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Abstract 
Door de Covid-19 pandemie is werken op afstand het nieuwe normaal geworden. Traditionele 
werkplekken met werknemers op dezelfde locatie en persoonlijke communicatie is vervangen door 
virtueel werken. Virtueel werken is een ontwikkeling die ook nieuwe uitdagingen voor teamleiders met 
zich meebrengt. In deze thesis is onderzocht hoe teamleiders informele communicatie in virtuele teams 
kunnen bevorderen. Veel sociale aspecten gaan gepaard met informele communicatie in teams, zoals 
teamcohesie, vertrouwen en betrokkenheid, wat resulteert in een verbeterde samenwerking. Om tot 
beantwoording van de onderzoeksvraag te komen is allereest literatuuronderzoek uitgevoerd. Door 
middel van literatuuronderzoek zijn factoren vastgesteld die invloed hebben op communicatie in teams: 
de inzet van de teamleiders voor informele communicatie, mogelijkheden voor informele communicatie, 
teamcohesie, vertrouwen, betrokkenheid, modus, frequentie en voorspelbaarheid. Tijdens het empirisch 
onderzoek is de invloed van deze factoren onderzocht bij drie teams, waarbij de teamleiders zijn 
geïnterviewd en de teamleden een enquête hebben ontvangen. Er zijn verschillende manieren waarop 
teamleiders informele communicatie kunnen bevorderen: frequent informele communicatie inplannen 
(meer dan 60 minuten per week), organiseren van niet-werkgerelateerde informele meetings, een tool 
kiezen dat beeldbellen faciliteert, betrokken zijn bij teamleden, samenhang creëren in het team en het 
motiveren van teamleden om informele communicatie met elkaar op te zoeken. 
 
Sleutelbegrippen 
Virtuele teams; Informele communicatie; factoren; e-leiders; Covid-19 pandemie 
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Samenvatting 
Door de Covid-19 pandemie is werken op afstand het nieuwe normaal geworden. Traditionele 
werkplekken met werknemers op dezelfde locatie en persoonlijke communicatie is vervangen door 
virtueel werken. Virtueel werken is een ontwikkeling die ook nieuwe uitdagingen voor leiders met zich 
meebrengt. Verbondenheid met het team is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend in virtuele teams. Virtuele 
teamleiders worden ookwel e-leiders genoemd.  
 
Door Covid-19 zijn meer virtuele teams gevormd en is het waardevol om hier onderzoek naar te doen. 
Het doel van dit onderzoek is om e-leiders goede voorbeelden te geven hoe zij informele communicatie 
te bevorderen in virtuele teams. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar informele communicatie, 
omdat veel sociale aspecten gepaard gaan met informele communicatie in teams, zoals teamcohesie, 
vertrouwen in het team, betrokkenheid bij de teamleden, wat resulteert in een verbeterde samenwerking. 
Daarbij voeren e-leiders leiderschapsprocessen uit via communicatiemiddelen en komen voor nieuwe 
uitdagingen te staan. Bij het fysiek samenwerken op locatie is de informele communicatie goed voor 75 
minuten van een werkdag. Deze cruciale uitwisselingen vinden vaak plaats na vergaderingen of tijdens 
ongeplande ontmoetingen op de gang en hebben een grote invloed op de samenwerking. De communicatie 
in virtuele teams is vaak formeler en is meer gericht op werkgerelateerde kwesties dan in fysieke teams. 
Dit is het gevolg van de beperkte mogelijkheden voor de informele uitwisseling van informatie die vaak 
plaatsvindt in gedeelde ruimtes zoals de gang of bij het koffiezetapparaat. E-leiders moesten plotseling 
zorgen dat hun werknemers niet alleen toegang hadden tot voor de hand liggende zaken als 
ondersteuningssystemen, betrouwbaar internet, externe toegang tot door een firewall beschermde 
databases of zelfs een plek om thuis te werken, maar ook tot minder voor de hand liggende zaken als het 
leren van Zoom, Teams of andere online communicatieplatformen om brainstormsessies te houden, 
interactieve vergaderingen te houden om problemen op te lossen. Daarbij moet de cultuur in stand worden 
gehouden en informele gesprekken mogelijk worden gemaakt. Het managen van virtuele teams is anders 
dan het managen van werknemers in een traditionele face-to-face kantooromgeving 
 
Het resultaat van dit onderzoek is het beschrijven van goede voorbeelden hoe e-leiders informele 
communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen. In het onderzoek is eerst literatuuronderzoek gedaan 
naar de voor- en nadelen van virtuele teams, de communicatie in virtuele teams en leiderschap met 
betrekking tot het bevorderen van informele communicatie in virtuele teams. Er zijn door middel van 
literatuuronderzoek factoren vastgesteld die invloed hebben op communicatie in teams: inzet van de e-
leider voor informele communicatie, mogelijkheden voor informele communicatie, teamcohesie, 
vertrouwen, betrokkenheid, modus, frequentie en voorspelbaarheid.  
 
In het onderzoek wordt onderzocht hoe teams met deze factoren omgaan en wat voor invloed dat heeft 
op de informele communicatie in het virtuele team. Niet alle teams gaan op dezelfde manier om met deze 
factoren en dat heeft effect op de informele communicatie in de teams.  
 
De probleemstelling luidt:  
Hoe kunnen e-leiders informele communicatie in het virtuele team bevorderen? 
 
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn drie teams onderzocht. Met de e-leiders zijn semi-
gestructureerde interviews gehouden, waarna de teamleden een enquête hebben ontvangen. Allereerst is 
vastgesteld hoe informele communicatie in de teams plaatsvindt door middel van de informatie uit de 
interviews en de enquêtes. Per team is geanalyseerd hoe informele communicatie in het team plaatsvindt. 
Uit het onderzoek is gekomen dat informele communicatie plaatsvindt via verschillende 
communicatiemiddelen, waarbij Teams het meest wordt gebruikt. Aangegeven wordt dat het belangrijk 
is om een communicatiemiddel te gebruiken dat videobellen faciliteert, zodat beide partijen elkaar kunnen 
zien en signalen, houdingen en handelingen kunnen worden opgemerkt. Er zijn extra meetings in het 
leven geroepen en meetings verlengt in duur om bewust tijd te maken voor non-werkgerelateerde input 
(informele communicatie) en om persoonlijke situaties of gebeurtenissen te delen. Daarbij worden 
formele BILA’s (bilaterale gesprekken) uitgevoerd die in duur zijn verlengt om ook informele 
persoonlijke zaken te bespreken.  
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Vervolgens is onderzocht hoe e-leiders informele communicatie in het team bevorderen. Deze informatie 
is verzameld door middel van de interviews met de e-leiders. Dit is in de vorm van extra (informele) 
meetings inplannen, tijd vrij maken tijdens de meetings voor informele communicatie, teamleden actief 
opbellen door middel van beeldbellen om betrokken te blijven bij persoonlijke situaties en het organiseren 
van online evenementen in de vorm van borrels, quizzen en spellen.  
 
Daarna is onderzocht in hoeverre de inzet van communicatiemiddelen en -technieken heeft geholpen om 
informele communicatie te bevorderen. Deze informatie is verzameld door middel van de 
enquêteresultaten van de teamleden. Bij team A en B is een hogere inzet van communicatiemiddelen en 
-technieken vastgesteld, wat resulteert dat bij deze teams een hogere teamcohesie is gemeten dan bij team 
C. Bij Team C wordt de verantwoordelijkheid voor informele gesprekken bij de teamleden neergelegd, 
als zij meer behoefte hebben aan informele gesprekken moeten ze hier zelf wat aan doen. Bij team A en 
B zorgt de teamleider voor frequente informele gesprekken (één op één of met het hele team). Waar bij 
team A en B saamhorigheid, verbondenheid en cohesie heerst, is bij team C een redelijke verbondenheid 
gemeten, waarbij tussen de verschillende subteams geen tot weinig teamcohesie is. 30% van de teamleden 
van team C vindt dat de teamleider informele communicatie in het team stimuleert en 40% van de 
teamleden heeft behoefte aan meer informele gesprekken. 
 
Om antwoord te geven op de probleemstelling wat goede voorbeelden zijn voor e-leiders om informele 
communicatie te bevorderen, zijn de resultaten van de deelvragen geanalyseerd en gecombineerd. De 
goede voorbeelden voor e-leiders om informele communicatie te bevorderen worden opgesomd:  
 

1. Frequent informele communicatie (meer dan 60 minuten per week) 
De frequentie van informele communicatie invloed op het vertrouwen, de betrokkenheid en de 
teamcohesie. Teams waarbij een hoge frequentie (meer dan 60 minuten per week) van informele 
communicatie is vastgesteld hebben een hogere teamcohesie, dan bij het team waar een lage frequentie 
(minder dan 15 minuten per week) van informele communicatie is vastgesteld. Daarbij heeft 40% van de 
teamleden van het team met lage frequentie behoefte aan meer informele communicatie.  
 

2. Organiseer niet-werkgerelateerde informele meetings 
Door middel van het organiseren van niet-werkgerelateerde informele meetings wordt de informele 
communicatie in het team verbeterd. Denk hierbij aan online borrels, quizzen, spellen, koffiegesprekken 
en het wekelijks indelen van teamleden voor een informeel gesprek. 
 

3. Kies voor een tool dat beeldbellen faciliteert 
Uit het onderzoek is gekomen dat het belangrijk is om een communicatiemiddel te gebruiken dat 
videobellen faciliteert, zoals Teams, Skype of Zoom. Door gebruik te maken van videobellen kunnen de 
partijen elkaar zien en kunnen signalen, houdingen en handelingen worden opgemerkt. 
 

4. Zorg ervoor dat je betrokken bent bij teamleden  
Uit het onderzoek is gekomen dat het betrokken zijn bij teamleden door wekelijks contact op te nemen 
met videobellen resulteert in het bevorderen van informele communicatie. De teamleden hebben in de 
enquête aangegeven dat zij het als prettig ervaren dat de teamleider actief videobelt en oprechte 
betrokkenheid toont tijdens de informele gesprekken.  
 

5. Creëer samenhang  
Uit het onderzoek is gekomen dat het belangrijk is dat alle teamleden worden betrokken bij informele 
gesprekken, ook de teamleden die meer op de achtergrond blijven. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 
groepsgesprekken. Hierdoor creëer je samenhang in het team en is iedereen op de hoogte van elkaar.  
 

6. Stimuleer en motiveer teamleden voor informele communicatie  
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat teamleden het belangrijk vinden dat de teamleider de 
teamleden stimuleert en motiveert om informele gesprekken met elkaar te voeren. Volgens de teamleden 
is het belangrijk om te weten dat er ruimte is om informeel gesprekken met elkaar te voeren.  
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Summary 
As a result of the Covid-19 pandemic, remote working has become the new normal. Personal 
communication and a workspace with colleagues have been replaced by online working. Consequently, 
this development brings new challenges with it for leaders. One of these challenges is the connectivity 
within a team, this is not self-evident when working in virtual teams. Virtual team leaders are also known 
as e-leaders. 
 
Due to Covid-19 there has been a numerous growth in virtual teams. Therefore, it is of immense value to 
research this phenomenon. The aim of this research is to provide helpful examples of the way that e-
leaders can promote informal communication within virtual teams. The importance of researching 
informal communication lies within the many social aspects that are associated with it. A few examples 
are team cohesion, trust, involvement with the team members. Together these aspects will result in an 
improved overall collaboration. Another challenge is the way leaders conduct their leadership; they are 
now faced with new communication tools. When working together at the office, informal communication 
takes up a good 75 minutes a day. These crucial exchanges often take place after a meeting or during 
unplanned encounters, resulting in a major positive impact on the collaboration. Virtual communication, 
in comparisons to physical communication, is often more formal and focused on work-related issues. This 
is due to the lack of informal exchanges, which often take place in shared areas, such as hallways and by 
the coffee machine. All the sudden team leaders had to ensure that their employees had access to support 
systems, reliable internet, remote access to firewall-protected databases and a place to work at home. 
Additionally, they also had to ensure less obvious things. For example, getting a grip on online 
communication platforms such as Zoom and Teams. These platforms had to be used for interactive 
brainstorms sessions and other important meetings. In addition, it is used for informal conversations to 
preserve the working culture. There is an enormous difference between managing virtual teams and 
managing employees in a traditional face-to-face office environment. 
 
This research report will result in a description of helpful examples of ways that e-leaders can promote 
informal communication within virtual teams. Firstly, the report has a literature review on the advantages 
and disadvantages of virtual teams, communication in virtual teams and leadership regarding promoting 
informal communication. As result, there have been factors identified that influence communication in 
teams. The factors are e-leader deployment for informal communication, opportunities for informal 
communication, team cohesion, trust, involvement, mode, frequency, and predictability.  
 
Secondly, the research examines in what way the teams deal with these factors and what kind of influence 
it has on the informal communication. Not all teams deal with these factors in the same way which 
influences the informal communication. 
 
The problem statement is: 
How can e-leaders promote informal communication within a virtual team? 
 
To answer the problem statement, three teams were investigated. Semi-structured interviews were held 
with the team leaders, after which the team members received a survey. First, it was established how 
informal communication takes place in the teams by means of the information from the interviews and 
the surveys. For each team, an analysis was made of how informal communication takes place within the 
team. The research has shown that informal communication takes place through various means of 
communication, with Windows Teams being the most used online platform. It is indicated that it is 
important to use an online communication platform that facilitates video calling. In that way, both parties 
can see each other’s facial expressions, body language and other signals. Extra meetings have been 
created in addition to extended meetings to consciously make time for non-work-related input (informal 
communication) and to share personal situations or events. Furthermore, formal BILAs (bilateral 
conversations) are conducted that are extended in duration to also discuss informal personal matters. 
Thirdly, it was investigated in what way team leaders already promote virtual informal communication. 
This information was collected through interviews with the team leaders. The way that they do it is in the 
form of scheduling extra (informal) meetings, making time during the meetings for informal 
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communication, actively video calling team members to stay involved in personal situations and 
organizing online events which involve drinks, quizzes, and games. 
 
Lastly, it was investigated to what extent the use of communication tools and techniques helped to 
promote informal communication. This information was collected through the survey results of the team 
members. A higher use of communication tools and techniques has been established in team A and B, 
which results in a higher team cohesion measured in these teams in comparison to team C. In Team C, 
the responsibility for informal conversations is transferred to the team members. If they want informal 
conversations, they should do something about it themselves. In team A and B, the team leader arranges 
frequent informal conversations (one-on-one or with the whole team). In team A and B, the level of 
solidarity and cohesion is high. Whilst, in team C there is a reasonable level of solidarity, with little to no 
team cohesion between the different sub-teams. Thirty percent of team C team members believe that the 
team leader encourages informal communication and forty percent of the team members need more 
informal conversations. 
 
In conclusion, to answer the problem and provide helpful examples for e-leaders to promote informal 
communication, the results of the sub-questions have been analyzed and combined. The examples in 
question are listed: 
 

1. Frequent informal communication (more than sixty minutes per week) 
The frequency of informal communication gains trust, involvement, and team cohesion. Teams with a 
high frequency (more than sixty minutes per week) of informal communication have a higher team 
cohesion than a team with a lower frequency (less than fifteen minutes per week) of informal 
communication. In addition, forty percent of the low-frequency team members need more informal 
communication. 
 

2. Organize non-work-related meetings 
By organizing non-work-related meetings, informal communication in the team is improved. As example 
online drinks, quizzes, games, virtual coffee meetings and the weekly scheduling of one-on-one 
conversations with team members. 
 

3. Choose a tool that facilitates video calling 
The research report has shown that it is important to use a communication tool that facilitates video calling 
such as Teams, Skype or Zoom. By using video-calling, both parties can see each other’s facial 
expressions, body language and other signals 
 

4. Get in touch with team members 
The research report found that engaging with team members by making weekly video contact is useful. 
The team members indicated in the survey that it is pleasant that the team leader actively uses video-calls 
and shows genuine engagement during the informal conversations. 
 

5. Create cohesion 
The research report has shown that it is important that all team members participate in the informal 
conversations, even the shyer team members. This can be done, for example, in the form of a group 
discussions. This creates cohesion within the team. 
 

6. Encourage and motivate team members for informal communication 
The research report has shown that team members find it important that the team leader stimulates and 
motivates the team members to have informal conversations. According to the team members it is 
important to know that there is room for informal conversations with each other. 
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1. Introductie  
In dit hoofdstuk is de achtergrond, gebiedsverkenning, probleemstelling, opdrachtformulering, 
motivatie/relevantie en aanpak in hoofdlijnen van het onderzoek uitgewerkt.  
 

1.1. Achtergrond 
In december 2019 is de Covid-19 pandemie in Wuhan, China uitgebroken. Sindsdien heeft het virus zich 
over de hele wereld verspreid, met het gevolg van 4.8 miljoen mensen die besmet zijn en 318.699 doden. 
In januari 2020 heeft het virus Nederland bereikt (Ciotti et al., 2020). In maart 2020 hebben de regeringen 
van bijna alle EU-landen beperkingen opgelegd om de verspreiding van het virus te beperken, wat heeft 
gezorgd voor aanzienlijke veranderingen in organisaties. Veel organisaties moesten werknemers thuis 
laten werken, wat betekende dat bedrijven moesten herstructureren, reorganiseren en digitaliseren. De 
Covid-19 pandemie dwong organisaties onmiddellijk aan te passen aan virtuele teams. Face-to-face teams 
moesten virtueel samenwerken. Vanwege de stijgende infectiecijfers moest deze omschakeling van fysiek 
naar online op korte termijn plaatsvinden (Klostermann et al., 2021).  
 
Werken op afstand is het nieuwe normaal geworden. Traditionele werkplekken met werknemers op 
dezelfde locatie en persoonlijke communicatie is vervangen door virtueel samenwerken. Strikte 
hygiëneregels en het contactverbod vanuit de overheid hebben ervoor gezorgd dat managers de voordelen 
van virtueel samenwerken zagen en brachten het samenwerken over naar een virtuele setting. Voor de 
Covid-19 uitbraak benadrukten deskundigen dat meer dan de helft van de overgangen naar virtueel 
samenwerken mislukt en niet aan de strategische doelstellingen voldoet (Winter, 2020).  
 
Het managen van virtuele teams is anders dan in een traditionele face-to-face kantooromgeving (Newman 
& Ford, 2021). Veel organisaties waren slecht voorbereid op de uitdagingen van virtueel samenwerken 
om de bedrijfsprocessen door te zetten en klanten tevreden te houden. Virtueel werken is een ontwikkeling 
die ook nieuwe uitdagingen voor leiders met zich meebrengt. Verbondenheid met het team is bijvoorbeeld 
niet vanzelfsprekend in een virtuele samenwerking. Virtueel leiderschap vraagt zowel om bestaande als 
nieuwe leiderschapscompetenties. Virtuele leiderschapscompetenties zijn hierbij zowel cruciaal bij de 
huidige overgang naar virtuele teams, als ook in de toekomst waarin het werken in virtuele teams naar 
verwachting een belangrijke rol blijft spelen (Szelwach & Matthews, 2021). In virtuele teams kunnen 
digitale en virtuele hulpmiddelen het samenwerken bevorderen, maar er zijn ook beperkingen. Volgens 
het onderzoek uitgevoerd door Fernandez and Jawadi (2015) presteren virtuele teams minder goed dan 
face-to-face teams, vooral voor kennisintensieve taken. De kenmerken van de virtuele 
contextverspreiding van individuen, geen fysieke samenwerking, ICT-interfaces, stellen de manier 
waarop relaties tussen teams worden beheerd op de proef (Castellano et al., 2021).  
 
Volgens onderzoek uitgevoerd door Kylefalk and Hallberg (2020) zijn de belangrijkste uitdagingen 
waarmee virtuele teams worden geconfronteerd, en dus uitdagingen die de leiders op de een of andere 
manier moeten aanpakken, verdeeld in drie gebieden: communicatie, coördinatie en locatie. Wat 
communicatie betreft, is het belangrijk dat leiders van virtuele teams de middelen voor communicatie 
bepalen, regels vastleggen en ervoor zorgen dat de juiste soort communicatie voor het juiste doel wordt 
gebruikt. Verder is het belangrijk om vaker te communiceren dan wanneer het team fysiek zou 
samenwerken en actief te proberen vertrouwen en cohesie binnen het team op te bouwen door transparant 
en eerlijk te zijn. Op het gebied van coördinatie is het belangrijk dat de leider de rollen van elk teamlid 
duidelijk omschrijft en aangeeft hoe zowel de rollen als de teaminspanningen bijdragen tot een groter 
geheel. Er is geen perfecte verdeling die van toepassing is op alle virtuele teams, elk team moet zijn eigen 
balans vinden over hoeveel teamleden op welke plaats moeten worden gepositioneerd. Het locatiegebied 
omvat uitdagingen zoals verschillende talen, culturen en samenwerking in verschillende tijdzones. Het is 
belangrijk om een operationele taal te hebben die alle teamleden begrijpen en beheersen (Kylefalk & 
Hallberg, 2020).  
 
Er zijn veel uitdagingen verbonden aan het leiderschap, de coördinatie en de controle van virtuele teams 
als gevolg van geen face-to-face contact. De effectiviteit van virtuele teams blijkt een complex fenomeen 
te zijn, vanwege het gebrek aan face-to-face communicatie in de virtuele relaties van teamleden en leiders, 
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waardoor een nieuw soort vaardigheden voor leiders wordt ingesteld. Virtuele e-leiders worden ookwel 
e-leiders genoemd (Mysirlaki & Paraskeva, 2020). Virtuele teamleden en, in het bijzonder, e-leaders 
hebben te maken met fundamentele uitdagingen vanwege hun afhankelijkheid van communicatie en 
informatietechnologie. Het coördineren van technologisch gemedieerde communicatie binnen teams kan 
problemen opleveren met betrekking tot misverstanden, informatieverspreiding en kennisbeheer. 
Aangezien fysiek contact ontbreekt in een virtuele communicatiesetting, moeten e-leiders nieuwe 
communicatievaardigheden ontwikkelen om en een gevoel van saamhorigheid te creëren (Lilian, 2014). 
 

1.2. Gebiedsverkenning 
In dit onderzoek worden definities gebruikt. De meest gebruikte definities zijn in de gebiedsverkenning 
uitgewerkt:  
 
Virtueel team:  
Een virtueel team wordt opgevat als een onderling afhankelijke groep mensen die werken aan een 
gemeenschappelijk doel terwijl zij gescheiden zijn door geografische afstand, tijd en/of locatie (O'Leary 
& Cummings, 2007). 
 
De term Virtueel Team vereist specificatie. Om sociologisch als groep te worden gedefinieerd, moet aan 
de volgende elementen worden voldaan (Schäfer et al., 1999): 
 

• een bepaald aantal leden (3-25 personen), 
• een gemeenschappelijk doel, 
• een proces van voortdurende communicatie en interactie gedurende een lange periode, 
• een wij-houding en een gevoel van groepssamenhorigheid, 
• een reeks gemeenschappelijke normen en waarden als basis voor communicatie- en 

interactieprocessen, 
• een netwerk dat bestaat uit een verscheidenheid van rollen die worden vervuld; het netwerk maakt 

zowel het bereiken van doelen als het oplossen van conflicten mogelijk. 
 
Een specifiek kenmerk van een virtueel team is dat face-to-face bijeenkomsten van groepsleden voor 
informatie-uitwisseling niet vaak plaatsvinden; zij komen slechts sporadisch voor. Er wordt gebruik 
gemaakt van communicatietechnologieën (Lenz & Machado, 2008). 
 
Virtueel samenwerken 
Virtueel samenwerken staat organisaties toe om medewerkers van verschillende functionele gebieden in 
hetzelfde team te plaatsen, ongeacht de geografische locatie van individuen (Dubé & Robey, 2009). 
 
Communicatie 
Communicatie kan worden opgevat als het proces van overdracht van informatie, betekenis en begrip 
tussen twee of meer partijen. Communicatie is naar verluidt fundamenteel om iets te organiseren of om 
werk gedaan te krijgen, omdat het de basisbouwstenen zijn voor teamleden om samen te werken, besluiten 
te nemen en te handelen om organisatorische doelstellingen te bereiken (Berry, 2011). 
 
Informele communicatie 
Informele communicatie is ongedwongen communicatie tussen teamleden op werk. Het is onofficieel van 
aard en is gebaseerd op informele, sociale relaties die op een werkplek worden gevormd buiten de normale 
hiërarchie van de bedrijfsstructuur.  
 
