 
gezinsrelatie? 

     

Ik heb de mogelijkheid om persoonlijke 
gesprekken te voeren met collega’s? 

     

Ik voel met betrokken bij de personen 
met wie ik sociale interactie heb? 

     

Mijn collega’s geven om mij?      
 

In welke mate ben je het met het volgende eens …..  
 helemaal niet 

mee eens 
niet mee 
eens 

deels mee 
eens 

mee 
eens 

helemaal  
mee eens 

Ook tijdens ‘Smart Working’ kan in 
voldoende gezelschap vinden? 

     

Ik kan in het algemeen voldoende 
gezelschap vinden? 

     

Mijn collega’s kennen mij?      
Personen om mij heen kennen mij (niet 
zijnde collega’s)? 

     

Ik kan op ‘sociaal media’ achtige wijze 
contact hebben met collega’s? 

     

Ik zit op dezelfde ‘golflengte’ als mijn 
collega’s? 

     

Collega’s zijn betrokken bij mijn 
welbevinden? 

     

Ik kan mijn collega’s vertrouwen?      
Ik vertrouw de personen om mijn heen?      
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Door ‘Smart Working’ (thuiswerken) tijdens de Covid-19 pandemie in vergelijking met werken op kantoor 
…..  
 helemaal niet 

mee eens 
niet mee 
eens 

deels mee 
eens 

mee 
eens 

helemaal  
mee eens 

Heb ik meer vrijheid om zelf het 
moment en de wijze van communicatie 
te kiezen. 

     

Ervaar ik minder stress.      
Kunnen conflicten met collega’s worden 
vermeden. 

     

Leer ik nieuwe vaardigheden.      
Heb ik meer digitale communicatie en 
verbindingen. 

     

Kan ik beter digitale technologieën 
omarmen. 

     

Word ik als medewerker erkend.      
Heb ik meer mogelijkheden om zorg en 
werk te combineren. 

     

Heb ik veel minder verleiding tot 
uitstelgedrag. 

     

Kan ik routines doorbreken.      
Heb ik meer focus.      
Heb ik een flexibelere indeling van mijn 
werktijd. 

     

 

Door ‘Smart Working’ (thuiswerken) tijdens de Covid-19 pandemie in vergelijking met werken op kantoor 
…..  
 helemaal niet 

mee eens 
niet mee 
eens 

deels mee 
eens 

mee 
eens 

helemaal  
mee eens 

Heb ik hogere kosten voor 
nutsvoorzieningen. 

     

Moet mijn werkgever zich (deels) 
opnieuw uitvinden. 

     

Heb ik een toenemend gevoel van 
eenzaamheid. 

     

Heb ik hogere uitgaven aan koffie en 
thee. 

     

Heb ik beperkt contact met mijn 
collega’s. 

     

Heb ik moeilijker face-to-face 
ontmoetingen. 

     

Heb ik beperkingen in sociale interactie.      
Heb ik meer kans op afleiding en 
verstoring die niet met het werk te 
maken hebben. 

     

Heb ik minder onderscheid tussen thuis- 
en werkomgeving. 

     

Heb ik een niet goed ingerichte 
werkomgeving. 

     

Heb ik het gevoel om niet gezien te 
worden. 
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Bijlage 3: Antwoorden Enquête 1 en 2 
Onwille van de grote zijn de uitwerkingen niet opgenomen in de bijlage maar zijn de complete 
datasets op te vragen door een mailtje te sturen naar: jan-martijn(a)verlaan-lamers.eu, onder 
vermelding van Resultaten_Enquête_1en2_SmartWorking. 
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Bijlage 4: Codering van de antwoorden 
De antwoorden zoals die gegevens zijn door de respondenten in beide enquêtes zijn middels 
onderstaande codering omgezet naar numerieke waarden, zodat deze gebruikt kunnen worden in 
vergelijkingen en grafisch worden weergegeven. 

Antwoord Code 
Ja 1 
Nee 0 
Man 1 
Vrouw 2 
Anders 3 
wil ik niet zeggen 5 
29 jaar of jonger 1 
tussen de 30 en 44 jaar 2 
tussen de 45 en 59 jaar 3 
60 jaar of ouder 4 
wil ik niet zeggen 5 
minder dan 24 uur 1 
tussen de 24 en 32 uur 2 
meer dan 32 uur 3 
wil ik niet zeggen 5 
helemaal niet tevreden 1 
enigszins tevreden 2 
matig 
tevreden 3 
zeer 
tevreden 4 
helemaal  tevreden 5 
helemaal niet mee eens 1 
niet mee eens 2 
deels mee eens 3 
mee eens 4 
helemaal  mee eens 5 
Weet ik niet meer / wil ik niet 
zeggen 0 
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Bijlage 5: Vergelijking op leeftijd en sekse 
Uit voorgaand onderzoek naar ‘Smart Working’ is gebleken dat er significante verschillen optreden 
als het gaat om geslacht of leeftijd (Arntz et al., 2020) en (Brynjolfsson et al., 2020), dit is dan ook 
onderdeel zijn van de vragenlijst geweest. In deze bijlage worden die resultaten toegelicht. 

Verschil in leeftijd 
Op basis van de gegeven antwoorden zijn er een aantal vragen waar de leeftijd er toe doet wat de 
antwoorden zijn. In deze paragraaf worden die behandeld en voorzien van een toelichting. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 41: veranderingen in de grens tussen werk en gezin op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee enquête 

Er is zowel in enquête 1 als in de 2de duidelijk een verschil per leeftijdsgroep hoe gekeken wordt naar 
de grens tussen werk en gezin. Waarbij in de tweede enquête de grens wel duidelijker wordt. Het 
kan ook liggen aan het moment van afnemen van de enquête, de eerste enquête heeft betrekking 
op het voorjaar van 2021 terwijl de tweede is afgenomen in de zomer van 2021, waarbij het weer 
beter is en voor vele het zomervakantie is. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 42: veranderingen in de arbeidsvreugde op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee enquête 

Bij de arbeidsvreugde is er een duidelijk verschil in de leeftijd waar bij de categorie van 30-44 jaar de 
minste vreugde kent, dit komt overeen met de uitkomsten van CBS onderzoek (CBS_(a), 2021).  
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 43: veranderingen in sociale interactie op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee enquête 

Doordat de landelijke regels in de zomer van 2021 zijn versoepeld biedt het alle leeftijdsgroepen 
meer de mogelijk tot het hebben van sociale interactie al is die verandering het grootst bij de groep  
45 tot 59 jarige. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 44: veranderingen in de fysieke conditie op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee enquête 

De fysieke conditie is binnen alle leeftijdsgroepen verbeterd. Waarbij de groep van 45 tot 59 jarige 
het meest tevreden is en toename het groots is. 
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 45: veranderingen in de geestelijke conditie op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee enquête 

De geestelijk conditie is net als de fysieke conditie bij alle leeftijdsgroepen toegenomen. Wel valt op 
dat er rond de 10% van de respondenten jonger dan 45jaar aangeven dat ze daarover slechts 
enigszins tevreden te zijn. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 46: veranderingen in de ervaren stress op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee enquête 

In de leeftijdsgroepen van 29 jaar of jonger en tussen de 30 en 44 jaar is de ervaring van minder 
stress verslechterd van resp. 25% en 32% naar 22% en 13% geven nog maar aan (helemaal) mee 
eens dat er minder stress is. Voor de groep van tussen de 45 en 59 jaar is dit nagenoeg gelijk 
gebleven van 43% naar 44%. Of de stress is bepaald door het werken of door andere factoren zoals 
de schoolvakantie is niet direct te bepalen. 
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 47: veranderingen in het vermijden van conflicten met collega’s op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee 
enquête 