E-leiders 
E-leiders zijn personen die leiding geven in virtuele teamomgevingen. Individuen met verschillende 
achtergronden en ervaringen kunnen in staat zijn een virtueel team te leiden (Avolio et al., 2000).  
 
 
Communicatiemiddelen en -technieken 
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Communicatiemiddelen en -technieken worden ingezet om te communiceren. Er zijn verschillende 
middelen en technieken om te communiceren: je stem, je lichaam, teksten, foto’s, beeldbellen, mailen 
etc. (Marlow et al., 2017).  
 
Communicatiefrequentie 
De frequentie of het volume van communicatie over een verscheidenheid aan communicatievormen 
(zoals e-mail, beeldbellen) (Marlow et al., 2017). In dit onderzoek gaat het over de frequentie of volume 
van communicatie binnen een team, zowel in groepsverband of één op één.   
 
Voorspelbaarheid 
De mate waarin communicatie voorspelbaar is (Marlow et al., 2017).  
 
Modus 
Een modus is ookwel een tool (bijvoorbeeld Skype of Teams) of kanaal (Sharepoint, Outlook) wat wordt 
gebruikt om te communiceren (Marlow et al., 2017).  
 

1.3. Probleemstelling 
Het leidinggeven aan virtuele teams blijft een complexe taak. Uit onderzoek uitgevoerd door Lilian (2014) 
blijkt dat het succes van organisaties in grote mate afhangt van leiderschap. Om kennis op dit gebied toe 
te voegen zal tijdens het onderzoek worden gericht hoe e-leiders informele communicatie in virtuele 
teams kunnen bevorderen. Er zullen voorbeelden van e-leiders worden opgeleverd hoe zij de informele 
communicatie in virtuele teams hebben bevorderd.  
 
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:  
Hoe kunnen e-leiders informele communicatie in virtuele teams bevorderen?  
 

1.4. Opdrachtformulering 
De manier waarop e-leiders informele communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen is nog niet veel 
over bekend. Door Covid-19 zijn meer virtuele teams gevormd en is het waardevol om hier onderzoek 
naar te doen. Het doel van dit onderzoek is om e-leiders goede voorbeelden te geven hoe zij informele 
communicatie kunnen bevorderen in virtuele teams. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar 
informele communicatie, omdat veel sociale aspecten gepaard gaan met informele communicatie in 
teams, zoals teamcohesie, vertrouwen in het team, betrokkenheid bij de teamleden, wat resulteert in een 
verbeterde samenwerking. Daarbij voeren e-leiders leiderschapsprocessen uit via communicatiemiddelen 
en komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Er zijn verschillende onderzoeksvragen voor de 
literatuurstudie die beantwoord zullen worden om antwoord op de probleemstelling te kunnen geven: 
 

- Wat is in de literatuur bekend over de voor- en nadelen van het werken in virtuele teams? 
- Wat is in de literatuur bekend over communicatie in virtuele teams? 
- Wat is in de literatuur bekend over leiderschap met betrekking op het bevorderen van 

communicatie in virtuele teams?  
 

Vervolgens zal empirisch onderzoek worden uitgevoerd waarbij drie teams worden geselecteerd die 
tijdens Covid-19 virtueel hebben samengewerkt. Er is gekozen om drie teams te selecteren voor het 
onderzoek, zodat verschillen in de mate waarin en de manier waarop informele communicatie plaatsvind. 
Deze teams zullen met elkaar worden vergeleken op basis van de inzet van informele communicatie door 
de e-leider, de mogelijkheden tot informele communicatie, het vertrouwen in het team, de betrokkenheid 
tussen teamleden, de teamcohesie, de communicatiefrequentie en de modus. Door het vergelijken van de 
teams op deze variabelen, kan een advies worden gegeven welke inzet zorgt voor het bevorderen van de 
informele communicatie in virtuele teams.  
 

1.5. Motivatie / relevantie  
Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar hoe e-leiders informele communicatie in virtuele teams kunnen 
bevorderen. Wel is bekend wat de voordelen zijn van informele communicatie en wat voor effect dat 
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heeft op de samenwerking in teams. Informele communicatie wordt gekenmerkt door spontaan, interactief 
en rijk en duurt over het algemeen slechts een paar minuten. Informele communicatie is van cruciaal 
belang in organisaties. Daarnaast draagt informele communicatie sterk bij aan leren, effectief kennis 
management en het gezamenlijk oplossen van problemen. Zonder informele communicatie zou veel 
samenwerking niet plaatsvinden en andere zouden uiteenvallen voordat ze succesvol worden. Bovendien, 
voldoet informele communicatie ook aan sociale behoeften, wat van groot belang is voor de 
samenwerking. In virtuele teams is het net zo belangrijk om informele communicatie en spontane 
gesprekken te hebben en daarbij op de hoogte zijn van teamleden en gebeurtenissen op andere locaties 
(Rocker, 2012). 
 
Er is nog niet eerder onderzocht hoe manier e-leiders informele communicatie in het virtuele team kunnen 
bevorderen. Het doel van dit onderzoek is om e-leiders van virtuele teams goede voorbeelden te geven 
om de informele communicatie te bevorderen, zodat e-leiders dit zelf kunnen gaan toepassen in hun 
virtuele teams. Het onderzoek zal e-leiders handvatten bieden om informele communicatie in virtuele 
teams te bevorderen.  
 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. 
Tijdens het empirisch onderzoek worden drie teams geselecteerd die door Covid-19 virtueel zijn gaan 
samenwerken. Er zullen interviews worden gehouden met de e-leiders van deze teams en de teamleden 
zullen een enquête ontvangen. Tijdens de interviews zal worden onderzocht in hoeverre en op welke 
manier e-leiders aandacht hebben besteed aan het bevorderen van informele communicatie in virtuele 
teams. Met de enquêtes zal aan teamleden van de teams worden gevraagd in hoeverre de inzet van 
communicatiemiddelen- en technieken heeft bijgedragen om informele communicatie te bevorderen en 
wat teamleden zelf hebben gedaan om informele communicatie in het team te bevorderen. Vervolgens 
zullen de initiatieven van de e-leiders dat uit de interviews komen worden beoordeeld door de teamleden 
(door middel van enquêtes) op verschillende variabelen, bijvoorbeeld: de inzet van de teamleider voor 
informele communicatie, de frequentie van informele communicatie en de gekozen modus. De teamleden 
geven een score in hoeverre zij tevreden zijn met de variabele. Op deze manier zal per team en per 
variabele een gemiddelde score worden gegeven. De initiatieven die hoog scoren worden gezien als goede 
voorbeelden.  
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk is het theoretisch kader uitgewerkt met de onderzoeksaanpak, de uitvoering, resultaten 
en conclusies en het doel van het onderzoek.  
 

2.1. Onderzoeksaanpak 
In deze paragraaf is de onderzoeksaanpak van de literatuurstudie omschreven. Het uitgangspunt is dat aan 
het eind van het onderzoek antwoord wordt gegeven op de probleemstelling:  
“Hoe kunnen e-leiders informele communicatie in virtuele teams bevorderen?  
 
Om antwoord op de probleemstelling te krijgen zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

- Wat is in de literatuur bekend over de voor- en nadelen van het werken in virtuele teams? 
- Wat is in de literatuur bekend over communicatie in virtuele teams? 
- Wat is in de literatuur bekend over leiderschap met betrekking op het bevorderen van 

communicatie in virtuele teams?  
 
Om een goed beeld te krijgen van de huidige informatie over e-leiders, virtuele teams en communicatie 
binnen virtuele teams is vooronderzoek gedaan. Deze informatie is opgedaan door wetenschappelijke 
onderzoeken te lezen via de bibliotheek van de Open Universiteit. Verschillende databases zijn gebruikt 
voor het zoeken naar relevante wetenschappelijke onderzoeken, die ook zullen worden gebruikt voor het 
verdere onderzoek: 

- OU Library 
- Google Scholar 
- SpringerLink 
- Web of Science 
- Wiley 
- ScienceDirect 

 
Tijdens het vooronderzoek zijn de zoektermen weergegeven in tabel 1 gebruikt om per deelvraag 
relevante wetenschappelijke onderzoeken te vinden.  
 

Deelvraag Zoektermen 
1: Wat is er in de literatuur bekend over de voor- 
en nadelen van het werken in virtuele teams? 

Virtual Teams AND Covid-19 or coronavirus or 
2019-ncov or sars-cov-2 or cov-19 

2: Wat is er in de literatuur bekend over 
communicatie in virtuele teams? 

Communication AND virtual teams 
Communication AND virtual teams AND Covid-19 

3: Wat is er in de literatuur bekend over 
leiderschap met betrekking op het bevorderen 
van communicatie in virtuele teams?  

Communication AND virtual teams AND leadership 
Communication AND virtual teams AND e-leaders 
E-leadership AND virtual teams 
E-leaders AND virtual teamwork 
Leadership AND virtual teams AND Covid-19 

Tabel 1: Deelvragen met zoektermen 
 
In tabel 2 is per zoekterm weergegeven wat de zoekcriteria zijn: welke filter is toegepast, hoeveel hits 
zijn naar voren gekomen en hoeveel onderzoeken zijn uiteindelijk gebruikt. Bij het selecteren van de 
onderzoeken die zijn gebruikt is gekeken naar de relevantie van de onderzoeken. Het onderzoek moet 
betrekking hebben tot e-leaders/e-leiderschap/leiderschap en communicatie in virtuele teams. Er is een 
stop-criterium opgesteld: minimaal 6 relevante publicaties per deelvraag.  
 

DV Zoektermen Database Filter Hits  Onderzoeken bekeken 
1 Covid-19 AND Virtual teams 

(TitleCombined: (Covid-19)) AND 
(TitleCombined: (Virtual teams)) 

OU Library >2017 
Business 

5 - The Covid-19 pandemic. 
- Virtual teamwork: A product of globalization. 

1 Covid-19 AND Virtual teams 
(TitleCombined: (covid-19 or 
coronavirus or 2019-ncov or sars-cov-2 

EBSCOhost >2017 52 - Something old or something new? An empirical 
study on the instant adjustment to virtual teamwork 
during Covid-19 
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or cov-19)) AND (TitleCombined: 
(Virtual teams)) 

- The spatial, temporal, and configurational 
characteristics of geographic dispersion in teams. 

- Virtual Teams in Times of Pandemic: Factors That 
Influence Performance 

- Enhancing effectiveness on virtual teams: 
Understanding why traditional team skills are 
insufficient 

- Time-dependent increase of traffic-emitted 
platinum-group elements (PGE) in different 
environmental compartments 

2 Communication AND virtual teams 
(TitleCombined: (Communication)) 
AND (TitleCombined: (Virtual teams)) 

OU Library >2017 
 

42 - Communication in virtual teams: a conceptual 
framework and research agenda 

- An empirical study of speed and communication in 
globally distributed software development 

- The effects of videoconference, telephone, and face-
to-face media on interviewer and applicant 
judgments in employment interviews 

- Surviving the paradoxes of virtual teamwork. 
2 Communication AND virtual teams 

AND Covid-19 
(Communication) AND (TitleCombined: 
(Virtual teams)) AND (Covid-19) 

OU Library >2017 
Business 

12 - Where Global and Virtual Meet: The Value of 
Examining the Intersection of These Elements in 
Twenty-First-Century Teams 

- Challenges and barriers in virtual teams: a literature 
review 

- Trust, commitment and team working: the paradox 
of virtual organizations 

3 Communication AND virtual teams 
AND leadership 
(TitleCombined: (Communication)) 
AND (TitleCombined: (Virtual teams)) 
AND (leadership) 

OU Library >2017 16 - Emotional intelligence and transformational 
leadership in virtual teams: Lessons from MMOGs. 

- Being Present in a Virtual World: Improving the 
Effectiveness of Virtual Teams 

3 Communication AND virtual teams 
AND e-leaders 
(TitleCombined: (Communication)) 
AND (TitleCombined: (Virtual teams)) 
AND (TitleCombined: (e-leaders)) 

EBSCOHost  8 - Virtual Team Leader Communication: Employee 
Perception and Organizational Reality 

- Five Steps to Leading Your Team in the Virtual 
Covid-19 Workplace  

3 E-leadership AND virtual teams 
(TitleCombined: (E-leadership)) AND 
(TitleCombined: (Virtual teams)) 

OU Library >2017 3 - Virtual R&D project teams: From e-leadership to 
performance 

- What is leadership. 
3 E-leaders AND virtual teamwork 

(E-leaders) AND (Virtual teamwork) 
OU Library >2017 20 - Virtual teams: Opportunities and challenges for e-

leaders 
3 Leadership AND virtual teams AND 

Covid-19 
(TitleCombined: (leadership)) AND 
(TitleCombined: (Virtual teams)) AND 
(Covid-19) 

OU Library >2017 11 - Impact of self-leadership and shared leadership on 
the performance of virtual r&d teams. 

- Multi-Site Leadership: Coordinating and Leading 
Virtual Teams. 

Tabel 2: Zoektermen, database, filter, hits en hoeveel onderzoeken zijn gebruikt 
 

2.2. Uitvoering 
In tabel 3 is uitgewerkt welke relevante onderzoeken zijn gevonden en bekeken, via welke database de 
onderzoeken zijn gevonden en welke onderzoeken uiteindelijk zijn gebruikt in het onderzoek. De 
onderzoeken die zijn gebruikt zijn relevant voor het onderzoek en dragen bij aan de informatie die nodig 
is in het literatuuronderzoek om een antwoord te kunnen geven op de deelvragen wat er in de literatuur 
bekend is over de voor- en nadelen van het werken in virtuele teams, communicatie in virtuele teams en 
leiderschap met betrekking tot het bevorderen van communicatie in virtuele teams. Er is gekeken naar 
welke methoden en informatie in de onderzoeken beschreven staat die gebruikt kan worden in het 
literatuuronderzoek, om vervolgens te onderzoeken in het empirisch onderzoek. De sneeuwbalmethode 
is toegepast bij het zoeken naar relevante onderzoeken. Door middel van de databases zijn relevante 
onderzoeken gevonden. Vervolgens is de sneeuwbalmethode gehanteerd om in de relevante onderzoeken 
verder te achterhalen welke onderzoeken relevant zijn die de onderzoeker heeft gebruikt. Om die reden 
staan in de tabel meer onderzoeken dan het aantal relevante hits dat uit tabel 3 komt.  

Titel onderzoek Gebruikt Database Bron 
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The challenges and opportunities in 
the digitalization of companies in a 
post-Covid-19 World 

Nee Google 
Scholar 

Almeida, F., Santos, J. D., & Monteiro, J. A. (2020). The challenges 
and opportunities in the digitalization of companies in a post-Covid-19 
World. IEEE Engineering Management Review, 48(3), 97-103. 

Covid-19 is an opportunity to rethink 
IO psychology, not for business as 
usual.  

Nee Google 
Scholar 

Bapuji, H., Patel, C., Ertug, G., & Allen, D. G. (2021). Covid-19 is an 
opportunity to rethink IO psychology, not for business as usual. 14(1-
2), 50-54. 

Remote communication amid the 
coronavirus pandemic: Optimizing 
interpersonal dynamics and team 
performance.  

Nee Springer 
Link 

Bilotta, I., Cheng, S. K., Ng, L. C., Corrington, A. R., Watson, I., 
Paoletti, J., ... & King, E. B. (2021). Remote communication amid the 
coronavirus pandemic: Optimizing interpersonal dynamics and team 
performance. 14(1-2), 36-40. 

Communication, collaboration and 
contagion:“Virtualisation” of 
anatomy during Covid-19. Clinical 
Anatomy 

Nee Google 
Scholar 

Byrnes, K. G., Kiely, P. A., Dunne, C. P., McDermott, K. W., & 
Coffey, J. C. (2021). Communication, collaboration and 
contagion:“Virtualisation” of anatomy during Covid‐19. Clinical 
Anatomy, 34(1), 82-89. 

Impact of self-leadership and shared 
leadership on the performance of 
virtual r&d teams. 

Ja Google 
Scholar 

Castellano, S., et al. (2021). "Impact of self-leadership and shared 
leadership on the performance of virtual r&d teams." Journal of 
Business Research 128: 578-586. 

The Covid-19 pandemic. Ja Google 
Scholar 

Ciotti, M., et al. (2020). "The Covid-19 pandemic." Critical reviews in 
clinical laboratory sciences 57(6): 365-388. 

Effects of Covid-19 on business and 
research. Journal of business research 

Nee Google 
Scholar 

Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of Covid-19 on business 
and research. Journal of business research, 117, 284. 

Surviving the paradoxes of virtual 
teamwork. 

Ja Google 
Scholar 

Dubé, L. and D. Robey (2009). "Surviving the paradoxes of virtual 
teamwork." Information systems journal 19(1): 3-30. 

Virtual R&D project teams: From e-
leadership to performance 

Ja Google 
Scholar 

Fernandez, D. B. B. and N. Jawadi (2015). "Virtual R&D project 
teams: From e-leadership to performance." Journal of Applied 
Business Research (JABR) 31(5): 1693-1708. 

Together apart: the mitigating role of 
digital communication technologies 
on negative affect during the Covid-
19 outbreak in Italy 

Nee Google 
Scholar 

Gabbiadini, A., Baldissarri, C., Durante, F., Valtorta, R. R., De Rosa, 
M., & Gallucci, M. (2020). Together apart: the mitigating role of 
digital communication technologies on negative affect during the 
Covid-19 outbreak in Italy. Frontiers in psychology, 11, 2763. 

The virtual teams: E-leaders 
challenges. In 2015 IEEE Conference 
on e-Learning, e-Management and e-
Services 

Nee Google 
Scholar 

Gheni, A. Y., Jusoh, Y. Y., Jabar, M. A., Ali, N. M., Abdullah, R. H., 
Abdullah, S., & Khalefa, M. S. (2015, August). The virtual teams: E-
leaders challenges. In 2015 IEEE Conference on e-Learning, e-
Management and e-Services (IC3e) (pp. 38-42). IEEE. 

Impact of covid-19 on digital 
transformation and sustainability in 
small and medium enterprises (smes): 
A conceptual framework.  

Nee Springer 
Link 

Indriastuti, M., & Fuad, K. (2020, July). Impact of covid-19 on digital 
transformation and sustainability in small and medium enterprises 
(smes): A conceptual framework. (pp. 471-476). Springer, Cham. 

The triple-edged sword of Covid-19: 
understanding the use of digital 
technologies and the impact of 
productive, disruptive, and 
destructive nature of the pandemic 

Nee Google 
Scholar 

Kamal, M. M. (2020). The triple-edged sword of Covid-19: 
understanding the use of digital technologies and the impact of 
productive, disruptive, and destructive nature of the 
pandemic. Information Systems Management, 1-8. 

Something old or something new? An 
empirical study on the instant 
adjustment to virtual teamwork 
during Covid-19 

Ja Google 
Scholar 

Klostermann, M., et al. (2021). "Something old or something new? An 
empirical study on the instant adjustment to virtual teamwork during 
Covid-19." Zeitschrift für Arbeits-und Organisationspsychologie A&O 
65(4): 215-230. 

Covid-19 and the workplace: 
Implications, issues, and insights for 
future research and action. 

Nee EBSCO 
host 

Kniffin, K. M., Narayanan, J., Anseel, F., Antonakis, J., Ashford, S. P., 
Bakker, A. B., ... & Vugt, M. V. (2021). Covid-19 and the workplace: 
Implications, issues, and insights for future research and 
action. American Psychologist, 76(1), 63. 

What is leadership. Ja Google 
Scholar 

Kruse, K. (2013). "What is leadership." Forbes magazine 3. 

Multi-Site Leadership: Coordinating 
and Leading Virtual Teams. 

Ja Google 
Scholar 

Kylefalk, I. and L. Hallberg (2020). "Multi-Site Leadership: 
Coordinating and Leading Virtual Teams." 

Virtual teamwork: A product of 
globalization. 

Ja Springer 
Link 

Lenz, R. and C. Machado (2008). Virtual teamwork: A product of 
globalization. The Power of Technology for Learning, Springer: 77-
93. 

Virtual team success: A practical 
guide for working and leading from a 
distance 

Nee WILEY Lepsinger, R., & DeRosa, D. (2010). Virtual team success: A practical 
guide for working and leading from a distance. John Wiley & Sons. 

Virtual teams: Opportunities and 
challenges for e-leaders 

Ja Google 
Scholar 

Lilian, S. C. (2014). "Virtual teams: Opportunities and challenges for 
e-leaders." Procedia-Social and Behavioral Sciences 110: 1251-1261. 

Emotional intelligence and 
transformational leadership in virtual 
teams: Lessons from MMOGs. 

Ja Google 
Scholar 

Mysirlaki, S. and F. Paraskeva (2020). "Emotional intelligence and 
transformational leadership in virtual teams: Lessons from MMOGs." 
Leadership & Organization Development Journal.  
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Five Steps to Leading Your Team in 
the Virtual Covid-19 Workplace 

Ja Science 
direct 

Newman, S. A. and R. C. Ford (2021). "Five Steps to Leading Your 
Team in the Virtual Covid-19 Workplace." Organizational Dynamics 
50(1): 100802. 

Changes in Digital Communication 
During the Covid-19 Global 
Pandemic: Implications for Digital 
Inequality and Future Research 

Nee Google 
Scholar 

Nguyen, M. H., Gruber, J., Fuchs, J., Marler, W., Hunsaker, A., & 
Hargittai, E. (2020). <? covid19?> Changes in Digital Communication 
During the Covid-19 Global Pandemic: Implications for Digital 
Inequality and Future Research. Social Media+ Society, 6(3), 
2056305120948255. 

The spatial, temporal, and 
configurational characteristics of 
geographic dispersion in teams. 

Ja Google 
Scholar 

O'Leary, M. B. and J. N. Cummings (2007). "The spatial, temporal, 
and configurational characteristics of geographic dispersion in teams." 
MIS quarterly: 433-452. 

Key Elements of Successful Virtual 
Teamwork in Projects Management 
during Pandemic Periods; a Case of 
Covid-19 

Nee Google 
Scholar 

Otundo Richard, M. (2021). Key Elements of Successful Virtual 
Teamwork in Projects Management during Pandemic Periods; a Case 
of Covid-19. Key Elements of Successful Virtual Teamwork in Projects 
Management during Pandemic Periods. 

The use of digital technologies by 
small and medium enterprises during 
Covid-19: Implications for theory and 
practice.  

Nee Google 
Scholar 

Papadopoulos, T., Baltas, K. N., & Balta, M. E. (2020). The use of 
digital technologies by small and medium enterprises during Covid-19: 
Implications for theory and practice. International Journal of 
Information Management, 55, 102192. 

The impact of virtuality on team 
effectiveness in organizational and 
non-organizational teams: a meta-
analysis.  

Nee Wiley Purvanova, R. K., & Kenda, R. The impact of virtuality on team 
effectiveness in organizational and non-organizational teams: a meta-
analysis. Applied Psychology. 

Pandemics: Implications for research 
and practice in industrial and 
organizational psychology 

Nee Google 
Scholar 

Rudolph, C. W., Allan, B., Clark, M., Hertel, G., Hirschi, A., Kunze, 
F., ... & Zacher, H. (2021). Pandemics: Implications for research and 
practice in industrial and organizational psychology. Industrial and 
Organizational Psychology, 14(1-2), 1-35. 

Time-dependent increase of traffic-
emitted platinum-group elements 
(PGE) in different environmental 
compartments 

Ja Google 
Scholar 

Schäfer, J., et al. (1999). "Time-dependent increase of traffic-emitted 
platinum-group elements (PGE) in different environmental 
compartments." Environmental Science & Technology 33(18): 3166-
3170. 

Covid-19 and the academy: It is time 
for going digital.  

Nee Google 
Scholar 

Schwarz, M., Scherrer, A., Hohmann, C., Heiberg, J., Brugger, A., & 
Nuñez-Jimenez, A. (2020). Covid-19 and the academy: It is time for 
going digital. Energy Research & Social Science, 68, 101684. 

Being Present in a Virtual World: 
Improving the Effectiveness of 
Virtual Teams 

Ja Google 
Scholar 

Szelwach, C., & Matthews, T. L. (2021). Being Present in a Virtual 
World: Improving the Effectiveness of Virtual Teams. Organization 
Development Review, 75-82. 

Digital technology and Covid-19 Nee Google 
Scholar 

Ting, D. S. W., Carin, L., Dzau, V., & Wong, T. Y. (2020). Digital 
technology and Covid-19. Nature medicine, 26(4), 459-461. 

Covid-19 crisis as an accelerator of 
digital transformation and digital 
economy  

Nee Google 
Scholar 

Tosheva, E. (2020) Covid-19 crisis as an accelerator of digital 
transformation and digital economy. In International Scientific 
Conference “Towards a Better Future: Human Rights, Organized 
Crime and Digital Society” (p. 179). 

Investigating the emerging Covid-19 
research trends in the field of business 
and management: A bibliometric 
analysis approach 

Nee Google 
Scholar 

Verma, S., & Gustafsson, A. (2020). Investigating the emerging 
Covid-19 research trends in the field of business and management: A 
bibliometric analysis approach. Journal of Business Research, 118, 
253-261. 

Virtual Team Leader 
Communication: Employee 
Perception and Organizational Reality 

Ja Google 
Scholar 

Newman, S. A., Ford, R. C., & Marshall, G. W. (2020). Virtual team 
leader communication: Employee perception and organizational 
reality. International Journal of Business Communication, 57(4), 452-
473. 

Leadership and virtual team 
performance: A meta-analytic 
investigation 

Nee Taylor & 
Francis 
Online 

Brown, S. G., Hill, N. S., & Lorinkova, N. N. M. (2021). Leadership 
and virtual team performance: A meta-analytic 
investigation. European Journal of Work and Organizational 
Psychology, 1-14. 

Communication in virtual teams: a 
conceptual framework and research 
agenda 

Ja Google 
Scholar 

Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., & Salas, E. (2017). Communication 
in virtual teams: A conceptual framework and research agenda. Human 
Resource Management Review, 27(4), 575-589. 

Good Practices in Virtual Leadership 
– The E-3cs Rule (Communication, 
Trust and Coordination). 

Nee EBSCO 
Host 

Samartinho, J., Silva, P., & Faria, J. (2014). Good practices in virtual 
leadership–the e-3cs rule (communication, trust and coordination). 

Experimenting during the shift to 
virtual team work: Learnings from 
how teams adapted their activities 
during the Covid-19 pandemic 

Nee EBSCO 
Host 

Whillans, A., Perlow, L., & Turek, A. (2021). Experimenting during 
the shift to virtual team work: Learnings from how teams adapted their 
activities during the Covid-19 pandemic. Information and 
Organization, 31(1), 100343. 
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Virtual Teams in Times of Pandemic: 
Factors That Influence Performance 
 

Ja Google 
Scholar 

Garro-Abarca, V., Palos-Sanchez, P., & Aguayo-Camacho, M. (2021). 
Virtual Teams in Times of Pandemic: Factors That Influence 
Performance. Frontiers in Psychology, 12, 232. 

Enhancing effectiveness on virtual 
teams: Understanding why traditional 
team skills are insufficient 

Ja EBSCO 
host 

Berry, G. R. (2011). Enhancing effectiveness on virtual teams: 
Understanding why traditional team skills are insufficient. The Journal 
of Business Communication (1973), 48(2), 186-206. 

An empirical study of speed and 
communication in globally distributed 
software development 

Ja EBSCO 
host 

Herbsleb, J. D., & Mockus, A. (2003). An empirical study of speed 
and communication in globally distributed software 
development. IEEE Transactions on software engineering, 29(6), 481-
494. 

The effects of videoconference, 
telephone, and face-to-face media on 
interviewer and applicant judgments 
in employment interviews 

Ja EBSCO 
host 

Straus, S. G., Miles, J. A., & Levesque, L. L. (2001). The effects of 
videoconference, telephone, and face-to-face media on interviewer and 
applicant judgments in employment interviews. Journal of 
management, 27(3), 363-381. 

Trust, commitment and team 
working: the paradox of virtual 
organizations 

Ja Google 
Scholar 

Crossman, A., & Lee‐Kelley, L. (2004). Trust, commitment and team 
working: the paradox of virtual organizations. Global networks, 4(4), 
375-390. 

Challenges and barriers in virtual 
teams: a literature review 

Ja Snowball-
effect 

Morrison-Smith, S., & Ruiz, J. (2020). Challenges and barriers in 
virtual teams: a literature review. SN Applied Sciences, 2, 1-33. 
 
Bron artikel: Newman, S. A., Ford, R. C., & Marshall, G. W. (2020). 
Virtual team leader communication: Employee perception and 
organizational reality. International Journal of Business 
Communication, 57(4), 452-473. 

Where Global and Virtual Meet: The 
Value of Examining the Intersection 
of These Elements in Twenty-First-
Century Teams 

Ja Snowball-
effect 

Gibson, C. B., Huang, L., Kirkman, B. L., & Shapiro, D. L. (2014). 
Where global and virtual meet: The value of examining the 
intersection of these elements in twenty-first-century teams. Annu. 
Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 1(1), 217-244. 
 
Bron artikel: Morrison-Smith, S., & Ruiz, J. (2020). Challenges and 
barriers in virtual teams: a literature review. SN Applied Sciences, 2, 1-
33. 

Tabel 3: Wetenschappelijke onderzoeken 
 

2.3. Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf zijn de deelvragen beantwoord aan de hand van literatuuronderzoek.  
 
2.3.1 Wat is in de literatuur bekend over de voor- en nadelen van het werken in virtuele teams?  
In de afgelopen 20 jaar is er een toenemende trend geweest van werknemers die steeds meer in virtuele 
werkomgevingen ging werken. Door de Covid-19 pandemie is deze trend exponentiel gegroeid (Newman 
& Ford, 2021). Veel organisaties moeten hun werknemers thuis laten werken, wat betekende dat bedrijven 
moesten herstructureren, reorganiseren en digitaliseren. De Covid-19 pandemie dwong organisaties 
onmiddellijk aan te passen aan virtuele teams. Face-to-face teams moesten plotseling virtueel 
samenwerken. Vanwege de stijgende infectiecijfers moest deze omschakeling van fysiek naar online op 
korte termijn plaatsvinden (Klostermann et al., 2021).  
 
Aan het begin van de 21e eeuw was er weinig vertrouwen in virtuele teams vanwege het lage niveau van 
volwassenheid van virtuele teams, waardoor bedrijven sceptisch waren over de efficiëntie van deze 
manier van werken. Tegen het begin van de jaren 2000 toonden studies aan dat het aantal virtuele teams 
dat hun doelstellingen bereikte niet erg bemoedigend was en dat er een aanzienlijk mislukkingspercentage 
was. Een paar jaar later was de situatie ook niet veel veranderd. Volgens onderzoek uitgevoerd door 
Behfar et al. (2006) bleek dat de meeste mensen dachten dat virtuele communicatie niet zo productief was 
als face-to-face interactie, terwijl de helft van de respondenten aangaf dat ze overweldigd waren door de 
online samenwerkingstechnologie. Naarmate de technologie ontwikkelde, werden bedrijven volwassener 
met het gebruik van ICT, zodat de conclusies uit het begin van de eeuw niet meer als waarheid werden 
beschouwd. Een recentere studie uit 2009, waarbij 80 wereldwijde softwareteams betrokken waren, wees 
uit dat goed beheerde virtuele teams die virtuele samenwerking gebruiken, beter kunnen presteren dan 
face-to-face teams (Garro-Abarca et al., 2021). 
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Hoewel virtueel werken een aantal voordelen heeft, zoals een betere balans tussen werk en privé door 
thuis te werken, een efficiënter gebruik van de tijd door niet naar een kantoor te hoeven reizen en een 
betere toegang tot het beste talent dat zich overal kan bevinden, zijn er ook uitdagingen waarmee virtuele 
teams te maken krijgen. Werknemers kunnen minder vertrouwen hebben in en steun ondervinden van 
hun manager en hun organisatie als gevolg van het werken op afstand. Thuiswerken vermindert 
onvermijdelijk de verbinding van de werknemers met de waarden, overtuigingen en normen van de 
bedrijfscultuur. Misschien wel het belangrijkste is dat het verlies van frequente informele communicatie 
leiders ertoe dwingt nieuwe communicatiemiddelen en -technieken te gebruiken voor hun virtuele 
werknemers (Newman & Ford, 2021). 
 
2.3.2 Wat is in de literatuur bekend over communicatie in virtuele teams? 
Werken op afstand is het nieuwe normaal geworden. Traditionele werkplekken met werknemers op 
dezelfde locatie en persoonlijke communicatie is vervangen door virtueel samenwerken (Winter, 2020). 
Bij het fysiek samenwerken op locatie is de informele communicatie (bijvoorbeeld een gesprekje bij het 
koffiezetapparaat) goed voor 75 minuten van een werkdag. Deze cruciale uitwisselingen vinden vaak 
plaats na vergaderingen of tijdens ongeplande ontmoetingen op de gang en hebben een grote invloed op 
de samenwerking (Herbsleb & Mockus, 2003). De communicatie in virtuele teams is vaak formeler en is 
meer gericht op werkgerelateerde kwesties dan in fysieke teams. Dit is het gevolg van de beperkte 
mogelijkheden voor de informele uitwisseling van informatie die vaak plaatsvindt in gedeelde ruimtes 
zoals de gang, bij het koffiezetapparaat of de parkeerplaats (Berry, 2011). 
 
Informele communicatie speelt een belangrijke rol in het bevorderen van vertrouwen en kritisch 
taakbewustzijn. Informele communicatie wordt geassocieerd met face-to-face ontmoetingen, dus face-to-
face communicatie speelt een belangrijke rol in samenwerking en is beschreven als zijnde "cruciaal" of 
"onmisbaar" in een team (vooral aan het begin van een project). Frequente face-to-face interacties maken 
samenwerking in virtuele teams mogelijk en worden toegeschreven aan het vermogen om de sterkte van 
werk- en sociale banden binnen het team drastisch te verhogen. Dit geeft werknemers het gevoel dat zij 
bij een team horen en daarbij wordt vertrouwen en begrip bevorderd, wat van cruciaal belang is om 
conflicten te voorkomen. Bovendien wordt face-to-face communicatie geassocieerd met een hogere mate 
van respect/gelijkheid binnen groepen, een hogere waargenomen kwaliteit, meer communicatie en een 
grotere efficiëntie bij het voltooien van taken (Gibson et al., 2014). Daarbij is het belangrijk dat teamleden 
betrokken bij elkaar zijn. Betrokkenheid en vertrouwen tussen teamleden in virtuele teams zorgt voor een 
goede (langdurige) samenwerking (Crossman & Lee‐Kelley, 2004).  
Met virtuele teams worden mogelijkheden voor informele interacties beperkt door de geografische 
afstand tussen teamgenoten. Als gevolg daarvan worden medewerkers op afstand vaak uitgesloten van 
spontane beslissingen die buiten formele vergaderingen worden genomen. Deze uitsluiting is deels een 
gevolg van de grotere inspanning die nodig is om een teamgenoot te bereiken en te contacteren en 
waarschijnlijk deels te wijten aan de correlatie tussen afstand en verminderde face-to-face communicatie 
(Morrison-Smith & Ruiz, 2020). 
 
Geografische barrières voor face-to-face communicatie omvatten een toename van de kosten en logistiek 
en de lasten van reizen in termen van geld en tijd. Het is dan ook geen verrassing dat virtuele teams een 
groter beroep doen op computer-gemedieerde communicatie (CMC) technologie. CMC verwijst naar het 
gebruik van computers voor communicatie tussen individuen. Deze technologie omvat audiovisuele, 
audio- en tekstgebaseerde instrumenten. Het gebruik van deze technologie gaat gepaard met aanzienlijke 
uitdagingen. Technologie vereist dat alle partijen op een bepaald tijdstip beschikbaar zijn. Onderzoeken 
tonen aan dat de afhankelijkheid van elektronische communicatie de informele, spontane interactie 
beperkt (DeSanctis & Monge, 1999). Het is echter belangrijk op te merken dat het initiëren van spontane 
communicatie als opdringerig kan worden ervaren. Bovendien "vervormt" audiotechnologie verbale 
signalen en verwijdert visuele signalen (kleursignalen, houdingen en handelingen). Audiovisuele 
technologie staat er ook om bekend zowel verbale als visuele signalen te maskeren, naast het beperken 
van het visuele veld. De keuze van CMC technologie heeft dus een grote invloed op de communicatie 
omdat elke methode een verschillend vermogen heeft om verbale en non-verbale signalen over te brengen 
(Morrison-Smith & Ruiz, 2020).  
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Het gebrek aan informele communicatie resulteert in virtuele teams met een lager gevoel van cohesie en 
persoonlijke verstandhouding tussen teamleden. Leden van virtuele teams kunnen ook hun aandacht 
verdelen tussen verschillende taken terwijl ze tegelijkertijd deelnemen aan teamwork interacties. Over 
het algemeen nemen communicatietechnologieën echter meer tijd en moeite in beslag om informatie 
effectief over te brengen in plaats van face-to-face communicatie en missen ze belangrijke sociale 
informatie en non-verbale signalen die helpen om een band te scheppen tussen teamgenoten. Door de 
extra inspanning die nodig is om te communiceren via computer-gemedieerde communicatie 
(bijvoorbeeld e-mail), moeten virtuele teams zich extra inspannen om grote hoeveelheden berichten te 
beheren, wat de prestaties kan belemmeren (Morrison-Smith & Ruiz, 2020).  
 
2.3.3 Wat is in de literatuur bekend over leiderschap met betrekking tot het bevorderen van 
communicatie in virtuele teams?  
Er zijn veel uitdagingen verbonden aan het leiderschap, de coördinatie en de controle van virtuele teams 
als gevolg van geen face-to-face contact in vergelijking met traditionele fysieke teams. De effectiviteit 
van virtuele teams blijkt een complex fenomeen te zijn, vanwege het gebrek aan face-to-face 
communicatie in de virtuele relaties van teamleden en leiders, waardoor een nieuw soort vaardigheden 
voor leiders wordt ingesteld. De leiders worden ookwel e-leiders genoemd (Mysirlaki & Paraskeva, 
2020). Onderzoeken naar virtuele teams hebben aangetoond dat e-leiders voor grote uitdagingen komen 
te staan. Door de plotse verandering van fysiek naar virtueel samenwerken was het moeilijk of onmogelijk 
om leiders voldoende voor te bereiden op het geven van leiding in een virtuele werkomgeving. E-leiders 
moesten plotseling zorgen dat hun werknemers niet alleen toegang hadden tot voor de hand liggende 
zaken als ondersteuningssystemen, betrouwbaar internet, geschikte computerinterfaces, externe toegang 
tot door een firewall beschermde databases of zelfs een rustige plek om thuis te werken, maar ook tot 
minder voor de hand liggende zaken als het leren van Zoom, Teams of andere online 
communicatieplatformen om brainstormsessies te houden, interactieve vergaderingen te houden om 
problemen op te lossen. Daarbij moet de cultuur in stand worden gehouden en informele discussies 
mogelijk worden gemaakt. Het managen van virtuele teams is anders dan het managen van werknemers 
in een traditionele face-to-face kantooromgeving (Newman & Ford, 2021).  
 
Marlow et al. (2017) hebben geconcludeerd dat leiders die onvoldoende aandacht besteden aan 
communicatie-uitdagingen of de beschikbare communicatiemiddelen en -technieken onjuist gebruiken, 
waarschijnlijk minder succesvolle virtuele teams zullen hebben. Marlow et al. (2017) stellen dat er 
specifieke communicatiemiddelen en -technieken zijn die het belangrijkst zijn bij het overwinnen van 
uitdagingen van het leiden van virtuele teams. Dit zijn communicatiefrequentie, voorspelbaarheid, 
responsiviteit, duidelijkheid en modus: 
 

1. Communicatiefrequentie 
Communicatiefrequentie verwijst naar het aantal keren dat een leider communiceert met teamleden, 
zowel met een individu als met het team. Frequente communicatie vanuit de leider leidt tot een verbeterde 
ontwikkeling van de leider-teamrelatie, meer informatie-uitwisseling en een grotere effectiviteit van het 
team. Frequentere communicatie vanuit de leider verbetert ook de kwaliteit van de uitgewisselde 
communicatie en resulteert in hogere niveaus van teamprestaties (Marlow et al., 2017). 
 

2. Voorspelbaarheid 
Voorspelbare en tijdige communicatie helpt bij het ontwikkelen van relaties met teamleden, wat hun 
prestaties positief kan beïnvloeden. Daarnaast is gebleken dat voorspelbare communicatie die accurate 
feedback op taken geeft een positieve invloed heeft op de teamprestaties en organisatorische 
betrokkenheid, terwijl onvoorspelbare en onregelmatige taakfeedback de teamprestaties blijkt te 
ondermijnen (Marlow et al., 2017). 
 

3. Responsiviteit  
De mate van responsiviteit in de communicatie van de leider of hoe tijdig de leider reageert op vragen en 
verzoeken heeft een positieve invloed op de teamresultaten. Leiders die responsief en tijdig zijn met hun 
communicatie bouwen effectievere teams (Ford et al., 2016). Mathieu and Zajac (1990) hebben 
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onderzocht dat meer responsieve en tijdige communicatie van leiders met hun team zal resulteren in een 
toename van de betrokkenheid van medewerkers bij het bereiken van team prestatiedoelstellingen. 
 

4. Duidelijkheid  
Een belangrijke communicatietechniek voor virtuele teamprestaties is de mate waarin leiders hun 
communicatie duidelijk maken. Het geven van duidelijke communicatie en richting is een 
kerncompetentie voor effectieve leiders en heeft ook een positieve invloed op de teamprestaties. Het 
vaststellen van duidelijke doelen voor teamleden is vooral belangrijk om individuele en teamtaken en 
prestatie verantwoording af te leggen. Het stellen van duidelijke doelen en het bieden van duidelijkheid 
in rollen stelt medewerkers ook in staat om te zien hoe hun prestatiedoelen aansluiten op een 
organisatiemissie en -visie waardoor teamleden hun prestaties zelf kunnen reguleren en afstemmen op de 
verwachtingen van teamleden (Marlow et al., 2017).  
 

5. Modus 
Leiders van virtuele teams moeten de modus (bijvoorbeeld Teams) voor communicatie selecteren die het 
beste past bij de boodschap en de teamleden. De gekozen modus kan synchroon zijn (op hetzelfde 
moment), zoals een telefonische vergadering met alle teamleden, of asynchroon (op verschillende 
tijdstippen), zoals een e-mail die kan worden gelezen wanneer een teamlid maar wil (Berry, 2011). 
Synchrone communicatie blijkt het meest effectief te zijn wanneer een groep werkt aan complexe taken, 
waarbij directe interactie en teamdiscussie nodig zijn om tot een oplossing te komen. Anderzijds kunnen 
asynchrone communicatie, zoals e-mails, het best werken wanneer documentatie moet voorzien voor 
specifieke projecttaken of individuele beslissingen van teamleden. Kahai et al. (2012) vonden dat leiders 
bedachtzaam moeten zijn met hoe ze kiezen voor communicatiemedia en -middelen, waarbij de selectie 
is gebaseerd op context en teamdynamiek. De keuze kan van invloed zijn op hoe de communicatie van 
de leiders wordt begrepen door degenen die de boodschap ontvangen. In de praktijk kunnen virtuele 
teamleden verschillende combinaties van synchronisatie wenselijk vinden op basis van hun specifieke 
omgevingscontext, zoals tijdzone, taal, of culturele verschillen tussen teamleden waarvoor leiders hun 
communicatiewijze moeten aanpassen (Straus et al., 2001).   
 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
In de literatuurstudie is naar voren gekomen dat door Covid-19 organisaties zich onmiddellijk moesten 
aanpassen aan het werken in virtuele teams. Werken op afstand is het nieuwe normaal geworden. 
Thuiswerken vermindert onvermijdelijk de verbinding van de werknemers met de waarden, overtuigingen 
en normen van de bedrijfscultuur. Misschien wel het belangrijkste is dat het verlies van frequente 
informele communicatie leiders ertoe dwingt nieuwe communicatiemiddelen en -technieken te gebruiken 
voor virtuele teamleden (Newman & Ford, 2021). Communicatie in virtuele teams is vaak formeler en 
meer gericht op werkgerelateerde kwesties dan in fysieke teams. Informele communicatie speelt een 
belangrijke rol in het bevorderen van vertrouwen en kritisch taakbewustzijn. Daarbij geeft informele 
communicatie werknemers het gevoel dat zij bij een team horen en daarbij wordt vertrouwen en begrip 
bevorderd, wat van cruciaal belang is voor de samenwerking. In virtuele teams worden mogelijkheden 
voor informele interacties beperkt door de geografische afstand tussen teamgenoten, waardoor 
teamgenoten op afstand vaak worden uitgesloten van spontane beslissingen die buiten formele 
vergaderingen worden genomen. Onderzoeken tonen aan dat de afhankelijkheid van elektronische 
communicatie de informele, spontane interactie beperkt. Het gebrek aan face-to-face contact resulteert in 
virtuele teams met een lager gevoel van cohesie en persoonlijke verstandhouding tussen teamleden. 
Daarbij is het belangrijk dat teamleden betrokken bij elkaar zijn. Een hoge betrokkenheid en vertrouwen 
zorgt voor een goede (langdurige) samenwerking in virtuele teams (Crossman & Lee‐Kelley, 2004). Het 
managen van virtuele teams is anders dan het managen van werknemers in een traditionele face-to-face 
kantooromgeving. Marlow et al. (2017) hebben geconcludeerd dat leiders die onvoldoende aandacht 
besteden aan communicatie-uitdagingen of de beschikbare communicatiemiddelen en -technieken onjuist 
gebruiken, waarschijnlijk minder succesvolle virtuele teams zullen hebben. Marlow et al. (2017) stellen 
dat er specifieke communicatiemiddelen en -technieken zijn die het belangrijkst zijn bij het overwinnen 
van uitdagingen van het leiden van virtuele teams: communicatiefrequentie, modus, responsiviteit, 
duidelijkheid en voorspelbaarheid. 
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Door middel van het literatuuronderzoek is antwoord gegeven op de vragen wat bekend is over de voor- 
en nadelen van het werken in virtuele teams, wat bekend is over de communicatie in virtuele teams en 
wat bekend is over leiderschap met betrekking op het bevorderen van communicatie in het team. Hier 
zijn een aantal factoren op communicatie in virtuele teams naar voren gekomen, weergegeven in figuur 
1.  
 

 
Figuur 1: Factoren literatuuronderzoek 
 
In het literatuuronderzoek is informatie naar voren gekomen met betrekking tot het bevorderen van 
communicatie in virtuele teams. De vraag die nog open staat is in hoeverre deze factoren relevant zijn 
voor specifiek informele communicatie in virtuele teams. De factoren die in figuur 1 rood gemarkeerd 
zijn worden meegenomen in het empirisch onderzoek om te onderzoeken hoe e-leiders informele 
communicatie bevorderen op basis van de factoren van Marlow et al. (2017) en wat voor effect dit heeft 
op de teamcohesie, het vertrouwen en de betrokkenheid.   
 
Het doel van het empirisch onderzoek is om te beschrijven hoe e-leiders informele communicatie in 
virtuele teams kunnen bevorderen. De resultaten uit het literatuuronderzoek zullen worden gebruikt voor 
het empirisch onderzoek. Er zullen interviews worden gehouden met de e-leiders van drie teams en de 
teamleden van deze teams zullen een enquête ontvangen. Tijdens de interviews zal worden onderzocht in 
hoeverre en op welke manier e-leiders aandacht hebben besteed aan het bevorderen van informele 
communicatie in virtuele teams. Bij de enquêtes zal aan de teamleden worden gevraagd in hoeverre de 
inzet van communicatiemiddelen en technieken hebben geholpen om informele communicatie te 
bevorderen en wat zij zelf hebben gedaan om informele communicatie in het team te bevorderen. 
Vervolgens zullen de interviews en enquêtes per team naast elkaar worden gehouden en worden de 
verschillende variabelen van informele communicatie per team gewaardeerd. Dit geeft een beeld van de 
inzet voor informele communicatie per team en wat voor resultaat dat heeft op de teamcohesie, het 
vertrouwen en de betrokkenheid. Vervolgens zal per team de inzet en de scores op vertrouwen, 
betrokkenheid en teamcohesie worden vergeleken. Het is interessant om te zien wat de inzet van e-leiders 
is geweest op het gebied van informele communicatie met een hogere score op vertrouwen, betrokkenheid 
en teamcohesie dan teams waar de score lager is. Goede voorbeelden zullen worden opgesteld op basis 
van de teams met een hoge score op  teamcohesie is vastgesteld. De goede voorbeelden zullen worden 
gepresenteerd waarmee e-leiders  informele communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen. 
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3. Methodologie 
In dit onderdeel is het conceptueel ontwerp, technisch ontwerp, de gegevensanalyse en de reflectie 
uitgewerkt. 
 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
In deze paragraaf staat beschreven welke hoofdbenadering van het onderzoek zal worden gehanteerd en 
welke keuzes zijn gemaakt.  
 