Er is duidelijk een verbetering in het kunnen vermijden van conflicten met collega’s. Zeker bij de 
groep van tussen de 30 en 44 jaar, daar is een verbetering van 11% naar 30% zichtbaar. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 48: veranderingen in de autonomie in het werk op basis van leeftijd tussen de eerste en de twee enquête 

De autonomie in het werk is in het algemeen toegenomen. Al is er per leeftijdsgroep wel een groot 
verschil, van 56% naar 63% naar bij de groep tussen 45 en 59jaar, via 45% naar 61% van de groep 
tussen de 30 en 44 jaar, naar een stijging van 63% naar 78% bij de groep jonger dan 30jaar. Het 
gevoel over autonomie in het werk wordt waarschijnlijk niet alleen door endogene factoren 
beïnvloed zoals je zou verwachte maar ook door exogene factoren. Dit kan verklaard worden 
doordat er meer mogelijk was in de samenleving gedurende de tweede enquête dat hierdoor werk 
een minder belangrijke activiteit is geworden. 
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Verschil in sekse 
Naast verschillen in leeftijd zoals in de vorige paragraaf is beschreven zijn er ook een aantal 
verschillen in sekse te vinden. In deze paragraaf worden deze gepresenteerd en voorzien van een 
kleine toelichting. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 49: veranderingen in de grens tussen werk en gezin op basis van sekse tussen de eerste en de twee enquête 

Op basis van het onderzoek van (Timmers et al., 2020) en (Arntz et al., 2020) lijkt er een verschil te 
zijn tussen over de beoordeling van de verhouding tussen privé en werk, de taakverdeling en de 
mate van sociale interactie tussen vrouw en man. Dit onderzoek heeft deze conclusie niet kunnen 
bevestigingen, bij vrouwen geeft 52% aan in enquête 1 dat er een duidelijke grens is tegen 50% bij 
enquête 2. Voor mannen is er een wat grotere wijziging van 44% naar 63%.   
 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 50: veranderingen in de mogelijkheden om zorg en werk te combineren op basis van sekse tussen de eerste en de 
twee enquête 

Zowel mannen als vrouwen geven aan in de eerste enquête dat zorg en werk goed te combineren 
zijn respectievelijk 61% en 67%. In de tweede enquête heeft er bij vrouwen een daling in het 
combineren van zorg en werk voorgedaan naar 59%, dit komt waarschijnlijk omdat de 
schoolvakanties in deze periode viel en uit eerder onderzoek van bijvoorbeeld Arntz et al. (2020) is 
gebleken dat de verzorging van kinderen naast ‘Smart Working’ vaker op de schouders van de vrouw 
dan op die van de man terecht komt. 
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Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 51: veranderingen in de autonomie in het werk op basis van sekse tussen de eerste en de twee enquête 

De autonomie is zowel voor vrouwen als mannen toegenomen, als er gekeken wordt naar de 
percentages bij (helemaal) mee eens. Vooral de groep deels mee eens is zowel bij mannen als bij 
vrouwen afgenomen tussen enquête 1 en enquête2. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 52: veranderingen in het vermijden van conflicten met collega’s op basis van sekse tussen de eerste en de twee 
enquête 

Vooral  mannen is het kunnen vermijden van conflicten in de periode juli – september 2021 
toegenomen. Van 10% naar 34% terwijl het voor vrouwen gelijk is gebleven. 

Periode april – juni 2021 Periode juli – september 2021 

  
 

Figuur 53: aantal uren werk per week in relatie tot de sekse 

Zowel in de eerste als de tweede enquête werken mannen meer uren per week. Mannen werken 
ongeveer 85% meer dan 32uur per week t.o.v. ongeveer 71% van de vrouwen. Dit niet anders dan in 
de rest van Nederland waar mannen meer uren per week werken dan vrouwen (CBS_(b), 2021).  
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Bijlage 6: Verloop corona maatregelen maart 2020 – oktober 2021 
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Figuur 54: overzicht van de corona-maatregelen in Nederland tussen maart 2020 en september 2021 (RVIM, 2021) 
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