De probleemstelling dat tijdens het onderzoek zal worden beantwoord is:  
Hoe kunnen e-leiders informele communicatie bevorderen in virtuele teams?  
 
Het belang van dit onderzoek is dat goede voorbeelden worden beschreven hoe e-leiders informele 
communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen. Tijdens het literatuuronderzoek is een beeld geschetst 
over wat in de literatuur bekend is over de voor- en nadelen van het werken in virtuele teams, de 
communicatie in virtuele teams en de leiderschap met betrekking tot het bevorderen van communicatie 
in virtuele teams. In drie teams zal tijdens het empirisch onderzoek worden onderzocht op wat voor 
manier en hoe frequent informele communicatie plaatsvindt, welke modus wordt gebruikt  en wat het 
effect is op de teamcohesie, betrokkenheid en vertrouwen. Op basis van deze variabelen zijn vragen 
opgesteld in de enquêtes en de interviews. De antwoorden zullen per team worden geanalyseerd en 
gescoord per vraag, om vervolgens per variabele een score toe te kennen. De scores van de variabelen 
van de verschillende teams zullen met elkaar worden vergeleken. Op basis van het vergelijken van de 
teams zullen conclusies worden getrokken om vervolgens goede voorbeelden te beschrijven hoe e-leiders 
informele communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen. Op basis van de teams waar een hoge 
teamcohesie, vertrouwen en betrokkenheid is vastgesteld zullen de goede voorbeelden worden 
beschreven, gezamenlijk met wat teamleden aangeven wat zij zouden veranderen om informele 
communicatie in het team te bevorderen. 
 
De volgende deelvragen zullen tijdens het empirisch onderzoek worden beantwoord: 
Deelvraag 1: Hoe vindt informele communicatie in virtuele teams plaats? 
Deelvraag 2: In hoeverre en op welke manier bevorderen e-leiders informele communicatie?  
Deelvraag 3: In hoeverre heeft de inzet van communicatiemiddelen en -technieken (inzet van e-leider, 
mogelijkheden voor informele communicatie, teamcohesie, vertrouwen, betrokkenheid, frequentie, modus 
voorspelbaarheid) geholpen om informele communicatie te bevorderen? 
Deelvraag 4: Wat zijn goede voorbeelden voor het bevorderen van informele communicatie in virtuele 
teams?  
 
In deelvraag 1 zal worden onderzocht hoe informele communicatie in virtuele teams plaatsvindt. Door 
dit te onderzoeken kan inzichtelijk worden gemaakt hoe informele communicatie op dit moment in 
virtuele teams plaatsvindt. Vervolgens zal in deelvraag 2 worden onderzocht in hoeverre en op wat voor 
manier e-leiders aandacht hebben besteed aan het bevorderen van informele communicatie. Het is 
interessant om meer informatie te krijgen over welke keuzes zijn gemaakt om informele communicatie te 
bevorderen. Er zal feitelijk worden beschreven wat de inzet is geweest van e-leiders om informele 
communicatie te bevorderen. In deelvraag 3 zal worden onderzocht welke inzet van 
communicatiemethoden en -technieken heeft geholpen om informele communicatie in virtuele teams te 
bevorderen, volgens de teamleden. Er zal worden onderzocht hoe tevreden de teamleden zijn over de 
inzet van de teamleider voor informele communicatie, de mogelijkheden voor informele communicatie, 
de teamcohesie, het vertrouwen in het team, de betrokkenheid, de modus, de frequentie en de 
voorspelbaarheid. Ook zal worden onderzocht wat volgens teamleden beter kan om informele 
communicatie te bevorderen, wat zij zouden doen als zij teamleider waren om informele communicatie 
te bevorderen en op wat voor manier zij zelf initiatief nemen om informele communicatie met teamleden 
en de teamleider te hebben. In deelvraag 4 zullen alle uitkomsten van deelvraag 1, 2 en 3 worden 
gecombineerd om de teams met elkaar te vergelijken. Bij teams met een hoge teamcohesie wordt gekeken 
welke inzet, mogelijkheden, modus, frequentie en voorspelbaarheid daarbij hoort. Op basis hiervan 
worden adviezen geformuleerd als zijnde goede voorbeelden om informele communicatie te bevorderen. 
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Daarbij worden de antwoorden van de teamleden op de vragen ‘wat zou er beter kunnen’ en ‘wat zou jij 
doen als je teamleider was’ meegenomen in de adviezen. Het belang van dit onderzoek is dat er goede 
voorbeelden worden beschreven hoe e-leiders informele communicatie in virtuele teams kunnen 
bevorderen.  
 
Globale onderzoeksopzet  
Het doel van dit onderzoek is om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen wat goede voorbeelden 
zijn om informele communicatie in virtuele teams te bevorderen tijdens Covid-19. De onderzoeksfilosofie 
is gebaseerd op basis van de waarheid als dat wat onze zintuigen waarnemen als de realiteit. De 
onderzoeksaanpak dat zal worden gehanteerd is inductie: het ontwikkelen van een nieuwe theorie, door 
e-leiders te interviewen en enquêtes uit te zetten bij teamleden. De inductieve benadering heeft de ruimte 
om ook de context van het onderzoek in acht te nemen en heeft dan ook zijn oorsprong in het 
constructivisme. 
 
De geselecteerde teams hebben tijdens de Covid-19 pandemie virtueel samengewerkt en zijn geselecteerd 
op basis van verschillende branches, verschillende soorten teams (marketing, sales, online advertising, 
software development) en met verschillende groottes van de teams en organisaties. Daarbij zijn teams 
verzameld met een verschillende samenstelling, zo bestaat team C uit subteams en is team B een kleiner 
team en team A een groter team. Er is gekozen voor verschillende soorten teams om deze met elkaar te 
kunnen vergelijken in de manier waarop informele communicatie plaatsvindt en hoe informele 
communicatie in de virtuele teams wordt bevorderd. Door middel van het netwerk van de onderzoeker 
zijn de teams geselecteerd. De teams zullen per variabele worden gewaardeerd en vervolgens worden 
vergeleken op basis van verschillende variabelen; inzet van de teamleider voor informele communicatie, 
mogelijkheden voor informele communicatie, teamcohesie, vertrouwen, betrokkenheid, modus, 
frequentie en voorspelbaarheid. Er is gekozen om per variabele aan de respondenten te vragen om een 
score van 1 tot 10 sterren te geven hoe tevreden zij zijn over de variabele en is bij elke variabele ruimte 
voor toelichting. In tabel 4 zijn de teams weergegeven die zijn geselecteerd voor het onderzoek met 
daarbij informatie over de branche, het aantal medewerkers, de afdeling, aantal teamleden zonder 
teamleider en het aantal jaren dat de teamleider leider is van het team.  

 Team 
Bedrijfsinformatie A B C 
Branche Online marketing  Kantoorartikelen  Gemeente 
Aantal medewerkers  120 350 810 
Afdeling team Online advertising Marketing Informatie Management & Automatisering 
Aantal teamleden zonder teamleider 16  6 20 
Aantal jaren teamleider 8  3  7  

Tabel 4: Geselecteerde teams 
 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Per deelvraag is uitgewerkt welke methoden zullen worden toegepast om de vraag te kunnen 
beantwoorden.  
 
Deelvraag 1: Hoe vindt informele communicatie in virtuele teams plaats? 
Het doel van deelvraag 1 is om erachter te komen hoe informele communicatie in virtuele teams 
plaatsvindt. De informatie zal worden verzameld door het houden van semigestructureerde interviews 
met e-leiders. Door het houden van interviews kan worden doorgevraagd naar achterliggende motivaties, 
gedachten en ideeën. Hierdoor komt gedetailleerde informatie vrij, waardoor antwoord kan worden 
gegeven op de deelvraag. De subvragen die zijn opgesteld om de deelvraag te beantwoorden zijn als 
volgt: hoe vindt informele communicatie plaats, in hoeverre wordt waarde hecht aan informele 
communicatie en hoe tevreden zijn de teams over informele communicatie in het team. Om deelvraag 1 
te kunnen beantwoorden worden de vragen uit tabel 6 gesteld. 

Tabel 6: Interviewvragen deelvraag 1 

Deelvraag 1 Vragen 
Hoe vindt informele communicatie plaats Hoe vindt informele communicatie in jouw team plaats? 
 In hoeverre hecht jij waarde aan informele communicatie met teamleden? 
 In hoeverre ben jij tevreden over de informele communicatie in het team? 
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Naast de interviews met de e-leiders zal ook een enquête worden gestuurd naar de teamleden. De eerste 
vraag uit de enquête heeft betrekking op deelvraag 1.  
 

Deelvraag 1 Vraag Antwoord 
 Hoe vindt informele communicatie in jouw virtuele team plaats? Open vraag 

Tabel 8: Enquêtevraag deelvraag 1 
 
Door middel van de informatie uit de interviews en enquêtes kan per team een duidelijk beeld worden 
geschetst hoe informele communicatie plaatsvindt. Hoe informele communicatie in virtuele teams 
plaatsvindt zal feitelijk worden beschreven.  
 
Deelvraag 2: In hoeverre en op welke manier bevorderen e-leiders informele communicatie?  
Het doel van deelvraag 2 is om er achter te komen in hoeverre en op wat voor manier e-leiders aandacht 
besteed hebben aan het bevorderen van informele communicatie. Om deelvraag 2 te kunnen 
beantwoorden moeten de volgende subvragen worden beantwoord: wat is de inzet van de e-leider om 
informele communicatie te bevorderen en wat voor informele evenementen organiseert de e-leider. In 
tabel 7 zijn de interviewvragen uitgewerkt.  
 

Tabel 7: Interviewvragen deelvraag 2  
 
Het is interessant om meer informatie te krijgen over welke keuzes zijn gemaakt om informele 
communicatie te bevorderen. Doordat semi-gestructureerde interviews worden gehouden is er ruimte om 
door te vragen op de antwoorden die worden gegeven. Er zal feitelijk worden beschreven wat de inzet is 
geweest van e-leiders om informele communicatie te bevorderen.  
 
Deelvraag 3: In hoeverre heeft de inzet van communicatiemiddelen en -technieken (inzet van e-
leider, mogelijkheden voor informele communicatie, teamcohesie, vertrouwen, betrokkenheid, 
frequentie, modus voorspelbaarheid) geholpen om informele communicatie te bevorderen? 
Het doel van deelvraag 3 is om te achterhalen welke inzet van communicatiemethoden en -technieken 
heeft geholpen om informele communicatie in virtuele teams te bevorderen. De vraag zal worden 
beantwoord door het uitzetten van enquêtes onder de teamleden van de geselecteerde teams. In tabel 5 
zijn de variabelen weergegeven en waarop per team een score wordt toegekend. Vervolgens wordt ook 
aan teamleden gevraagd wat beter kan om informele communicatie te bevorderen, wat zij zouden doen 
als zij teamleider waren om informele communicatie te bevorderen en op wat voor manier zij zelf initiatief 
nemen om informele communicatie met teamleden en de teamleider te hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5: Variabelen voor het empirisch onderzoek 
 
Om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden moeten de volgende subvragen worden beantwoord: wat is de 
inzet van de e-leider voor informele communicatie, welke mogelijkheden zijn er voor informele 
communicatie, hoe hoog is de teamcohesie, hoe hoog is het vertrouwen in het team, hoe hoog is de 

Variabele Vraag 
Inzet van e-leider  Op wat voor manier bevorder jij de informele communicatie in het team? 
 Op wat voor manier motiveer jij teamleden om informele gesprekken te voeren met elkaar? 
 Wat voor online informele evenementen organiseer jij voor het team? (Bv 

koffiegesprekken, groepsgesprekken, virtuele quizzen, wekelijkse check-ups) 

 Team 
Variabele  A B C 
Inzet van e-leider voor informele communicatie     
Mogelijkheden voor informele communicatie    
Teamcohesie    
Vertrouwen    
Betrokkenheid    
Modus    
Frequentie    
Voorspelbaarheid    
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betrokkenheid onderling, welke modus is gekozen voor informele communicatie, wat is de frequentie van 
informele communicatie en wat is de voorspelbaarheid van informele communicatie. Hierdoor zal worden 
gekeken wat volgens de teamleden het effect is van de inzet van de teamleiders (zoals door teamleiders 
is aangegeven) en of deze inzet ook daadwerkelijk heeft geleid tot het bevorderen van informele 
communicatie in het team. De subvragen zijn verwerkt als variabelen die verschillende vragen bevatten, 
waarbij de teamleden een score moeten geven hoe tevreden ze over de variabele zijn (1 tot 10 sterren). 
Daarbij is bij elke variabele ruimte voor de toelichting. Het is interessant om aan de teamleden te vragen 
of de inzet van communicatiemiddelen en -technieken ook daadwerkelijk heeft geholpen om informele 
communicatie te bevorderen. Hierdoor zal worden gekeken wat volgens de teamleden het effect is van de 
inzet van de e-leiders (zoals door e-leiders is aangegeven) en of deze inzet ook daadwerkelijk heeft geleid 
tot het bevorderen van informele communicatie in het team. In tabel 9 zijn de enquêtevragen uitgewerkt.  
 

Variabele Vraag Antwoord 
Inzet e-leider Op wat voor manier bevordert jouw teamleider de informele 

communicatie in het virtuele team? 
Meerkeuze (online quizzen, borrels, 
groepsgesprekken, wekelijkse check-ups, 
koffiegesprekken, andere .. ) 

Mijn teamleider stimuleert informele communicatie tussen teamleden Meerkeuze (5 punt: helemaal mee oneens, 
oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens) 

In hoeverre ben jij tevreden over de inzet van jouw teamleider voor het 
bevorderen van informele communicatie in het virtuele team? 

Likertschaal 1 t/m 10 

Mogelijk-
heden 

Welke mogelijkheden zijn er voor informele communicatie in het 
virtuele team? 

Open vraag 

Er zijn voldoende mogelijkheden voor informele communicatie in het 
virtuele team 

Meerkeuze (5 punt: helemaal mee oneens, 
oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens) 

In hoeverre ben jij tevreden over de mogelijkheden voor informele 
communicatie in het virtuele team? 

Likertschaal 1 t/m 10 

Ruimte voor toelichting over de mogelijkheden voor informele 
communicatie in het team 

Open vraag 

Teamcohesie Hoe hoog is de cohesie in jouw team? Likertschaal 1 t/m 10 
Hier graag een toelichting op de score van de teamcohesie Open vraag 
In hoeverre ben je tevreden over de cohesie in het team? Likertschaal 1 t/m 10 

Vertrouwen In hoeverre deel jij persoonlijke situaties met teamleden in het virtuele 
team? 

Meerkeuze (5-punt: nooit, zelden, soms, 
vaak, altijd) 

Ik heb vertrouwen in mijn teamleden Meerkeuze (5 punt: helemaal mee oneens, 
oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens) 

In hoeverre ben jij tevreden over het vertrouwen in het team? Likertschaal 1 t/m 10 
Ruimte voor toelichting over vertrouwen Open vraag 

Betrokkenheid Ik ben betrokken bij mijn teamleden Meerkeuze (5 punt: helemaal mee oneens, 
oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens) 

Mijn teamleden zijn betrokken bij mij Meerkeuze (5 punt: helemaal mee oneens, 
oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens) 

Ik ben betrokken bij mijn teamleider Meerkeuze (5 punt: helemaal mee oneens, 
oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens) 

Mijn teamleider is betrokken bij mij Meerkeuze (5 punt: helemaal mee oneens, 
oneens, neutraal, eens, helemaal mee eens) 

In hoeverre ben jij tevreden met de betrokkenheid in het team? Likertschaal 1 t/m 10 
Ruimte voor toelichting over betrokkenheid Open vraag 

Modus Welke tools en kanalen worden gebruikt voor informele 
communicatie? 

Open vraag 

In hoeverre vind jij dat er genoeg tools en kanalen beschikbaar zijn 
voor informele communicatie? 

Likertschaal 1 t/m 10 

Ruimte voor toelichting over tools en kanalen Open vraag 
Frequentie Hoe veel minuten heb jij per week informele communicatie met 

teamleden? 
Meerkeuze (< 15 min, tussen 15-30 min, 
tussen 30-60 min, > 60 min) 

Ik heb behoefte aan meer informele communicatie met teamleden Meerkeuze (waar, niet waar) 
Hoe veel minuten heb jij per week informele communicatie met de 
teamleider? 

Meerkeuze (< 15 min, tussen 15-30 min, 
tussen 30-60 min, > 60 min) 

Ik heb behoefte aan meer informele communicatie met de teamleider Meerkeuze (waar, niet waar) 
Vindt informele communicatie voornamelijk een-op-een of met het 
hele team plaats? 

Meerkeuze (een-op-een, in groepsverband, 
beide) 

Ruimte voor toelichting over de frequentie van informele 
communicatie 

Open vraag 
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Voorspelbaar-
heid 

In hoeverre zijn informele gesprekken vooraf gepland? Meerkeuze (5-punt: nooit, zelden, soms, 
vaak, altijd) 

In hoeverre ben jij tevreden over de voorspelbaarheid van de informele 
communicatie? 

Likertschaal 1 t/m 10 

Ruimte voor toelichting over de voorspelbaarheid van informele 
communicatie 

Open vraag 

Overig Wat zou er nog beter kunnen op het gebied van informele 
communicatie in jouw team? 

Open vraag 

Als jij teamleider was, wat zou jij willen veranderen om informele 
communicatie te bevorderen? 

Open vraag 

Wat voor initiatieven neem jij om informeel contact met teamleden te 
hebben? 

Open vraag 

Wat voor initiatieven neem jij om informeel contact met de teamleider 
te hebben? 

Open vraag 

Tabel 9: Enquêtevragen 
 
Deelvraag 4: Wat zijn goede voorbeelden om informele communicatie in virtuele teams te 
bevorderen?  
Het doel van deelvraag 4 is om erachter te komen wat goede voorbeelden zijn om informele communicatie 
in virtuele teams te bevorderen. Dit zal worden gedaan door de antwoorden uit de interviews en enquêtes 
per team met elkaar te vergelijken en vervolgens te analyseren welke teams op teamcohesie, vertrouwen 
en betrokkenheid hoger scoort dan andere teams. De subvragen zijn: welke teams scoren hoger op 
teamcohesie, vertrouwen en betrokkenheid dan andere teams en wat is hierbij de inzet van de e-leider om 
informele communicatie te bevorderen. Goede voorbeelden zullen worden opgesteld op basis van de 
teams waar een hoog teamcohesie is vastgesteld. Daarbij worden de antwoorden van de teamleden op de 
vragen ‘wat zou er beter kunnen’ en ‘wat zou jij doen als je teamleider was’ meegenomen in de adviezen. 
Het belang van dit onderzoek is dat er goede voorbeelden worden beschreven hoe e-leiders informele 
communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen.  
 

3.3. Gegevensanalyse 
In dit onderdeel staat beschreven en onderbouwd hoe de gegevens die worden verzameld zullen worden 
geanalyseerd en welke methoden worden gebruikt.  
 
Interviews 
Elk afgenomen interview zal worden uitgewerkt en naar de respondent worden gestuurd ter controle. 
Hierdoor wordt bijgedragen aan de validiteit van de onderzoeksdata (Saunders, 2009). De respondenten 
krijgen de mogelijkheid om aanpassingen en aanvullingen te doen. De gegevens uit de interviews zullen 
per deelvraag worden geanalyseerd. De vraag hoe informele communicatie plaatsvindt hoort bij deelvraag 
1 en de vraag wat e-leiders doen om informele communicatie te bevorderen in het team hoort bij deelvraag 
2. De resultaten uit de interviews zullen worden uitgewerkt in de deelvragen.  
 
Enquêtes 
Alle gegevens uit de enquête zullen per team worden ingeladen in PowerBi, een dashboarding tool waarbij 
data inzichtelijk kan worden gemaakt. Per vraag zal een stapeldiagram worden gemaakt, om per team 
weer te geven wat de antwoorden van de teamleden zijn. Vervolgens wordt van elke (niet open) vraag het 
gemiddelde berekend, door een weging mee te geven per antwoord (bijvoorbeeld helemaal oneens = 1, 
oneens = 2, neutraal =3, eens =4, helemaal mee eens = 5). De weging wordt * het aantal antwoorden 
gedaan. Het totaal van de weging * het aantal antwoorden gedeeld door het aantal respondenten is de 
gemiddelde score op een vraag. Op die manier kan per vraag een score toegekend worden. Er zijn 
meerdere vragen die onder één variabele hangen. Door de scores te combineren kan uiteindelijk per 
variabele een score worden toegekend.  
  
Nadat de resultaten van alle drie de deelvragen zijn uitgewerkt zal een analyse op de resultaten worden 
gedaan. Bij deelvraag 1 worden de resultaten uit de interviews en enquêtes per team met elkaar 
gecombineerd om vervolgens een antwoord te geven op de deelvraag. Bij deelvraag 2 worden de 
resultaten uit het interview geanalyseerd en wordt per team een analyse gedaan wat de inzet van de 
teamleider is voor het bevorderen van informele communicatie om vervolgens een antwoord te geven op 
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de deelvraag. Bij deelvraag 3 zullen de scores per vraag per team worden geanalyseerd om vervolgens 
een antwoord te geven op de deelvraag. Bij deelvraag 4 worden alle resultaten, analyses en antwoorden 
van deelvragen 1, 2 en 3 erbij gehaald om te kunnen analyseren welke teams een hoge teamcohesie hebben 
en welke een lage en wat daarbij de inzet van de teamleider is geweest.   
 
Doordat in het onderzoek gebruik wordt gemaakt van zowel interviews als enquêtes, wordt triangulatie 
toepast (ook wel mixed methods-onderzoek genoemd). Mixed-methods onderzoek is de tak van 
onderzoek waarbij kwantitatieve gegevensverzamelingstechnieken en analytische procedures (kwalitatief 
onderzoek) in hetzelfde onderzoek worden geïntegreerd. Het is gebaseerd op filosofische 
veronderstellingen die richting geven aan de verzameling en analyse van gegevens en aan de vermenging 
van kwantitatieve en kwalitatieve verzamelings- en analysetechnieken. Het onderzoek zal worden 
uitgevoerd tussen februari 2022 en juni 2022.  
 

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
In dit onderdeel wordt aangetoond waarom het onderzoek op een verantwoorde manier is opgezet. 
Saunders et al. (2009) omschrijft validiteit als “verwijst naar de geschiktheid van de gebruikte 
maatregelen, de nauwkeurigheid van de analyse van de resultaten en de generaliseerbaarheid van de 
bevindingen’’. In het onderzoek wordt vastgesteld hoe valide, geloofwaardig en authentiek de gegevens 
zijn. Validiteit is verdeeld in construct validiteit, interne en externe validiteit.  
 
Construct validiteit  
Construct validiteit verwijst naar de mate waarin de meetvragen daadwerkelijk de aanwezigheid meten 
van de constructies die gemeten hadden moeten worden of mogelijk (gedeeltelijk) iets anders (Saunders 
et al., 2009). Vanuit de probleemstelling zijn deelvragen opgesteld, waar vervolgens subvragen zijn 
opgesteld. De subvragen zijn opgesteld op basis van verschillende variabelen uit het literatuuronderzoek. 
Op basis van de subvragen zijn de enquêtevragen en interviewvragen opgesteld.  
 
Interne validiteit  
Interne validiteit verwijst naar de mate waarin de bevindingen kunnen worden toegeschreven aan de 
interventie die onderzocht is en niet aan gebreken in het onderzoeksopzet (Saunders et al., 2009). De 
interne validiteit is gedurende het onderzoek zo hoog mogelijk gehouden door middel van: 
proefinterviews met vrienden en collega’s om fouten/dubbele vragen/onduidelijke vragen eruit te halen, 
de geïnterviewden mochten zelf een dag en tijd doorgeven wanneer ze de interviews wouden laten 
plaatsvinden en de respondenten bepaalden zelf of en wanneer zij de enquêtes zouden invullen.  
 
Externe validiteit  
Externe validiteit heeft betrekking op de vraag: kunnen de onderzoeksresultaten van een studie worden 
gegeneraliseerd naar andere relevante contexten (Saunders et al., 2009)? Het onderzoek wordt uitgevoerd 
bij drie teams uit drie verschillende branches. Er is voor gekozen om drie teams te onderzoeken en daarbij 
te zorgen dat er een hoog respons is vanuit de teams, zodat de bevindingen een representatief beeld 
schetsen van de teams. Er zijn drie verschillende branches geselecteerd en door de korte tijdsduur van het 
onderzoek is er geen ruimte om meer branches te onderzoeken. Dit zal in de discussie nog worden 
aangekaart.  
 
Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid verwijst naar replicatie en consistentie. Als een onderzoeker in staat is een eerdere 
onderzoeksopzet te repliceren en tot dezelfde bevindingen te komen, dan wordt dat onderzoek als 
betrouwbaar beschouwd. Betrouwbaarheid wordt net als validiteit gezien als centrale beoordeling van de 
kwaliteit van een onderzoek (Saunders et al., 2009). De betrouwbaarheid zal worden gewaarborgd door 
alle gedane stappen in het onderzoek zo duidelijk mogelijk te formuleren, zodat replicatie mogelijk is. 
Daarbij worden de resultaten van het onderzoek vergeleken met resultaten uit eerdere onderzoeken, om 
bevindingen te kunnen bevestigen.  
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Er zijn vier factoren die een bedreiging kunnen zijn voor betrouwbaarheid van het onderzoek:  
1. Fout van de deelnemer: het vermijden van elke factor die de manier waarop een deelnemer 

antwoord negatief beïnvloedt (Saunders et al., 2009). De deelnemers mogen bepalen waar, 
wanneer en hoe de interviews en enquêtes worden afgenomen.  

2. Participant bias: het vermijden van elke factor die een onjuist antwoord introduceert (Saunders 
et al., 2009). Voorafgaand op de diepte-interviews en enquêtes wordt bekend gemaakt dat de 
privacy en anonimiteit van de deelnemers wordt gewaarborgd.  

3. Research error: het vermijden van elke factor die de interpretatie van de onderzoeker verandert 
(Saunders et al., 2009). Dit zal worden gedaan door duidelijk bij de interviews te vermelden wat 
er met de vraag en begrippen bedoeld wordt. Bij de enquêtes staat bij elke variabele omschreven 
wat in het onderzoek verstaan wordt onder de variabele om interpretatiefouten te voorkomen.    

4. Research bias: het vermijden van elke factor die vooringenomenheid introduceert in de registratie 
van reacties door de onderzoeker (Saunders et al., 2009). De deelnemers krijgen de uitgewerkte 
interviews toegestuurd ter verificatie en kunnen de uitgewerkte interviews controleren en 
aanpassen. 

 
Ethische aspecten 
De gepastheid of aanvaardbaarheid van het gedrag van een onderzoeker zal worden beïnvloed door een 
bredere sociale gedragsnorm. Een sociale norm geeft het soort gedrag aan dat iemand in een bepaalde 
situatie zou moeten vertonen: de heersende gedragsnormen zullen in werkelijkheid echter een scala van 
ethische standpunten mogelijk maken (Saunders et al., 2009). Tijdens het onderzoek is aandacht besteed 
aan de privacyregels. Bij de benadering van de e-leiders is aangegeven dat alle AVG-wetgeving en 
privacyregels worden opgevolgd. Daarbij is benoemd dat het een volledig vrijwillige deelname is en dat 
elke respondent de vrijheid heeft om zich terug te trekken van deelname.   
 
Er zijn twee dominante en tegenstrijdige filosofische standpunten vastgesteld: deontologisch en 
teleologisch. Een deontologische visie is gebaseerd op het volgen van de regels om het gedrag van 
onderzoekers te sturen. De teleologische visie stelt dat de beslissing of een gedraging al dan niet 
gerechtvaardigd is, moet worden bepaald door de gevolgen ervan, en niet door een reeks vooraf 
vastgestelde regels. Dit zou inhouden dat moet worden beslist of de voordelen van een handeling opwegen 
tegen de negatieve gevolgen van die handeling (Saunders et al., 2009). In dit onderzoek wordt de 
deontologische visie aangehouden en worden AVG- en privacyregels gevolgd. Daarbij is de deelname 
van het onderzoek voor zowel de interviews als enquêtes geheel vrijwillig. De verkregen data uit de 
interviews en enquêtes wordt anoniem verwerkt waardoor de privacy van de deelnemers wordt 
gewaarborgd.  
 
Triangulatie houdt in dat meer dan één gegevensbron en verzamelmethode wordt gebruikt om de 
geldigheid, geloofwaardigheid en authenticiteit van de onderzoeksgegevens, de analyse en de interpretatie 
te bevestigen. Het doel is om binnen één onderzoek twee of meer onafhankelijke gegevensbronnen en 
verzamelmethoden te gebruiken om er zeker van te zijn dat de gegevens vertellen wat wordt gedacht dat 
ze vertellen (Saunders et al., 2009). Door in dit onderzoek zowel literatuuronderzoek, kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek te combineren wordt gebruik gemaakt van triangulatie. Door het cross-checken 
van informatie door triangulatie worden vier doelen nagestreefd: 

• een vollediger inzicht op de situatie; 
• een gedetailleerder en evenwichtiger beeld van een situatie; 
• een verhoogde validiteit; 
• het voorkomen van ongeldige onderzoeksresultaten door de invloed van een minder betrouwbare 

methode te beperken. 
 
Validatie door deelnemers houdt in dat onderzoeksgegevens worden meegenomen naar of teruggestuurd 
naar deelnemers om hen in staat te stellen de nauwkeurigheid ervan te bevestigen, commentaar te leveren 
op en correcties aan te brengen ter validering (Saunders et al., 2009). Om de validiteit van het onderzoek 
te vergroten zullen de uitgewerkte interviews naar de geïnterviewden worden gestuurd voor controle en 
kunnen nog aanpassingen doen. 

https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/betrouwbaarheid/#voorbeelden-van-toevallige-fouten-willekeurige-fouten
https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/betrouwbaarheid/#voorbeelden-van-toevallige-fouten-willekeurige-fouten
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4. Resultaten 
In dit onderdeel is uitgevoerd wat de uitvoering van het onderzoek is en de resultaten die uit de interviews 
en enquêtes zijn gekomen waarmee antwoord is gegeven op de deelvragen.  
 
4.1 Uitvoering van het onderzoek 
Er zijn 3 teams geselecteerd uit verschillende branches die tijdens de Covid-19 pandemie virtueel hebben 
samengewerkt. De enquêtevragen zijn in een tool genaamd Survio gezet. In Survio is de enquête drie 
maal aangemaakt en heeft elk team een eigen enquête ontvangen, zodat de onderzoeker kon zien welke 
respondenten uit welk team kwamen. Vervolgens is contact opgenomen met alle drie de e-leiders om een 
afspraak in te plannen voor de interviews.  
 
Allereerst heeft het interview met de teamleider van team C plaatsgevonden op 30 maart om 12:00 uur. 
Team C bestaat uit 20 teamleden en één teamleider. De teamleider heeft aangegeven dat het team 
Informatie Management & Automatisering bestaat uit verschillende subteams: ICT service desk (5 
teamleden), beheerclub (7 teamleden), informatie management (4 teamleden), een security officer, een 
chief information officer, een functionele gegevens beschermer en een privacy officer. De teamleider is 
7 jaar leider van het team. Na het interview is de link van de enquête verstuurd naar de teamleider, die de 
enquête heeft doorgezet naar de teamleden. Op de enquête is 50% respons (10 teamleden) van team A 
gekomen. 
 
Vervolgens is op 31 maart om 16:00 uur een interview gehouden met team B. Team B bestaat uit 6 
teamleden, allen verantwoordelijk voor Search Engine Advertising van zes verschillende webshops van 
kantoorartikelen. De teamleider is 3 jaar leider van het team. Na het interview is de link van de enquête 
verstuurd naar de teamleider, die de enquête heeft doorgezet naar de teamleden. Op de enquête is 100% 
respons (6 teamleden) van team B gekomen. 
 
Tot slot is op 6 april om 16:00 uur een interview gehouden met team A. Team A bestaat uit 16 teamleden, 
allen verantwoordelijk voor de online marketing (Search Engine Advertising), SEO (Search Engine 
Optimalisation) en social media van klanten. De teamleider is 8 jaar leider van het team. Na het interview 
is de link van de enquête verstuurd naar de teamleider, die de enquête heeft doorgezet naar de teamleden. 
Op de enquête is 69% respons (11 teamleden) van team A gekomen. 
 
De interviews hebben plaatsgevonden via Teams, waarbij videobellen is toegepast. De interviews zijn 
met goedkeuring van de e-leiders opgenomen en vervolgens uitgewerkt (bijlage 1). De uitgewerkte 
interviews zijn naar de e-leiders gestuurd voor verificatie, eventuele aanvullingen en aanpassingen. De e-
leiders hebben het document niet aangevuld of aangepast. Door gebruik te maken van semi-
gestructureerde interviews was er genoeg ruimte om door te vragen na een antwoord. Als laatste vraag 
tijdens de interviews is gesteld: ‘’Is er nog informatie dat je wil delen over dit onderwerp?’’. Door het 
stellen van deze vraag werd nog meer bruikbare informatie gedeeld dat niet naar boven kwam aan de 
hand van de opgestelde vragenlijst. Informatie over de teams is uitgewerkt in tabel 10.  
 

 Team 
Bedrijfsinformatie A B C 
Branche Online marketing  Kantoorartikelen  Gemeente 
Aantal medewerkers  120 350 810 
Afdeling team  Online advertising Marketing Informatie Management & Automatisering 
Aantal teamleden exclusief teamleider 16  6 20 
Respons 11 (69%) 6 (100%) 10 (50%) 

Tabel 10: Informatie over de teams 
 
4.2 Resultaten op de deelvragen 
In hoofdstuk 3 zijn vier deelvragen opgesteld. De informatie uit de interviews en de enquêtes zijn 
geanalyseerd om vervolgens antwoord te kunnen geven op de deelvragen.  
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4.2.1 Deelvraag 1: Hoe vindt informele communicatie in virtuele teams plaats? 
De deelvraag wordt beantwoord door middel van de informatie uit de interviews en de enquêtes. In tabel 
7 worden de resultaten van de interviews weergegeven en in tabel 8 de resultaten uit de enquête.  
 

Tabel 7: Resultaten interviewvragen deelvraag 1 
 
 
 

Interviewvragen Teamleider A Teamleider B Teamleider C 
Hoe vindt 
informele 
communicatie in 
jouw team plaats? 

Teams is de tool dat het meest gebruikt 
wordt om online samen te werken en waar 
informele communicatie plaatsvindt. Ook 
hebben we een WhatsApp groep die veel 
gebruikt wordt voor informeel contact. Ik 
weet dat onderling tussen teamleden ook 
groepsgesprekken zijn, waar niet perse 
iedereen in zit. Dat moet ook kunnen. Je 
kent het koffiezetapparaat gesprek wel, daar 
hebben teamleden informele gesprekken. 
Het moet ook niet een geregistreerd zaakje 
zijn, dat beperkt het informele aspect en het 
gevoel dat er niet alleen maar wordt 
gewerkt, maar dat er ook ruimte is voor een 
praatje. Geregeld stuurde ik een presentje 
naar teamleden, als bedankje of bij 
persoonlijke gebeurtenissen. Tijdens de 
weekstarts heb ik extra tijd vrijgemaakt 
voor informele gesprekken. In defensie 
noemen we dat kerngedrag 15. In 
teamverband en hoe jij een gesprek opent 
heb je altijd even kerngedrag 15: het 
informele praatje. ‘’Wat hebben we dit 
weekend gedaan? Max Verstappen heeft 
weer gewonnen, top.’’ Soms merk je dat 
collega’s graag het informele deel willen 
overslaan en gelijk willen gaan werken. Dat 
is per week verschillend en moet je 
aanvoelen in de reacties van het team. Daar 
probeer ik op te letten en desnoods slaan we 
het informele deel over en gaan we direct 
over op de orde van de dag. Het is niet 
altijd zo dat teamleden zin in informele 
gesprekken hebben. De weekstarts en alle 
meetings werden online gedaan. We hadden 
Teams voor de Covid-19 pandemie al 
geïmplementeerd, dus daar werkten we al 
mee. Niet iedereen had een thuiswerkplek, 
het was de grootste uitdaging om iedereen 
de middelen te geven. Daarbij hebben we 
een online vrijdagmiddag borrel, we doen 
met regelmaat een spelletje en online 
quizzen. Dit hebben we gedaan omdat bijna 
iedere maand wel een nieuwe medewerker/ 
stagiair start en zij hierdoor de teamleden 
beter leren kennen. 

Voor de Covid-19 pandemie werkten 
we al met Skype om elkaar zowel 
formeel als informeel op de hoogte te 
houden. Door corona zijn extra 
meetings in het begin en het eind van 
de week ingepland: weekstarts en 
weekafsluitingen. Voorheen was een 
weekstart 100% zakelijk en iedereen 
liet weten wat ze op de dag gaan 
doen. De weekstarts zijn nu 
informeler ingericht, met vragen 
zoals: ‘’Hoe was je weekend? Heb je 
nog wat leuks meegemaakt?’’ Op dat 
moment zijn we met het hele team bij 
elkaar en kunnen we leuke dingen 
met elkaar delen. De meeting is wat 
verlengt en er is ruimte voor non-
werkgerelateerde input. We hebben 
een weekafsluiter in het leven 
geroepen, waarbij we ook met het 
hele team bij elkaar komen om te 
bespreken wat iedereen deze week 
heeft meegemaakt, wat gaan we dit 
weekend doen en delen van 
persoonlijke dingen. We hebben als 
marketing team coffee roulette 
opgezet waarbij we willekeurig twee 
mensen aan elkaar koppelen. Tijdens 
de lockdown was het twee wekelijks 
en het is nu één keer per maand. Ik 
heb zelf een systeem gebouwd 
waarbij mensen werden gematcht. 
Voor de rest heb ik een keer per 
maand een BILA (bilateraal gesprek) 
met elk teamlid. De BILA’s heb ik 
qua duur verlengt om naast formele 
zaken ook persoonlijke informele 
zaken te bespreken. Bij het volledig 
thuiswerken moet je naar mijn 
mening als teamleider ervoor zorgen 
dat er genoeg informele 
communicatie tussen teamleden 
plaatsvindt, om te voorkomen dat 
iemand eenzaam in zijn kamer aan het 
werken is. 

Informele communicatie begint 
meestal het met een chatbericht 
‘Heb je even tijd?’. En dan wordt 
er vervolgens een Teams gesprek 
gehouden. Dat is als je elkaar 
even wil zien. Dat willen we wel 
graag in deze tijd. Dat gebeurd 
ook via de chat, even een vraag 
droppen. We hebben een aantal 
meetings georganiseerd: een dag 
start om te bespreken wat je 
vandaag gaat doen en om 
problemen te bespreken. Wat je 
gaat doen heeft impact op 
anderen. Die zijn er ook. 
Gaandeweg de dag kom je wel 
iets tegen dat je wil afstemmen of 
iemand mee wil geven. Daar 
gebruiken we hoofdzakelijk 
Teams voor. 

In hoeverre hecht 
jij waarde aan 
informele 
communicatie met 
teamleden? 

Veel waarde, ik vind het erg belangrijk dat 
informele communicatie met teamleden 
plaatsvindt voor de betrokkenheid en het 
vertrouwen onderling.  
 

Ik vind het een van de belangrijkste 
dingen binnen het team. Het zorgt 
voor sociaal samenwerken en 
wanneer het allemaal te zakelijk is ga 
je ook niet prettig naar je werk.  

Veel. Het is anders online, in 
plaats van dat je elkaar sprak bij 
het koffiezetapparaat. Teams is 
geen vervanger, het is toch anders 
dan dat je fysiek met elkaar bent.  

In hoeverre ben jij 
tevreden over de 
informele 
communicatie in 
het team? 

Ik ben erg tevreden over de informele 
communicatie in het team.  
 

Zeer tevreden. Ik zou wel willen dat 
teamleden zelf meer initiatief nemen 
om informele communicatie met 
elkaar op te zoeken, zonder dat ik dat 
hoef te initiëren.  

Redelijk. Er vind niet veel 
informele communicatie in het 
team plaats. 
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Enquêtevragen Team A Team B Team C 
Hoe vindt informele 
communicatie in jouw 
virtuele team plaats? 

Teams, WhatsApp en 
virtuele borrels 

Skype, Teams, WhatsApp, in 
meetings, weekafsluiter en weekstart 

Teams, WhatsApp, chats, bellen, niet of 
nauwelijks, vast dagelijks koffiemoment 

 

Tabel 8: Enquêtevraag deelvraag 1 
 
Samenvatting van de resultaten 
In team A vindt informele communicatie plaats via communicatiemiddelen, zoals Teams en Whatsapp. 
Teams is de tool dat het meest wordt gebruikt. De teamleider heeft in het interview aangegeven dat het 
team een WhatsApp groepsapp heeft die veel wordt gebruikt, waar echt alleen informele chatgesprekken 
plaatsvinden. Daarbij is extra tijd vrijgemaakt tijdens de wekelijkse meetings om informele gesprekken 
met elkaar te voeren. Ook worden virtuele borrels en quizzen georganiseerd op de vrijdagmiddag. De 
teamleider heeft aangegeven veel waarde te hechten aan informele communicatie in het team en vindt het 
belangrijk dat informele communicatie met teamleden plaatsvindt voor de betrokkenheid en het 
vertrouwen onderling. Daarbij is de teamleder tevreden over de informele communicatie in het team. 
 
In team B vindt informele communicatie plaats via communicatiemiddelen, zoals Skype, Teams en 
WhatsApp. De teamleider heeft in het interview aangegeven dat het team voor de Covid-19 pandemie al 
werkte met Skype voor chatgesprekken om elkaar zowel formeel als informeel op de hoogte te houden. 
In de Covid-19 periode is de hele organisatie overgezet naar Teams, maar Skype wordt nog voornamelijk 
gebruikt. De teamleider heeft aangegeven dat voor de Covid-19 pandemie de weekstarts 100% formeel 
ingericht waren, maar tijdens de Covid-19 periode werd extra tijd ingepland om tijdens de weekstarts 
ruimte te maken voor informele gesprekken. Daarbij is er ook gekozen om weekafsluiters in het leven 
roepen, waarbij wordt besproken hoe het met iedereen gaat en wat iedereen dit weekend gaat doen. Ook 
heeft de teamleider een coffee roulette opgezet, waarbij teamleden elke twee weken aan elkaar worden 
gekoppeld voor een online koffie gesprek. Tot slot zijn de bilaterale gesprekken die tussen teamleider en 
teamlid plaatsvindt ook informeel ingestoken, om naast formele zaken ook persoonlijke informele zaken 
te bespreken. De teamleider heeft aangegeven dat informele communicatie een van de belangrijkste 
dingen is in een team: het zorgt voor sociaal samenwerken. De teamleider is tevreden over de informele 
communicatie in het team, maar zou wel willen zien dat teamleden zelf meer initiatief nemen om 
informeel contact met elkaar te hebben.  
 
In team C vindt informele communicatie plaats via communicatiemiddelen, zoals Teams, WhatsApp, 
chats en bellen. De teamleider heeft aangegeven dat informele communicatie begint met een chatbericht, 
waarna vervolgens via Teams wordt gebeld. Er zijn een aantal meetings georganiseerd: elke dag is er een 
dagstart, waarin wordt besproken wat iedereen vandaag gaat doen en welke problemen worden opgepakt. 
Echter, wordt deze dagstart alleen gehouden met het subteam ICT service desk. Daarbij is er een vast 
dagelijks koffiemoment, waarbij teamleden zelf bepalen of ze hierbij aanwezig zijn. Een van de 
respondenten geeft aan dat er niet of nauwelijks informele communicatie plaatsvindt in het virtuele team. 
De teamleider geeft aan veel waarde te hechten aan informele communicatie, echter vindt ook de 
teamleider dat er niet veel informele communicatie plaatsvindt in het team.  
 
 
Antwoord op de deelvraag: hoe vindt informele communicatie in virtuele teams plaats? 
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Bij de geselecteerde teams vindt informele communicatie plaats via verschillende  
communicatiemiddelen, waarbij Teams het meest wordt gebruikt. Er zijn extra meetings in het leven 
geroepen en meetings verlengt in duur om bewust tijd te maken voor non-werkgerelateerde input 
(informele communicatie) en om persoonlijke situaties of gebeurtenissen te delen. Vragen die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld: ‘’Hoe was je weekend?’’ ‘’Heb je nog wat leuks meegemaakt?’’ Op die manier 
kan het hele team leuke (of minder leuke) persoonlijke gebeurtenissen met elkaar delen. Daarbij werden 
voor de Covid-19 pandemie formele BILA’s (bilaterale gesprekken) uitgevoerd. Ook worden informele 
evenementen georganiseerd, zoals online borrels, spellen en quizzen. De e-leiders hechten veel waarde 
aan informele communicatie in het team, maar bij team C vindt er niet veel informele communicatie 
plaats.  

4.2.2 Deelvraag 2: In hoeverre en op welke manier bevorderen e-leiders informele 
communicatie?  
 
De vraag: Op wat voor manier bevorder jij informele communicatie in het team? 
 
Antwoord Teamleider A 
‘’In de wekelijkse meeting heb ik extra tijd gemaakt voor informele communicatie. Ik videobel de 
teamleden wekelijks individueel om betrokken te blijven bij de persoonlijke situaties. Niet elk teamlid 
zit erop te wachten wekelijks gebeld te worden, dat moet worden besproken en vervolgens naar worden 
gehandeld. Het is belangrijk om per teamlid hier anders mee om te gaan, op basis van de behoeften. 
Daarbij heb ik online quizzen (met de tool Kahoot) georganiseerd waarbij teamleden een quiz maken 
over zichzelf. Hierdoor kunnen de teamleden wat leren over de interesses en bezigheden van de 
teamleden. Nieuwe medewerkers en stagiaires vinden dit een leuke manier om het team te leren kennen. 
Daarbij heb ik elke vrijdag een online borrel ingesteld, waarbij iedereen vrijblijvend kan aansluiten. 
Ook hier worden geregeld online spellen georganiseerd. Ook stuur ik geregeld een presentje naar de 
teamleden, bijvoorbeeld met Pasen, Kerst of bij een persoonlijke gebeurtenis.’’ 
 
Antwoord Teamleider B 
‘’Tijdens de weekstarts en weekafsluitingen heb ik extra tijd vrijgemaakt voor informele communicatie 
in het team. Daarbij heb ik een coffee roulette systeem gebouwd, waarbij teamleden tijdens de lockdown 
tweewekelijks werden ingedeeld met andere teamleden om informele gesprekken te voeren. Inmiddels is 
er geen lockdown meer en worden teamleden eens per maand aan een ander teamlid gekoppeld door het 
systeem. Tijdens de bilaterale gesprekken probeer ik zo veel mogelijk betrokkenheid te tonen naar het 
teamlid door te vragen hoe het met het teamlid gaat (zowel zakelijk als privé) en zijn deze gesprekken 
voornamelijk informeel ingericht, terwijl dit eerst formeel was. Bij het volledig thuiswerken moet je naar 
mijn mening als teamleider ervoor zorgen dat er genoeg informele communicatie tussen teamleden 
plaatsvindt, om te voorkomen dat iemand eenzaam in zijn kamer aan het werken is.‘’’ 
 
Antwoord Teamleider C 
‘’Er is een dagstart is om te bespreken wat iedereen die dag gaat doen en daar vindt ook vaak een 
informeel gesprek aan vooraf. Sommige teamleden zijn op zoek naar informeel contact met anderen, dat 
zoeken ze dan zelf op. Andere teamleden hebben minder behoefte aan informele communicatie. Het is 
aanvoelen hoe een teamlid hierin staat. Tijdens de Covid-19 pandemie heb ik een keer een online 
teamuitje georganiseerd, een online Bob Ross workshop.’’ 
 
Samenvatting van de resultaten 
Twee e-leiders hebben aangegeven dat zij bewust meer tijd hebben vrijgemaakt in de bestaande meetings 
voor informele communicatie met teamleden. Een teamleider geeft aan dat hij actief teamleden videobelt 
om te vragen hoe het gaat, zowel privé als zakelijk. Teamleden die persoonlijk contact belangrijk vinden 
worden vaker gebeld dan teamleden die daar niet op zitten te wachten. Per persoon kan dit verschillen en 
als teamleider is het belangrijk om te weten hoe een teamlid hierin staat. Door contact op te nemen met 
teamleden wilt teamleider B voorkomen dat de teamleden eenzaam thuis aan het werken zijn en de 
verbintenis met het team verliezen. Alle drie de teamleden hebben online evenementen in het leven 
geroepen, e-leiders A en B doen dit frequenter aan dan teamleider C. Evenementen die door e-leiders A 
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en B worden georganiseerd zijn online vrijdagmiddag borrels (weekafsluitingen) en online quizzen. Voor 
online quizzen wordt de tool Kahoot gebruikt in combinatie met een Teams sessie, waarbij de teamleden 
elkaar kunnen zien en spreken. Vanuit de teamleider A wordt geregeld een presentje naar de teamleden 
gestuurd, bijvoorbeeld met Pasen, Kerst of bij een persoonlijke gebeurtenis. Teamleider B heeft online 
koffie roulettes ingevoerd, waarbij elk teamlid elke twee weken met een ander teamlid wordt ingepland 
om een half uur een online informeel gesprek te voeren. Teamleider C heeft eenmalig een online 
workshop georganiseerd. Teamleider C heeft aangegeven dat als teamleden behoefte hebben aan 
informele communicatie, zij dit zelf moeten opzoeken.  
 
Antwoord op de deelvraag: in hoeverre en op welke manier bevorderen e-leiders informele 
communicatie? 
Er is een verschil te zien in wat voor manier de e-leiders team A en B informele communicatie bevorderen, 
ten opzichte van team C. Teamleider C heeft aangegeven dat als teamleden meer behoefte hebben aan 
informele communicatie zij dit zelf moeten opzoeken, terwijl teamleider A en B zich inzetten om 
informele communicatie in het team te bevorderen in de vorm van: extra (informele) meetings inplannen, 
meer tijd vrij maken tijdens de meetings voor informele communicatie, teamleden actief opbellen door 
middel van beeldbellen om betrokken te blijven bij persoonlijke situaties en het organiseren van online 
evenementen in de vorm van borrels, quizzen en spellen.  
 
4.2.3 Deelvraag 3: In hoeverre heeft de inzet van communicatiemiddelen en -technieken (inzet van 
e-leider, mogelijkheden voor informele communicatie, teamcohesie, vertrouwen, betrokkenheid, 
frequentie, modus voorspelbaarheid) geholpen om informele communicatie te bevorderen? 
 
De resultaten van de enquêtevragen op de variabelen en de gemiddelde berekeningen zijn bijgevoegd in 
bijlage 2.   
 
Resultaten in tabel 
In tabel 11 is een samenvatting uitgewerkt per variabele per team.  
 

 Team 
Variabele  A  B  C  
Inzet van e-leider 
voor informele 
communicatie  

Inzet van de teamleider voor informele 
communicatie in de vorm van: 
wekelijkse check-ups, 
groepsgesprekken, online quizzen, 
borrels en koffiegesprekken.   
 
72,3% van de teamleden vindt dat de 
teamleider informele communicatie 
tussen teamleden stimuleert. 
 
7,6 sterren is de gemiddelde 
beoordeling op de tevredenheid van de 
inzet van de e-leider voor informele 
communicatie  

Inzet van de teamleider voor 
informele communicatie in de vorm 
van: wekelijkse check-ups, 
groepsgesprekken en 
koffiegesprekken. 
 
83% van de teamleden vindt dat de 
teamleider informele communicatie 
tussen teamleden stimuleert. 
 
7,5 sterren is de gemiddelde 
beoordeling op de tevredenheid van 
de e-leider voor informele 
communicatie 

Inzet van de teamleider voor 
informele communicatie in de vorm 
van: groepsgesprekken, 
koffiegesprekken, bilaterale 
gesprekken en dagstarts. 
 
30% van de teamleden vindt dat de 
teamleider informele communicatie 
tussen teamleden stimuleert. 
 
6,1 sterren is de gemiddelde 
beoordeling op de tevredenheid van 
de inzet van de e-leider voor 
informele communicatie 

Mogelijkheden voor 
informele 
communicatie 

85,5% van de respondenten vindt dat er 
genoeg mogelijkheden zijn voor 
informele communicatie in het team in 
de vorm van: Teams,  Zoom, WhatsApp 
en Google Meet.  
 
De respondenten zijn gemiddeld met 
7,8 sterren tevreden over de 
mogelijkheden voor informele 
communicatie in het team. 

86,6% van de respondenten vindt dat 
er genoeg mogelijkheden zijn voor 
informele communicatie in het team 
in de vorm van:  Teams, Skype, 
Whatsapp, Zoom. 
 
De respondenten zijn gemiddeld met 
7,8 sterren tevreden over de 
mogelijkheden voor informele 
communicatie in het team. 

78% van de respondenten vindt dat 
er genoeg mogelijkheden zijn voor 
informele communicatie in het team 
in de vorm van: Teams, Whatsapp, 
Zoom en bellen met de telefoon. 
 
De respondenten zijn gemiddeld 
met 7,3 sterren tevreden over de 
mogelijkheden voor informele 
communicatie in het team. 

Teamcohesie De teamcohesie is beoordeeld met een 
gemiddelde van 7,8 sterren. Er heerst 
verbondenheid, saamhorigheid en 
cohesie in het team. 8,1 sterren voor de 

De teamcohesie is beoordeeld met 
een gemiddelde van 7,3 sterren. Het 
verloop is vrij hoog in het team, maar 
er zijn geen vervelende spanningen. 

De teamcohesie is beoordeeld met 
een gemiddelde van 6,4 sterren. De 
teamleden voelen zich redelijk 
verbonden, tussen de subteams is 
minder cohesie. 6,7 sterren voor de 
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tevredenheid over de cohesie in het 
team. 

7,3 sterren voor de tevredenheid over 
de cohesie in het team. 

tevredenheid over de cohesie in het 
team. 

Vertrouwen Gemiddeld genomen worden soms tot 
vaak persoonlijke situaties met 
teamleden gedeeld. 85,5% van de 
teamleden geven aan dat zij vertrouwen 
hebben in de teamleden. De teamleden 
zijn met 8,3 sterren tevreden over het 
vertrouwen in het team.  

Gemiddeld genomen worden soms tot 
vaak persoonlijke situaties met 
teamleden gedeeld. 73,3% van de 
teamleden geven aan dat zij 
vertrouwen hebben in de teamleden. 
De teamleden zijn met 7,1 sterren 
tevreden over het vertrouwen in het 
team.  

Gemiddeld genomen worden zelden 
tot soms persoonlijke situaties met 
teamleden gedeeld. 82% van de 
teamleden geven aan dat zij 
vertrouwen hebben in de teamleden. 
De teamleden zijn met 7,9 sterren 
tevreden over het vertrouwen in het 
team.  

Betrokkenheid 78,2% van de respondenten is 
betrokken bij de teamleden. 78,8% van 
de respondenten geeft aan dat 
teamleden betrokken zijn bij hem/haar. 
72,7% van de respondenten geeft aan 
betrokken te zijn bij de teamleider. 
74,5% van de respondenten geeft aan 
dat de teamleider betrokken is bij 
hem/haar. De teamleden zijn met 8,1 
sterren tevreden over de betrokkenheid 
in het team. 

76,6% van de respondenten is 
betrokken bij de teamleden. 83,3% 
van de respondenten geeft aan dat 
teamleden betrokken zijn bij 
hem/haar. 80% van de respondenten 
geeft aan betrokken te zijn bij de 
teamleider. 80% van de respondenten 
geeft aan dat de teamleider betrokken 
is bij hem/haar. De teamleden zijn 
met 7,5 sterren tevreden over de 
betrokkenheid in het team. 

90% van de respondenten is 
betrokken bij de teamleden. 80% 
van de respondenten geeft aan dat 
teamleden betrokken zijn bij 
hem/haar. 80% van de respondenten 
geeft aan betrokken te zijn bij de 
teamleider. 90% van de 
respondenten geeft aan dat de 
teamleider betrokken is bij 
hem/haar. De teamleden zijn met 
7,5 sterren tevreden over de 
betrokkenheid in het team.  

Modus Met een gemiddelde beoordeling van 8 
sterren vinden de respondenten dat er 
genoeg tools beschikbaar zijn voor 
informele communicatie.  

Met een gemiddelde beoordeling van 
7,8 sterren vinden de respondenten 
dat er genoeg tools beschikbaar zijn 
voor informele communicatie. 

Met een gemiddelde beoordeling 
van 7,3 sterren vinden de 
respondenten dat er genoeg tools 
beschikbaar zijn voor informele 
communicatie. 

Frequentie Gemiddeld is er meer dan 60 minuten 
per week informele communicatie 
tussen de teamleden. 18,2% van de 
teamleden heeft behoefte aan meer 
informele communicatie met 
teamleden. Gemiddeld is er tussen de 
15 en 30 minuten per week informele 
communicatie met de teamleider. 
9% van de teamleden heeft behoefte 
aan meer informele communicatie met 
de teamleider. Informele communicatie 
vindt zowel één op één plaats als met 
het hele team. 

Gemiddeld is er meer dan 60 minuten 
per week informele communicatie 
tussen de teamleden. 16,7% van de 
teamleden heeft behoefte aan meer 
informele communicatie met 
teamleden. Gemiddeld is er tussen de 
15 en 30 minuten per week informele 
communicatie met de teamleider. 
0% van de teamleden heeft behoefte 
aan meer informele communicatie 
met de teamleider. Informele 
communicatie vindt zowel één op één 
plaats als met het hele team. 

Gemiddeld is er tussen de 15 en 30 
minuten per week informele 
communicatie tussen de teamleden. 
40% van de teamleden heeft 
behoefte aan meer informele 
communicatie met teamleden. 
Gemiddeld is er minder dan 15 
minuten per week informele 
communicatie met de teamleider. 
40% van de teamleden heeft 
behoefte aan meer informele 
communicatie met de teamleider. 
Informele communicatie vindt 
voornamelijk één op één plaats. 

Voorspelbaarheid De informele gesprekken zijn 
gemiddeld vooraf ingepland.  
7,2 sterren is de gemiddelde 
beoordeling op de voorspelbaarheid van 
de informele communicatie 

De informele gesprekken zijn zelden 
vooraf ingepland. 
7,1 sterren is de gemiddelde 
beoordeling op de voorspelbaarheid 
van de informele communicatie 

De informele gesprekken zijn 
gemiddeld vooraf ingepland.  
6,3 sterren is de gemiddelde 
beoordeling op de voorspelbaarheid 
van de informele communicatie.  

Tabel 11: Resultaten uit de enquêtes 
 
Aan het eind van de enquête zijn vier vragen gesteld die naast de variabelen interessante informatie 
kunnen opleveren hoe informele communicatie kan worden bevorderd. De antwoorden zijn in tabel 12 
bijgevoegd. 

Vraag Team A Team B Team C 
Wat zou er nog beter 
kunnen op het gebied 
van informele 
communicatie in jouw 
team? 
 

Teamleden hebben aangegeven dat zij 
spontaner met het team willen bellen of een 
actievere groepschat willen, een wekelijkse 
koffie break out room, vaker met het hele 
team informele communicatie (in plaats van 
in kleine groepen) en teamleden die meer 
op de achtergrond blijven moeten worden 
betrokken tijdens informele gesprekken.  

Er wordt door respondenten 
aangegeven dat de teamleden 
elkaar al goed opzoeken en 
hebben geen verbeterpunten. 

Respondenten geven aan meer 
samenhang te willen in de 
verschillende subteams binnen 
het team. Het aanmaken van 
informele groepen in Teams 
wordt ook geopperd.  

Als jij teamleider was, 
wat zou jij willen 
veranderen om 
informele 

Respondenten hebben aangegeven dat zij 
teamleden zouden stimuleren om informele 
communicatie op te zoeken, vaker 
momenten met de groep inplannen en 
iedere ochtend even kort samenkomen en 

Op een ongedwongen en 
vrijblijvende manier informele 
gesprekken organiseren, 
wekelijks teamleden 15 minuten 
aan elkaar koppelen voor 

Respondenten geven aan dat zij 
vaker niet-werkgerelateerde 
informele meetings willen (in 
de vorm van quizzen en 
borrels), informele gesprekken 
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communicatie te 
bevorderen? 
 

online een kop koffie doen om de dag te 
starten.  

informele gesprekken. Dit is 
voornamelijk belangrijk voor 
nieuwe teamleden. 

inplannen en teamleden meer 
zouden stimuleren om 
informele gesprekken te voeren.  

Wat voor initiatieven 
neem jij om informeel 
contact met teamleden 
te hebben? 
 

De volgende initiatieven zijn benoemd: 
teamleden berichten sturen/ bellen, 
gezamenlijk online koffiedrinken, 
wekelijkse 1-op-1 gesprekken met 
teamleden inplannen, een Teams groepschat 
aanmaken, online blijven zitten na een 
vergadering, de dag starten met een 
informeel gesprek, deelnemen aan digitale 
borrels en quizzen. Enkele teamleden 
hebben een groepje waarmee ze met elkaar 
bellen voor een informeel gesprek. 

Teamleden geven aan dat zij 
vragen hoe het met iemand gaat 
via de chat of een meeting 
eerder in gaan om een informeel 
gesprek te voeren.  

Respondenten geven aan zelf 
teamleden te benaderen via de 
chat voor een informeel 
gesprek. Daarbij schuiven ze 
eerder aan bij meetings om 
informele gesprekken te voeren.  

Wat voor initiatieven 
neem jij om informeel 
contact met de 
teamleider te hebben? 
 

De volgende initiatieven zijn benoemd: 
teamleden berichten sturen/ bellen, voor de 
start van een meeting eerder de meeting 
bijwonen voor small talk, tijdens het bellen 
even een praatje maken, regelmatig 
videobellen en betrokkenheid tonen naar 
persoonlijke situaties van de teamleider. 

Respondenten geven aan dat zij 
aan de teamleider via de chat 
vragen hoe het met hem gaat en 
gesprekken voeren over 
gedeelde hobby’s.  

Meerdere respondenten geven 
aan dat zij geen initiatief tonen 
om informeel contact te hebben 
met de teamleider. Andere 
respondenten geven aan dat zij 
zelf het gesprek opstarten via de 
chat. 

Tabel 12: Overige vragen enquête  
 
Samenvatting van de resultaten 
 
Team A 
De inzet van de e-leider voor informele communicatie is in de vorm van wekelijkse check-ups, 
groepsgesprekken, online quizzen, borrels en koffiegesprekken. Teamleden zijn met 7,6 sterren tevreden 
over de inzet van de teamleider voor informele communicatie. Er is aangegeven dat er genoeg 
mogelijkheden zijn voor informele communicatie in de vorm van: Teams, Zoom, Google Meet en 
WhatsApp. Er heerst verbondenheid, saamhorigheid en cohesie in het team. Zo is de teamcohesie met 7,8 
sterren beoordeeld. Teamleden hebben vertrouwen in elkaar en zijn betrokken bij elkaar en de teamleider. 
De teamleden geven aan gemiddeld meer dan 60 minuten per week informele communicatie met 
teamleden te hebben, 18,2% van de teamleden heeft behoefte aan meer informele communicatie. Met de 
teamleider hebben de teamleden gemiddeld 15-30 minuten per week informele communicatie, waarbij 
één teamlid behoefte heeft aan meer informele communicatie.  
 
Er is aan de teamleden gevraagd wat beter zou kunnen op het gebied van informele communicatie in het 
team. Teamleden hebben aangegeven dat ze spontaner met het team willen bellen, een actievere 
groepschat willen, dat een wekelijkse koffie break out room wordt ingesteld en ze vaker informele 
communicatie met het hele team willen (en dat teamleden die meer op de achtergrond blijven ook worden 
betrokken). Vervolgens is aan de teamleden is gevraagd wat zij zouden veranderen om informele 
communicatie in het virtuele team te bevorderen als zij teamleider waren. Teamleden hebben aangegeven 
dat zij teamleden meer zouden stimuleren om informele communicatie op te zoeken, vaker 
groepsgesprekken inplannen en iedere ochtend kort samenkomen om met een kop koffie gezamenlijk de 
dag te starten. Daarna is aan de teamleden gevraagd wat voor initiatieven zij nemen om informeel contact 
met teamleden en de teamleider te hebben.  De teamleden bellen en chatten de teamleden, drinken online 
een kop koffie, plannen wekelijks 1-op-1 gesprekken met teamleden in, maken groepschats aan in Teams, 
na een online meeting blijven zitten, starten maandag ochtend met een informeel gesprek, nemen deel aan 
digitale borrels en quizzen en hebben enkele teamleden een standaard groepje waar ze mee bellen.  
Concluderend creëert de teamleider verschillende mogelijkheden voor informele communicatie, zijn er 
genoeg tools en mogelijkheden voor informele communicatie, is er een hoge betrokkenheid, vertrouwen 
en cohesie in het team en is er een hoge frequentie van informele communicatie. Toch zijn er enkele 
teamleden die behoefte hebben aan meer informele communicatie. Teamleden zouden graag vaker met 
het hele team en één op één informele gesprekken hebben. 
Team B 
De inzet van de e-leider voor informele communicatie is in de vorm van wekelijkse check-ups, 
groepsgesprekken en koffiegesprekken. Teamleden zijn met 7,5 sterren tevreden over de inzet van de 
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teamleider voor informele communicatie. Er is aangegeven dat er genoeg mogelijkheden zijn voor 
informele communicatie in de vorm van: Teams, Skype, WhatsApp en Zoom. Het verloop is vrij hoog, 
maar er zijn geen vervelende spanningen in het team. De teamcohesie is beoordeeld met 7,3 sterren. 
Teamleden hebben vertrouwen in elkaar en zijn betrokken bij elkaar en de teamleider. De teamleden 
geven aan gemiddeld meer dan 60 minuten per week informele communicatie met teamleden te hebben, 
slechts één teamlid heeft behoefte aan meer informele communicatie. Met de teamleider hebben de 
teamleden gemiddeld 15-30 minuten per week informele communicatie, waarbij teamleden geen behoefte 
heeft aan meer communicatie.  
 
Er is aan de teamleden gevraagd wat beter zou kunnen op het gebied van informele communicatie in het 
team. Teamleden hebben aangegeven dat de teamleden elkaar al goed genoeg opzoeken en hebben geen 
verbeterpunten. Vervolgens is aan de teamleden gevraagd wat zij zouden veranderen om informele 
communicatie in het virtuele team te bevorderen als zij teamleider waren. Teamleden hebben aangegeven 
dat zij op een ongedwongen en vrijblijvende manier informele gesprekken zouden organiseren en 
teamleden wekelijks 15 minuten aan elkaar koppelen om informele gesprekken te voeren. Daarna is aan 
de teamleden gevraagd wat voor initiatieven zij nemen om informeel contact met teamleden en de 
teamleider te hebben.  De teamleden geven aan dat zij vragen hoe het met iemand gaat via de chat, gaan 
eerder in een meeting voor een informeel gesprek en voeren gesprekken over gezamenlijke hobby’s.  
 
Concluderend creëert de teamleider verschillende mogelijkheden voor informele communicatie, is er een 
hoge betrokkenheid en vertrouwen in het team en is er een hoge frequentie van informele communicatie. 
Echter is er een hoog verloop in het team, waardoor de teamcohesie lager is beoordeeld. Teamleden 
hebben aangegeven dat zij elkaar goed genoeg opzoeken. Toch wensen teamleden dat er ongedwongen 
en vrijblijvende meetings worden georganiseerd en teamleden wekelijks 15 minuten aan elkaar worden 
gekoppeld voor informele gesprekken.  
  
Team C 
De inzet van de e-leider voor informele communicatie is in de vorm van groepsgesprekken, 
koffiegesprekken, bilaterale gesprekken en dagstarts. Teamleden zijn met 6,1 sterren tevreden over de 
inzet van de teamleider voor informele communicatie. 30% van de respondenten vindt dat de teamleider 
informele communicatie in het team stimuleert. Er is aangegeven dat er genoeg mogelijkheden zijn voor 
informele communicatie in de vorm van: Teams, WhatsApp, Zoom en bellen met de telefoon. De 
teamleden voelen zich redelijk verbonden, tussen de subteams is minder cohesie. De teamcohesie is 
beoordeeld met 6,4 sterren. Teamleden hebben vertrouwen in elkaar en zijn betrokken bij elkaar en de 
teamleider. De teamleden geven aan dat zij gemiddeld tussen de 15 en 30 minuten per week informele 
communicatie met elkaar hebben. 40% van de teamleden heeft behoefte aan meer informeel contact. Met 
de teamleider is minder dan 15 minuten per week informele communicatie, ook 40% van de teamleden 
heeft behoefte aan meer informele communicatie met de teamleider.  
 
Er is aan de teamleden gevraagd wat beter zou kunnen op het gebied van informele communicatie in het 
team. Teamleden hebben aangegeven dat ze graag meer samenhang willen in de verschillende subteams 
binnen het team en zouden graag informele groepschat op Teams willen.. Informele gesprekken vinden 
momenteel plaats voorafgaand aan formele gesprekken. Hierdoor is er altijd maar kort de tijd voor 
informele gesprekken. Teamleden zouden graag informeel ingestoken meetings willen. Vervolgens is aan 
de teamleden gevraagd wat zij zouden veranderen om informele communicatie in het virtuele team te 
bevorderen als zij teamleider waren. Teamleden hebben aangegeven dat zij vaker niet-werkgerelateerde 
informele meetings willen (in de vorm van quizzen en borrels), inplannen van informele gesprekken en 
teamleden meer stimuleren om informele gesprekken te voeren. Daarna is aan de teamleden gevraagd wat 
voor initiatieven zij nemen om informeel contact met teamleden en de teamleider te hebben.  De 
teamleden geven aan dat zij via de chat een bericht sturen, eerder aanschuiven bij meetings voor een 
informeel gesprek.  
Concluderend is de betrokkenheid en het vertrouwen tussen teamleden hoog, zijn er genoeg 
mogelijkheden voor informele communicatie, maar is de frequentie waarop dit plaatsvindt volgens de 
teamleden niet hoog genoeg. Daarbij hebben 40% van de teamleden behoefte aan meer informele 
communicatie, met zowel de teamleden als de teamleider. Voornamelijk informele communicatie tussen 
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de verschillende subteams komt niet vaak genoeg voor en hierdoor is de teamcohesie lager gescoord met 
6,4 sterren. Teamleden willen meer informele communicatie in de vorm van niet-werkgerelateerde 
meetings (in de vorm van quizzen en borrels) en het inplannen van informele gesprekken.  
 
Antwoord op de deelvraag: in hoeverre heeft de inzet van communicatiemiddelen en -technieken 
geholpen om informele communicatie te bevorderen?  
Bij team A en B is een hogere inzet van communicatiemiddelen en -technieken vastgesteld, dat invloed 
kan hebben op de hoge score op de teamcohesie. Bij team C is een lagere inzet van communicatiemiddelen 
en -technieken vastgesteld, dat invloed kan hebben op de lagere score op de teamcohesie. Bij team C 
wordt de verantwoordelijkheid voor informele gesprekken bij de teamleden neergelegd, als zij meer 
behoefte hebben aan informele gesprekken moeten ze hier zelf wat aan doen. Bij team A en B zorgt de 
teamleider voor frequente informele gesprekken (één op één of met het hele team). 40% van de teamleden 
van team C heeft aangegeven dat zij meer behoefte hebben aan informele communicatie met zowel de e-
leider als met andere teamleden. Doordat de e-leider de verantwoordelijkheid voor informele 
communicatie bij de teamleden legt zou het kunnen zijn dat introverte teamleden meer op de achtergrond 
blijven, minder informele gesprekken hebben en behoefte hebben aan meer informele gesprekken.  
 
Bij team A is een hoge inzet van de communicatiemiddelen en -technieken vastgesteld in de vorm van 
wekelijkse check-ups, groepsgesprekken, online quizzen, borrels en koffiegesprekken. Er zijn genoeg 
mogelijkheden voor informele communicatie en heerst er verbondenheid, saamhorigheid en cohesie in 
het team. De inzet van communicatiemiddelen en -technieken door de teamleider heeft in het team 
geresulteerd in genoeg mogelijkheden voor informele communicatie, met hoge frequentie informele 
gesprekken, een hoge teamcohesie, vertrouwen en betrokkenheid. Daarbij worden teamleden 
gestimuleerd om zelf initiatief te nemen en informele communicatie op te zoeken.  
 
Bij team B is een hoge inzet van de communicatiemiddelen en -technieken vastgesteld. De inzet van de 
teamleider is in de vorm van wekelijkse check-ups, groepsgesprekken en koffiegesprekken. Er zijn 
genoeg mogelijkheden voor informele communicatie. Teamleden hebben aangegeven dat er een hoog 
verloop is in het team, maar er zijn geen vervelende spanningen. De inzet van communicatiemiddelen en 
-technieken door de teamleider heeft in het team geresulteerd in genoeg mogelijkheden voor informele 
communicatie, met hoge frequentie van informele gesprekken en een hoge teamcohesie, vertrouwen en 
betrokkenheid.  
 
Bij team C is in mindere mate inzet van de communicatiemiddelen en -technieken vastgesteld. De inzet 
van de teamleider is in de vorm van groepsgesprekken (met een subteam), koffiegesprekken, bilaterale 
gesprekken en dagstarts (met alleen ICT service desk). De informele gesprekken vinden kort plaats voor 
een formeel gesprek. 30% van de teamleden vindt dat de teamleider informele communicatie in het team 
stimuleert. Als teamleden meer informele communicatie wensen, moeten zij dit zelf opzoeken. Er zijn 
genoeg mogelijkheden voor informele communicatie. Teamleden voelen zich redelijk verbonden met het 
team, maar tussen de subteams is minder cohesie. De teamleider heeft eenmalig een online evenement 
georganiseerd. De inzet van communicatiemiddelen en -technieken door de teamleider heeft in het team 
geresulteerd in voldoende mogelijkheden voor informele communicatie, met een gemiddeld lage 
frequentie voor informele gesprekken, 40% van de teamleden heeft behoefte aan meer informele 
gesprekken. Teamleden willen meer informele communicatie in de vorm van niet-werkgerelateerde 
meetings (quizzen en borrels) en het inplannen van informele gesprekken. Toch is een hoge score 
vastgesteld voor het vertrouwen en de betrokkenheid in het team. De teamleden hebben geen gebruik 
gemaakt van de toelichting op de beoordeling van het vertrouwen en de betrokkenheid. De hoge score op 
vertrouwen en betrokkenheid zou verschillende redenen kunnen hebben: teamleden zoeken elkaar meer 
op voor informele communicatie of de teamleden werken meerdere jaren samen en hebben voor de Covid-
19 pandemie al vertrouwen en betrokkenheid opgebouwd.   
4.2.4 Deelvraag 4: Wat zijn goede voorbeelden voor het bevorderen van informele communicatie 
in virtuele teams?  
Uit deelvraag 1, 2 en 3 is een duidelijk verschil te zien in de manier van het bevorderen van informele 
communicatie in Team A en B ten opzichte van Team C. Om de deelvraag te beantwoorden zullen goede 
voorbeelden voor het bevorderen van informele communicatie worden opgesteld aan de hand van de 
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analyses uit Team A en B. De redenering is dat teams die goed scoren op inzet en tevredenheid voor 
informele communicatie worden vergeleken met teams die minder goed scoren op deze variabelen. Wat 
teams en e-leiders anders of meer doen aan informele communicatie dan de teams en e-leiders die minder 
goed scoren wordt als goed voorbeeld gezien. Team A en B scoren beter op de onderzochte variabelen 
ten opzichte van team C, waardoor de inzet van team A en B worden beschouwd als betere voorbeelden 
voor het bevorderen van informele communicatie in virtuele teams dan team C. Daarbij zullen de 
resultaten van de teamleden uit de enquête van Team C worden bekeken wat zij vinden dat beter zou 
moeten om informele communicatie te bevorderen. Aanvullend zullen ook de enquêteresultaten van Team 
A en B erbij gehaald worden over wat teamleden vinden dat beter zou moeten om informele communicatie 
te bevorderen. Dit gecombineerd heeft geresulteerd in de volgende goede voorbeelden: 
 

1. Frequent informele communicatie (meer dan 60 minuten per week) 
Uit het onderzoek is gekomen dat de frequentie van informele communicatie een belangrijke invloed 
heeft op de informele communicatie. Team A en B hebben een hoge frequentie van informele 
communicatie. Bij deze teams is ook te zien dat er bijna geen respondenten zijn die behoefte hebben aan 
meer informele communicatie. Team C heeft een lage frequentie van informele communicatie en 40% 
van de respondenten heeft behoefte aan meer informele communicatie, met zowel de teamleden als met 
de teamleider. Frequent  informele communicatie (meer dan 60 minuten per week) met teamleden is een 
goed voorbeeld om informele communicatie in een virtueel team te bevorderen. 
 

2. Organiseer niet-werkgerelateerde informele meetings 
Opvallend is dat bij Team C, in vergelijking met Team A en B, enkel informele communicatie plaatsvindt 
voorafgaand of na formele gesprekken. Daarbij vindt bij Team C geen wekelijkse check-up plaats. Uit de 
enquête is naar voren gekomen dat 30% van de teamleden van Team C heeft aangegeven dat de teamleider 
niks doet om de informele communicatie in het team te bevorderen. Door middel van het organiseren van 
niet-werkgerelateerde informele meetings (borrels, quizzen, spellen, koffiegesprekken, wekelijks 
teamleden indelen voor een informeel gesprek) kan de informele communicatie in het team worden 
verbeterd. Het organiseren van niet-werkgerelateerde informele meetings is een goed voorbeeld om 
informele communicatie in een virtueel team te bevorderen.   
 

3. Kies voor een tool dat beeldbellen faciliteert 
Uit het onderzoek is gekomen dat het belangrijk is om een communicatiemiddel te gebruiken dat 
videobellen faciliteert, zoals Teams, Skype of Zoom. Door gebruik te maken van videobellen kunnen de 
partijen elkaar zien en kunnen signalen, houdingen en handelingen worden opgemerkt. De keuze om 
informele communicatie te laten plaatsvinden via een communicatiemiddel waarbij videobellen wordt 
gefaciliteerd is een goed voorbeeld om informele communicatie in een virtueel team te bevorderen. 
 

4. Zorg ervoor dat je betrokken bent bij teamleden  
Uit het onderzoek is gekomen dat e-leiders A en B actief teamleden videobellen voor informele 
gesprekken. Het doel hiervan is om erachter te komen hoe het met de teamleden gaat en hoe zij zich 
voelen. Teamleden A en B hebben in de enquête aangegeven dat zij het als prettig ervaren dat de 
teamleider actief videobelt en geven aan dat het bijdraagt aan de betrokkenheid vanuit de teamleider.  
Het actief videobellen met teamleden en tijdens het gesprek betrokkenheid tonen is een goed voorbeeld 
om informele communicatie in een virtueel team te bevorderen.  
 

5. Creëer samenhang  
In Team A en B vinden wekelijkse check-ups plaats, niet in Team C. Teamleden A hebben aangegeven 
dat zij het belangrijk vinden dat alle teamleden worden betrokken tijdens de informele gesprekken, ook 
teamleden die meer op de achtergrond blijven. Uit de enquêtes van teamleden C wordt aangegeven dat er 
voornamelijk in subteams wordt gewerkt en dat er weinig tot geen informele communicatie en 
teamcohesie tussen de verschillende subteams is. 
 

6. Stimuleer en motiveer teamleden voor informele communicatie   
In de enquête is naar voren gekomen dat teamleden het belangrijk vinden dat de teamleider de teamleden 
stimuleert en motiveert om informele gesprekken met elkaar te voeren. Volgens de teamleden is het 
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belangrijk om te weten dat er ruimte is om informeel gesprekken met elkaar te voeren. In team C is naar 
voren gekomen dat 30% van de teamleden vindt dat de teamleider informele communicatie in het team 
stimuleert. Als teamleden meer informele communicatie wensen, moeten zij dit zelf opzoeken. Het 
stimuleren en motiveren van teamleden om informele gesprekken te voeren is een goed voorbeeld om 
informele communicatie in een virtueel team te bevorderen. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden conclusies uit het onderzoek getrokken. In paragraaf 5.1 is de discussie over de 
resultaten uitgewerkt, in paragraaf 5.2 zijn de conclusies uitgewerkt, in paragraaf 5.3 zijn de 
aanbevelingen voor de praktijk uitgewerkt, in paragraaf 5.4 zijn de aanbevelingen voor verder onderzoek 
uitgewerkt en in paragraaf 5.5 is een reflectie op de validiteit en betrouwbaarheid uitgewerkt met een 
persoonlijke reflectie op het proces van het onderzoek.  
 
5.1 Discussie – reflectie 
In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat het managen van virtuele teams anders is dan in een 
traditionele face-to-face kantooromgeving en dat het verlies van frequente informele communicatie 
leiders ertoe dwingt nieuwe communicatiemiddelen en -technieken te gebruiken voor hun virtuele 
werknemer (Newman & Ford, 2021). Virtueel leiderschap vraagt zowel om bestaande als nieuwe 
leiderschapscompetenties (Szelwach & Matthews, 2021). Tijdens het empirisch onderzoek is dit 
bevestigd. De e-leiders geven aan dat zij in een virtuele setting meer aandacht geven aan teamleden, om 
te voorkomen dat zij eenzaam thuis aan het werken zijn en de verbondenheid van het team verliezen. Ook 
worden e-leiders gedwongen om nieuwe communicatiemiddelen en -technieken te gebruiken voor 
informele communicatie in het virtuele team, zoals Teams. 
 
Volgens onderzoek uitgevoerd door Kylefalk and Hallberg (2020) is het belangrijk om vaker te 
communiceren in virtuele teams dan wanneer het team fysiek zou samenwerken en actief te proberen 
vertrouwen en cohesie binnen het team op te bouwen door transparant en eerlijk te zijn. Dit is in het 
empirisch onderzoek bevestigd. Bij de teams waar frequent informele communicatie plaatsvindt is een 
hogere teamcohesie als bij het team waar minder frequent informele communicatie plaatsvindt. Daarbij 
hebben zowel teamleden als e-leiders hebben aangegeven dat zij meer behoefte hebben aan informele 
communicatie in een virtuele setting.  
 
Aangezien fysiek contact ontbreekt in een virtuele communicatiesetting, moeten e-leiders nieuwe 
communicatievaardigheden ontwikkelen om en een gevoel van saamhorigheid te creëren (Lilian, 2014). 
Dit is bevestigd in het empirisch onderzoek. Teamleden verwachten dat e-leiders op een actievere manier 
communiceren met teamleden in de vorm van; frequenter informeel contact, meer doorvragen en 
betrokkenheid tonen.  
 
In onderzoek uitgevoerd door Rocker (2012) is naar voren gekomen dat het belangrijk is om een 
onderscheid te maken tussen werkgerichte communicatie en op verbondenheid (informele) gerichte 
communicatie. Traditionele communicatietechnologieën, zoals telefoon en e-mail, zijn gericht op inhoud 
en zijn niet geschikt om een gevoel van verbondenheid te ondersteunen. Op verbondenheid gerichte 
communicatie is bedoeld om sociale relaties tussen mensen te ondersteunen en te vergroten, door een 
gevoel van verbondenheid. Hoe meer een communicatiemiddel in staat is om de persoonlijkheid en non-
verbale symbolen van een persoon op afstand over te brengen, des te hoger is zijn sociale aanwezigheid. 
In het empirisch onderzoek is dit bevestigd. Bij de teams worden communicatiemiddelen toegepast 
waarbij teamleden elkaar kunnen zien en non-verbale symbolen kunnen worden waargenomen. Team A 
en B plannen op verbondenheid gerichte communicatie en hebben een hoge score op teamcohesie, waar 
bij Team C geen op verbondenheid gerichte communicatie wordt gepland en een lagere teamcohesie 
heerst. Het zou kunnen zijn dat op verbondenheid gerichte communicatie van invloed is op de 
teamcohesie.  
 
In het literatuuronderzoek is antwoord gegeven op de deelvragen die in paragraaf 1.4 zijn geformuleerd. 
Marlow et al. (2017) hebben geconcludeerd dat leiders die onvoldoende aandacht besteden aan 
communicatie-uitdagingen of de beschikbare communicatiemiddelen en -technieken onjuist gebruiken, 
waarschijnlijk minder succesvolle virtuele teams zullen hebben. Marlow et al. (2017) stellen dat er 
specifieke communicatiemiddelen en -technieken zijn die het belangrijkst zijn bij het overwinnen van 
uitdagingen van het leiden van virtuele teams. Dit zijn communicatiefrequentie, voorspelbaarheid, 
responsiviteit, duidelijkheid en modus. Uit het empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat de mate 
van communicatiefrequentie en modus belangrijk zijn voor de informele communicatie in een virtueel 
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team. De teams met een hogere frequentie informele communicatie zijn tevreden met het vertrouwen, 
betrokkenheid en teamcohesie. Het team met een lage frequentie informele communicatie geven aan meer 
behoefte te hebben aan informele communicatie en daar is een lagere teamcohesie gemeten. De keuze 
voor de modus is belangrijk. Door gebruik te maken van een communicatiemiddel dat videobellen 
faciliteert kunnen partijen elkaar zien en kunnen signalen, houdingen en handelingen worden opgemerkt. 
De manier waarop voorspelbaarheid belangrijk is gebleken is niet bekend. In de resultaten is naar voren 
gekomen dat informele communicatie idealiter spontaan gebeurd (zoals het spontaan opbellen van een 
teamlid) en niet te veel gepland is. De variabelen duidelijkheid en responsiviteit zijn niet onderzocht, 
omdat het ingewikkeld te meten is hoe tijdig iemand reageert (responsiviteit) en hoe duidelijk iemand 
communiceert (duidelijkheid). 
 
5.2 Conclusies 
Op basis van het onderzoek kan een antwoord op de onderzoeksvraag worden gegeven: 
 
Hoe kunnen e-leiders informele communicatie in virtuele teams bevorderen?  
 
Er zijn verschillende manieren hoe e-leiders informele communicatie in virtuele teams kunnen 
bevorderen. E-leiders kunnen informele communicatie bevorderen door middel van het frequent 
inplannen van informele gesprekken (meer dan 60 minuten per week) in de vorm van het organiseren van 
niet-werkgerelateerde informele meetings. Denk hierbij aan bijvoorbeeld online borrels, quizzen, spellen, 
koffiegesprekken en het wekelijks indelen van teamleden voor een 15 minuten informeel gesprek. De 
keuze van de modus heeft invloed op het bevorderen van informele communicatie. Kies ervoor om een 
communicatiemiddel te gebruiken dat videobellen faciliteert, zoals Teams. Door gebruik te maken van 
videobellen kunnen teamleden elkaar zien en kunnen signalen, houdingen en handelingen worden 
opgemerkt. Daarbij kunnen e-leiders informele communicatie in het team bevorderen door betrokkenheid 
te tonen door middel van het spontaan videobellen van teamleden. Het doel hiervan is om erachter te 
komen hoe het met iemand gaat en hoe zij zich voelen. Het creëren van samenhang in het team in de vorm 
van gezamenlijke meetings, waarbij alle teamleden betrokken zijn, zorgt ervoor dat informele 
communicatie in het virtuele team wordt bevorderd. Tot slot is het belangrijk om teamleden te stimuleren 
en motiveren om informele gesprekken met elkaar te voeren en dit bevorderd de informele communicatie 
in het virtuele team.  
 
5.3 Aanbevelingen voor de praktijk  
De conclusie uitgewerkt in paragraaf 5.2 zijn ook de aanbevelingen voor de praktijk. In paragraaf 5.2 zijn 
verschillende goede voorbeelden (aanbevelingen) naar voren gekomen hoe e-leiders informele 
communicatie in virtuele teams kunnen bevorderen. De aanbevelingen voor de praktijk kunnen worden 
gegeneraliseerd in de volgende context: 

- Branches: kantoorartikelen, online marketing en gemeente; 
- Teams: Marketing, Online Advertising en Informatie Management & Automatisering; 
- Teams waar de IT goed is ingericht, zodat virtueel samengewerkt kan worden en 

communicatiemiddelen kunnen worden gebruikt; 
- Teams die tijdens de Covid-19 pandemie volledig virtueel hebben samengewerkt. 

 
5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. In het 
onderzoek is gekeken naar hoe e-leiders informele communicatie kunnen bevorderen in virtuele teams. 
Een aanbeveling voor verder onderzoek is om onderzoek te gaan doen naar hoe e-leiders informele 
communicatie kunnen bevorderen met het hybride werken. Tegenwoordig wordt steeds meer hybride 
gewerkt: een paar dagen op kantoor en de rest vanuit huis. Het is interessant en actueel om te onderzoeken 
hoe e-leiders informele communicatie kunnen bevorderen met het hybride werken. Vindt informele 
communicatie voornamelijk voor op de dagen dat teamleden op kantoor werken? En hoe vindt informele 
communicatie plaats met teamleden die voornamelijk thuis werken? En wat is het verschil tussen teams 
die alleen virtueel werken? 
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Het onderzoek is door de korte duur uitgevoerd in drie verschillende branches: een gemeente, 
kantoorartikelen en online marketing. Hierdoor kan worden afgevraagd in hoeverre de resultaten uit dit 
onderzoek valide genoeg zijn. Om de generaliseerbaarheid van het onderzoek te verhogen is het 
waardevol om ook in andere branches het onderzoek uit voeren. Mogelijk dat in andere branches 
aanvullende resultaten naar voren komen die van essentieel belang zijn voor het bevorderen van informele 
communicatie in virtuele teams. In het onderzoek zijn de volgende soorten teams geselecteerd: online 
marketing, marketing en informatie management & automatisering. Het is interessant om het onderzoek 
onder andere soorten teams uit te voeren, om te zien of daar verschillen zijn in de behoefte van teamleden 
voor informele communicatie.  
 
Ook is het interessant om te kijken naar waar het limiet zit op de inzet van e-leiders hoe zij informele 
communicatie kunnen bevorderen. Een overkill aan informele communicatie kan ervoor zorgen dat 
teamleden minder tijd hebben voor werkzaamheden of dat het een verplichting wordt. En wellicht zijn er 
teams waar minder behoefte is aan informele communicatie en dat de inzet van e-leiders om informele 
communicatie te bevorderen in het virtuele team averechts werkt.  
 
5.5 Reflectie op validiteit en betrouwbaarheid 
In deze paragraaf is een reflectie uitgewerkt op basis van validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.  
 
De e-leiders hebben de enquête naar de teamleden verstuurd, dit zou invloed kunnen hebben op de 
antwoorden die teamleden op de enquête hebben gegeven. Ook al is het volledig anoniem, zou het kunnen 
zijn dat respondenten sociaal acceptabele antwoorden hebben gegeven. In het vervolg zou de onderzoeker 
zelf de teamleden benaderen en de enquête sturen of de e-mailadressen opvragen aan de teamleider om 
de link van de enquête te sturen.  
 
In het vervolg zou de onderzoeker ook een of twee teamleden interviewen om een uitgebreidere 
toelichting te krijgen waarom de scores op de variabelen zijn gegeven. Bijvoorbeeld bij team C is een 
hoge score op betrokkenheid en vertrouwen vastgesteld, maar is door de teamleden geen toelichting 
gegeven. Hierdoor is niet bekend waarom de betrokkenheid en vertrouwen hoog worden gescoord. Dit 
zou verschillende redenen kunnen hebben: teamleden zoeken elkaar meer op voor informele 
communicatie of de teamleden werken meerdere jaren samen en hebben voor de Covid-19 pandemie al 
vertrouwen en betrokkenheid opgebouwd. Door interviews af te nemen met teamleden kan hier over 
worden doorgevraagd en de situatie duidelijker in beeld worden gebracht.  
 
Een randvoorwaarde die is gesteld voor het onderzoek is dat de teams tijdens de Covid-19 pandemie enkel 
virtueel hebben samengewerkt. Tijdens de interviews kwam naar voren dat teams inmiddels hybride 
werken en antwoorden gaven op de vragen op basis van het hybride samenwerken. Gedurende de 
interviews moest meerdere malen worden aangegeven dat de vragen enkel gaan over de periode waarin 
de teams volledig virtueel samenwerkten. Achteraf hadden de vragen anders moeten worden gesteld met 
hierin de stelling dat het gaat over de Covid-19 periode. De verwachting was dat het voor de 
geïnterviewden duidelijk was dat het enkel over de Covid-19 periode ging, maar zij gaven geregeld 
antwoorden met betrekking tot hybride werken.  
 
Het zou kunnen dat het huidige hybride samenwerken invloed heeft gehad op de beoordeling van 
respondenten op het vertrouwen, betrouwbaarheid en teamcohesie. Dit zou kunnen betekenen dat de 
resultaten uit het onderzoek op het vertrouwen, betrouwbaarheid en teamcohesie betrekking hebben op 
zowel het volledig virtueel samenwerken als het inmiddels hybride werken. Echter, stond bij elke vraag 
aangegeven dat het onderzoek enkel gericht is op de Covid-19 periode. De informele communicatie 
tijdens het hybride werken is interessant om verder te onderzoeken, zoals in paragraaf 5.4 is toegelicht.  
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Bijlagen 
In dit hoofdstuk zijn de bijlagen uitgewerkt.  
 
Bijlage 1 Uitwerking interviews 
In deze bijlage zijn de drie interviews uitgewerkt. 
 
Bijlage 1.1 Interview met Teamleider A 
 

1. Hoe vindt informele communicatie in jouw team plaats? 
Teams is de tool dat het meest gebruikt wordt om online samen te werken en waar informele 
communicatie plaatsvindt. Ook hebben we een WhatsApp groep die veel gebruikt wordt, echt voor 
informeel contact. Ik weet dat onderling tussen teamleden ook groepsgesprekken zijn, waar niet perse 
iedereen in zit, waaronder ik. Dat moet ook kunnen. De WhatsApp groepsgesprekken worden gebruikt 
om informeel contact te hebben. Je kent het koffiezetapparaat gesprek wel, daar hebben teamleden 
informele gesprekken. Het moet ook niet een geregistreerd zaakje zijn, dat beperkt het informele aspect 
en het gevoel dat er niet alleen maar wordt gewerkt, maar dat er ook ruimte is voor een praatje. Geregeld 
stuurde ik een presentje naar teamleden, als bedankje of bij persoonlijke gebeurtenissen. Tijdens de 
weekstarts heb ik extra tijd vrijgemaakt voor informele gesprekken. In defensie noemen we dat 
kerngedrag 15. In teamverband en hoe jij een gesprek opent heb je altijd even kerngedrag 15: het 
informele praatje. ‘’Wat hebben we dit weekend gedaan? Max Verstappen heeft weer gewonnen, top.’’ 
Soms merk je dat collega’s graag het informele deel willen overslaan en gelijk willen gaan werken. Dat 
is echt per week verschillend en moet je aanvoelen in de reacties van het team. Daar probeer ik op te 
letten en desnoods slaan we het informele deel over en gaan we direct over op de orde van de dag. Het is 
niet altijd zo dat teamleden zin in informele gesprekken hebben. De weekstarts en alle meetings werden 
online gedaan. We hadden Teams voor de Covid-19 pandemie al geïmplementeerd, dus daar werkten we 
al mee. Niet iedereen had een thuiswerkplek, dat was de grootste uitdaging om iedereen de middelen te 
geven zodat het mogelijk gemaakt kon worden. Daarbij hebben we een online vrijdagmiddag borrel, we 
doen met regelmaat een spelletje en online quizzen. Dit hebben we gedaan omdat bijna iedere maand wel 
een nieuwe medewerker/ stagiair start en zij hierdoor de teamleden beter leren kennen. 
 

2. In hoeverre hecht jij waarde aan informele communicatie met teamleden? 
Veel waarde, ik vind het erg belangrijk dat informele communicatie met teamleden plaatsvindt voor de 
betrokkenheid en het vertrouwen onderling.  
 

3. In hoeverre ben jij tevreden over de informele communicatie in het team? 
Ik ben erg tevreden over de informele communicatie in het team.  
 
Variabele 1: Inzet van e-leider voor informele communicatie  

4. Op wat voor manier bevorder jij de informele communicatie in het team? 
Meer tijd vrij maken voor informele gesprekken tijdens de wekelijkse meetings. Daarbij bel ik teamleden 
wekelijks in de vorm van videobellen om te weten hoe het met diegene gaat en om betrokken te blijven. 
Daarbij heb ik de vrijdagmiddag borrel ingesteld en doen we met regelmaat een spelletje. Ook hebben we 
online quizzen over teamleden zodat zij elkaar beter leren kennen. Het is goed voor nieuwe medewerkers 
en stagiaires om de teamleden op deze manier beter te leren kennen.  
 

5. Op wat voor manier motiveer jij teamleden om informele gesprekken te voeren met elkaar? 
Ik geef regelmatig aan tijdens meetings dat het belangrijk is dat teamleden informele gesprekken met 
elkaar voeren. Hierdoor probeer ik de teamleden aan te moedigen dit echt op te zoeken. Naast alles wat 
ik zelf initieer is het fijn dat teamleden dit onderling ook doen.  
 

6. Wat voor online informele evenementen organiseer jij voor het team? (Denk hierbij aan 
koffiegesprekken, groepsgesprekken, virtuele quizzen, wekelijkse check-ups) 

Wekelijkse check-ups, koffiegesprekken, virtuele quizzen, borrels en koffiegesprekken.  
Variabele 2: Mogelijkheden voor informele communicatie 
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7. Welke mogelijkheden zijn er voor informele communicatie in het virtuele team? (Teams, Zoom, 
tijd beschikbaar) 

Teams en WhatsApp. We hebben op WhatsApp een groepsapp voor alleen informeel contact.  
 

8. In hoeverre ben jij tevreden over de mogelijkheden voor informele communicatie? 
Ik ben tevreden over de mogelijkheden voor informele communicatie. 
 
Variabele 3: Teamcohesie 
Teamcohesie is de mate waarin teamleden zich verbonden voelen met het team. 
 

9. Hoe hoog is de cohesie in jouw team?  Schaal van 1 tot 10  
8 
 

10. In hoeverre ben jij tevreden over de teamcohesie? 
Zeer tevreden. Ik zet elk kwartaal een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Hier komen vragen aan 
bod wat de lading dekt van teamcohesie en daar worden 8-en gegeven.  
 
Variabele 4: Vertrouwen 

11. In hoeverre worden persoonlijke situaties gedeeld in het team? 
Tegenwoordig worden meer persoonlijke situaties face to face gedeeld, minder online. Dat is dan meer 
de gemakheid dient de mens., dat je aan iemand die thuis werkt vraagt van hoe gaat het? Ik wacht eigenlijk 
af tot iemand op kantoor is om het in het echt te bespreken, vooral als ik weet dat er iets is. Hey je bent 
op vakantie geweest, hoe was het?  
 
En in de periode dat jullie virtueel samenwerkten? 
Dan deed ik het wel online, dan is het niet anders dan dat als je tegenover mij zit. Maar het lezen van 
iemand en de ruimte is toch anders, het is veel vlakker. Ik kan emoties minder goed lezen en ervaren.  
 
Beeldbellen? 
Ja, ik verwacht wel dat iemand de webcam even aanzet. Ik ga niet tegen een zwart scherm praten. Als in 
1 minuut even iets moet worden besproken dan is het prima, maar in principe is het altijd beeldbellen. 
Als ik 1-op-1 gesprekken voer is het zeker een vereiste. Non-verbaal is 80% van de communicatie nog 
steeds, als je dat mist wordt het letterlijk een vlak gesprek.  
Heb je ook wel eens een situatie gehad waarbij teamleden ruzie/ discussie met elkaar hebben gehad en 
dat je dat virtueel met ze moest oplossen? 
Ja, je moet eerst het hele verhaal zien te achterhalen. Als je iets ziet gebeuren dan zie je dat iemand boos 
is of huilt, kan je gelijk acteren. Op het moment dat je dit niet ziet (in een virtuele setting dus), dan moet 
je eerst het hele verhaal zien te achterhalen om een compleet beeld te krijgen. Als iemand hoog in emotie 
zit is een Teams call niet ideaal. Je ziet ook niet hoe iemand zich voelt als je belt, er is al een drempel. Ik 
heb toen wel 2-3 uur moeten bellen en 10x terug moeten bellen, om het uiteindelijk aan elkaar te lijmen. 
Uiteindelijk is het gelukkig wel uitgepraat en goedkomen, maar het was geen pretje. 
 
Kom je er dan voornamelijk aan het einde achter? Als je iets is op de werkvloer kan je dat merken, maar 
bij thuiswerken moet het echt worden aangegeven vanuit de teamleden. Ik denk als je thuiswerkt die 
drempel hoger is om dat te doen.  
 
Ja, het is veel makkelijker om dingen te zeggen of bepaalde uit te drukken in tekst via Teams dan dat je 
face-2-face zou zeggen. Je kan ook niet zien hoe iemand iets bedoeld via tekst. Een ruzie escaleert sneller 
online dan face-2-face. Dingen kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden, je ziet minder emoties. Je komt 
er altijd te laat achter, vooral als het online is, het reactief en niet proactief.  
  

12. In hoeverre ben jij tevreden over het vertrouwen in het team? 
Ik ben tevreden over het vertrouwen in het team.  
 
Variabele 5: Betrokkenheid 
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13. In hoeverre ben jij betrokken bij teamleden?  
Ik ben erg betrokken bij de teamleden. Ik bel wekelijks individueel met de teamleden voor informele 
communicatie en daarbij spreken we met het team in wekelijkse groepsgesprekken en online 
evenementen.  
 

14. In hoeverre zijn teamleden betrokken bij elkaar?  
Er zijn allemaal groepen ontstaan op de afdeling, clustervorming. Je merkt dat er in teamchats 
saamhorigheid is. Ik denk dat er nog wel meer draagvlak zou mogen zijn bij bepaalde uitdagingen, een 
afwachtende houding bij nieuwe updates. Je kent het niet en het is moeilijk, doen ze het liever niet. In 
plaats van dat iemand opstaat en zegt dit gaan we samen oppakken. Ik moet dat nu aansporen. Verder op 
basis van de dagelijkse gang van zaken en elkaar ondersteunen merk ik dat het vanzelf gaan.    
 

15. In hoeverre ben jij tevreden over betrokkenheid in het team? 
Ik merk dat iedereen erg betrokken is in het team en daar ben ik tevreden over.  
 
Variabele 6: Modus – Tools 
Onder tools worden communicatiemiddelen bedoeld zoals Teams, Zoom, WhatsApp, bellen etc. 
 

16. Welke tools worden gebruikt voor informele communicatie?  
Teams en WhatsApp 
 

17. In hoeverre ben jij tevreden over de beschikbare tools voor informele communicatie? 
Tevreden. Werkt goed.  
 
Variabele 7: Frequentie 
Bij frequentie gaat het om hoe vaak informele communicatie voorkomt.  
 

18. Hoe vaak is er informele communicatie in het team?  
Sowieso 3 dagen de ochtend, de teammeeting, online koffie, 1 op 1 gesprekken. Minstens 1,5 uur.  
 

19. Heb jij meer behoefte aan informele communicatie met teamleden?  
Ik denk dat de informele communicatie nu goed is.  
 
Variabele 8: Voorspelbaarheid 
Voorspelbaarheid gaat om in hoeverre de informele gesprekken vooraf zijn te verwachten.  
 

20. In hoeverre zijn informele communicatie gesprekken vooraf gepland? (vaste dag, tijd, vooraf 
ingepland?) 

Ja, ik denk dat de collega’s elkaar zomaar gaan opbellen, dat doe je dan toch als het vooraf gepland is. 
Zoals ik net zei, kerngedrag 15. Eerst even informeel contact en daarna gaan we over op het informele 
deel van de meeting.  
 
We hebben een hybride vorm van werken. Er zijn collega’s die remote werken, alleen niet in mijn team. 
Mijn voorkeur is dat de teamleden wel hybride werken, en dat gebeurd ook. Er is wel een collega die 
binnenkort naar Mexico gaat en vanuit daar gaat werken. Daar zal ik een andere manier van 
communiceren moeten gaan hanteren en zullen er vaste momenten worden ingepland wanneer ik met 
haar ga bellen. Het wordt een uitdaging dat zij binnen de organisatie de klik nog steeds houdt en daar 
moeten we iets voor bedenken.  
 
Je hebt ook tijdsverschil toch? 
Ja, zij begint dan om 13:00 uur ’s middags Nederlandse tijd, dan is het daar 7 uur ’s ochtends. Dan kunnen 
we overleggen inplannen in de middag Nederlandse tijd. Maandag t/m woensdag zullen er in de middag 
samenwerk momenten zijn en vaste momenten inplant voor overleg.  
 
Variabele 9: Verbeteringen 
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21. Wat zou er nog beter kunnen op het gebied van informele communicatie in het team? 
Nog meer het saamhorigheidsgevoel, dat je elkaar minder als collega’s ziet maar meer als vriend-
collega’s. Iets meer informeel, ik hoop dat dat meer word. Er zitten ook keerzijden aan, dat je minder 
tegen elkaar in durft te gaan of dat discussies persoonlijk worden genomen. Daar moet je duidelijk in 
zijn, dat het zakelijk is, dat de rollen duidelijk blijven. Het moet ook niet te informeel worden, het blijft 
werk en we blijven verantwoordelijkheden hebben. Als je daar een balans in weet te vinden is dat het 
best haalbare dat er is.   
 
Zijn er nog dingen dat je kwijt wil? 
Of er vanuit de organisatie aandacht aan besteed wordt. Communicatie staat bovenaan, daarna komt de 
rest. Processen lopen vast, voelen geen betrokkenheid, er is onbegrip als je communicatie niet op orde is. 
Ik denk dat vanuit de werkgever er een bepaalde verantwoordelijkheid is dat het mogelijk moet worden 
gemaakt om informele communicatie te hebben met elkaar. 
 
Tegenwoordig wordt steeds meer hybride gewerkt, een paar dagen op kantoor en de rest vanuit huis. De 
dagen dat teamleden samenkomen wordt het meest informeel gecommuniceerd, op de thuiswerkdagen 
werkt voornamelijk ieder voor zich.  
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Bijlage 1.2 Interview met Teamleider B 
 

1. Hoe vindt informele communicatie in jouw team plaats? 
Voor de Covid-19 pandemie werkten we al met Skype om elkaar zowel formeel als informeel op de 
hoogte te houden. Door corona zijn extra meetings in het begin en het eind van de week ingepland: 
weekstarts en weekafsluitingen. Voorheen was een weekstart 100% zakelijk en iedereen liet weten wat 
ze op de dag gaan doen. De weekstarts zijn nu informeler ingericht, met vragen zoals: ‘’Hoe was je 
weekend? Heb je nog wat leuks meegemaakt?’’ Op dat moment zijn we met het hele team bij elkaar en 
kunnen we leuke dingen met elkaar delen. De meeting is wat verlengt en er is ruimte voor non-
werkgerelateerde input. We hebben een weekafsluiter in het leven geroepen, waarbij we ook met het hele 
team bij elkaar komen om te bespreken wat iedereen deze week heeft meegemaakt, wat gaan we dit 
weekend doen en delen van persoonlijke dingen. We hebben als marketing team coffee roulette opgezet 
waarbij we willekeurig twee mensen aan elkaar koppelen. Tijdens de lockdown was het twee wekelijks 
en het is nu één keer per maand. Ik heb zelf een systeem gebouwd waarbij mensen werden gematcht. 
Voor de rest heb ik een keer per maand een BILA (bilateraal gesprek) met elk teamlid. De BILA’s heb ik 
qua duur verlengt om naast formele zaken ook persoonlijke informele zaken te bespreken. Bij het volledig 
thuiswerken moet je naar mijn mening als teamleider ervoor zorgen dat er genoeg informele 
communicatie tussen teamleden plaatsvindt, om te voorkomen dat iemand eenzaam in zijn kamer aan het 
werken is. 
 

2. In hoeverre hecht jij waarde aan informele communicatie met teamleden? 
Ik vind het een van de belangrijkste dingen binnen het team. Het zorgt voor sociaal samenwerken en 
wanneer het allemaal veel te zakelijk is, dan ga je ook niet prettig naar je werk.  
 
Werken jullie nu nog veel online? 
Ja, het is nu ongeveer 50% op kantoor en 50% online.  
 
En de persoonlijke gesprekken, vinden die vaker plaats op kantoor? 
Ja, sowieso de BILA’s doe ik met de teamleden allemaal op kantoor. Ik merk toch dat je op kantoor 
makkelijker een gesprek voert dan online. Je kan elkaar recht in de ogen aankijken. Je kan het non-verbale 
oppakken, voornamelijk als iemand ergens mee zit of het moeilijk heeft dan wil je dat ook wel merken in 
iemands reactie en houding.  
 

3. In hoeverre ben jij tevreden over de informele communicatie in het team? 
Zeer tevreden. Echter zou ik wel willen dat teamleden zelf meer initiatief nemen om informele 
communicatie met elkaar op te zoeken, zonder dat ik dat hoef te initiëren.  
 
Variabele 1: Inzet van e-leider voor informele communicatie  

4. Op wat voor manier bevorder jij de informele communicatie in het team? 
Extra tijd vrij maken tijdens de weekstarts en weekafsluitingen en BILA’s.  
 

5. Op wat voor manier motiveer jij teamleden om informele gesprekken te voeren met elkaar? 
Door het aan te geven. Echter gebeurd het nog te weinig.  
 

6. Wat voor online informele evenementen organiseer jij voor het team? (Denk hierbij aan 
koffiegesprekken, groepsgesprekken, virtuele quizzen, wekelijkse check-ups) 

 
Koffie gesprekken, weekstart, weekafsluitingen 
We hebben als marketing afdeling online pubquizen georganiseerd, waarbij we gewoon alles via Teams 
deden en kon iedereen met Kahoot meedoen met de telefoon. Het management maar ook de teamleads 
was er wel mee bezig van hoe krijgen we nou interactief binnen het team, terwijl we allemaal thuis 
werken. We hebben allemaal ideeën de revue laten passeren, maar als bedrijf zit je ook met een 
voorbeeldfunctie. Je kan niet alles zomaar regelen terwijl de overheid zegt, alles moet dicht en je mag 
niet meer bij elkaar komen. Je zou heel graag wat fysieks willen organiseren, maar dat kan niet.   
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Variabele 2: Mogelijkheden voor informele communicatie 
7. Welke mogelijkheden zijn er voor informele communicatie in het virtuele team? (Teams, Zoom, 

tijd beschikbaar) 
Teams, Skype, WhatsApp, bellen, Google Meet. 
 

8. In hoeverre ben jij tevreden over de mogelijkheden voor informele communicatie? 
Tevreden 
 
Variabele 3: Teamcohesie 

9. Hoe hoog is de cohesie in jouw team?  Schaal van 1 tot 10  
8 
 

10. In hoeverre ben jij tevreden over de teamcohesie? 
Ja, ik heb het gevoel dat ondanks corona het team goed bij elkaar gekomen is, iedereen wil elkaar helpen 
en door het vuur voor elkaar gaan. Ik ben tevreden over de teamcohesie.  
 
Variabele 4: Vertrouwen 

11. In hoeverre worden persoonlijke situaties gedeeld in het team? 
In een virtuele setting worden vrij weinig persoonlijke situaties gedeeld, de drempel is toch wat hoger 
dan.  
 
En toen jullie volledig thuiswerkten, hoe was dat dan voor jou als teamlead? 
Ja, heel veel contact met iedereen zoeken. Ik was nog meer tijd kwijt met teamleden Skypen en bellen. 
Normaal zit je op kantoor en dan krijg je mee hoe het met teamleden gaat. In de virtuele setting moest ik 
teamleden vragen waar ze mee bezig zijn en vragen hoe het thuis gaat of dat ze nog iets leuks hebben 
gepland ondanks ze binnen moeten blijven. Je bent er veel meer tijd aan kwijt omdat je niet de grip op je 
team wil verliezen.  
 
Je was ook actiever in het contacteren van teamleden om te vragen hoe het gaat? 
Ja, dat komt eigenlijk voor uit dat je ook nog zakelijk dingen moet regelen. Van het ene op andere moment 
gingen we thuiswerken, en dan moet je ook regelen dat iedereen thuis kan werken, iedereen zijn taken 
oppakt en kijken welke ondersteuning daarbij nodig is. Het is ook lastig als nieuwe medewerkers 
beginnen tijdens de corona periode, hoe ga je ervoor zorgen dat diegene goed wordt ingewerkt en in het 
team wordt opgenomen.   
 

12. In hoeverre ben jij tevreden over het vertrouwen in het team? 
Ik ben tevreden over het vertrouwen in het team. Echter worden er vrij weinig persoonlijke situaties 
gedeeld in een virtuele setting. 
 
Variabele 5: Betrokkenheid 

13. In hoeverre ben jij betrokken bij teamleden?  
Zeer betrokken, ik doe daar ook wel mijn best voor. Ik vraag vaak hoe het met teamleden gaat en vraag 
door als zij iets vertellen. 
 

14. In hoeverre zijn teamleden betrokken bij elkaar?  
Interesse naar elkaar toe is echt gegroeid; mensen die een nieuw huis kopen, of die wellicht in wat minder 
weer zitten, een hond die overlijd. Daar wordt goed aandacht aan besteed.  
 

15. In hoeverre ben jij tevreden over betrokkenheid in het team? 
 
Variabele 6: Modus – Tools 
Onder tools worden communicatiemiddelen bedoeld zoals Teams, Zoom, WhatsApp, bellen etc. 
 

16. Welke tools worden gebruikt voor informele communicatie?  
Skype voor de korte zaken, met de rest wordt Teams gebruikt.  
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Skype gebruiken we echt voor de korte interactie. Of het nou werkgerelateerd is of iets grappigs dat we 
tegenkomen. Op een gegeven moment heeft de directeur ook gevraagd om op Skype te gaan 
communiceren om een directe lijn te hebben met het team. Normaal liep hij het kantoor in en vroeg of 
iemand iets kon uitzoeken, maar nu gebeurd dat via Skype in een groepsgesprek met het hele team. Skype 
is echt het constante contact, waar je de hele dag met elkaar praat. In Teams zijn de groepsgesprekken; 
meetings, de weekstarts, weekafsluitingen en de BILA’s. In Teams werken we met videobellen en in 
Skype alleen met de chatfunctie.  
 
Je kijkt wel naar het doel van de communicatie en dan kies je een modus? 
Ja, dus voor chatten via Skype en videobellen via Teams.  
 

17. In hoeverre ben jij tevreden over de beschikbare tools voor informele communicatie? 
Zeer tevreden. 
 
Variabele 7: Frequentie 
Bij frequentie gaat het om hoe vaak informele communicatie voorkomt. 
 

18. Hoe vaak is er informele communicatie in het team?  
Ik denk 1 uur per week: weekstart, weekafsluiting 
  

19. Heb jij meer behoefte aan informele communicatie met teamleden?  
Meer dan dit hoeft ook niet. Wat ook wel meespeelt is dat we nu vaker naar kantoor gaan. Ik zorg ook 
wel dat mijn planning is aangesloten dat ik met iedereen op kantoor zit. Dat betekend dat informeel 
contact nu meer op kantoor plaatsvindt. Online informele communicatie hoeft dat dan minder.  
 
Variabele 8: Voorspelbaarheid 
Voorspelbaarheid gaat om in hoeverre de informele gesprekken vooraf zijn te verwachten.  
 

20. In hoeverre zijn informele communicatie gesprekken vooraf gepland? (vaste dag, tijd, vooraf 
ingepland?) 

 
Ik denk dat 80% wel vast gepland: weekstart, weekafsluiting, BILA’s etc. We hebben ons werk in 
productclusters ingedeeld en deze groepen komen ook een halfuur per week bij elkaar om zowel 
werkgerelateerde als niet-werkgerelateerde zaken te bespreken.  
Ik merk dat je veel momenten creëert om informele gesprekken te voeren.  
 
Variabele 9: Verbeteringen 

21. Wat zou er nog beter kunnen op het gebied van informele communicatie in het team? 
Ik weet niet of ik het zelf echt kan veranderen, maar ik zou het graag willen zien als teamleden elkaar 
vaker opzoeken. Het is nu een vaak een driehoek waar ik bij zit of het is in groepsverband. Het lijkt mij 
ook leuk als twee teamleden elkaar opzoeken om informele zaken te bespreken. Niet dat ik het moet 
faciliteren. 
 
Dat is ook wel de verantwoordelijkheid van de teamleden zelf. Heb je het idee dat dat nu te weinig 
gebeurd? 
 
Er zijn wat teamleden die bij elkaar gaan werken, dan wordt het meer een vriendschap dan een collegiale 
band. Op collegiaal gebied denk ik dat het niet veel gebeurd nee.   
 
Is er nog iets dat je met mij wil delen over dit onderwerp? 
Ik vind wel dat informele communicatie het belangrijkste is in een team, ook al was corona er niet 
geweest. De mate waarin het team opereert, je hoeft echt geen vrienden met elkaar te zijn, maar als je op 
een goed vlak met elkaar omgaat. Als er een rotte appel binnen een team is werkt dat echt niet fijn en dat 
trekt iedereen naar beneden. Als er mensen zijn die A zelf niet blij zijn en B ook andere mensen hierin 
meetrekken, heeft dat effect op de productiviteit van het team en moet je daar echt wat aan doen. Ik vind 
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dat een van de belangrijke onderwerpen en dat is ook een van de eerste uitdagingen toen we allemaal 
thuis gingen werken, van hoe gaan we dit nou aanpakken. Ik denk dat als er bedrijven zijn die het niet 
doen, dan is dat wel een probleem. 
 
Hoe signaleer je zoiets? 
Eigenlijk merk je dat heel snel aan wat voor sfeer er hangt, voornamelijk in meetings. Als je al denkt van 
dit is vreemd, dan ga je erachter proberen te komen wie er verantwoordelijk voor is. In een BILA vraag 
ik ook aan teamleden hoe de samenwerking gaat met andere teamleden. Of ze nou wel of niet eerlijk 
willen zijn, je kan direct merken of het wel of niet goed gaat. Als het goed gaat zijn ze er vaak wel 
enthousiast over, en als er bedenkingen zijn dan merk je dat snel genoeg.  
 
Is het wel eens voorgekomen dat er twee collega’s frictie met elkaar hebben en dat dat virtueel moest 
worden opgelost? 
 
Ja, het was uitpraten en uiteindelijk dat die twee ook uit elkaar moesten worden gehaald qua 
werkzaamheden. Het ging gewoon echt niet meer. De frictie was te begrijpen, het werk wat een teamlid 
opleverde was niet goed en het contract van dat teamlid is ook niet verlengt. Ik heb een op een gesprekken 
gevoerd, allebei de kanten van het verhaal aanhoren. Vervolgens gevraagd of zij eruit kunnen komen, 
maar dat lukte niet. Uiteindelijk werden de twee uit elkaar gehaald, zodat ze niet meer met elkaar aan 
hetzelfde account hoefde te werken.  
 
Denk je dat het zo ver was gekomen als jullie niet virtueel hadden samengewerkt? 
Nee, dan hadden we het eerder kunnen signaleren en kunnen bijsturen. We hadden eerder kunnen zien 
dat de samenwerking niet soepel verliep en dan had ik hulp kunnen bieden of kunnen kijken of zij eerder 
uit elkaar hadden moeten gehaald. Zij werkten heel intensief samen op hetzelfde account, dan moet je 
elkaar wel liggen. Omdat je constant elke dag contact hebt over dingen. Je moet dan goed kunnen 
samenwerken. Als we op kantoor hadden gewerkt had ik het waarschijnlijk eerder gesignaleerd en nu 
kom ik er achter op het eind wanneer het eigenlijk al niet meer verder kan. Richting het eind kreeg ik te 
horen van het teamlid te horen dat diegene er helemaal klaar mee was en niet meer met de ander wou 
samenwerken. Ik probeer wel te stimuleren dat teamleden zelf dingen proberen en initiatief nemen, om 
het op een andere manier aanpakken om toch met degene om te gaan.  
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Bijlage 1.3 Interview met Teamleider C 
 

1. Hoe vindt informele communicatie in jouw team plaats? 
Informele communicatie begint meestal het met een chatbericht ‘Heb je even tijd?’. En dan wordt er 
vervolgens een Teams gesprek gehouden. Dat is als je elkaar even wil zien. Dat willen we wel graag in 
deze tijd. Dat gebeurd ook via de chat, even een vraag droppen. We hebben een aantal meetings 
georganiseerd: een dag start om te bespreken wat je vandaag gaat doen en om problemen te bespreken. 
Wat je gaat doen heeft impact op anderen. Die zijn er ook. Gaandeweg de dag kom je wel iets tegen dat 
je wil afstemmen of iemand mee wil geven. Daar gebruiken we hoofdzakelijk Teams voor.  
 

2. In hoeverre hecht jij waarde aan informele communicatie met teamleden? 
Veel. Het is toch anders online, in plaats van dat je elkaar gewoonlijk sprak bij het koffiezetapparaat. 
Teams is geen vervanger, het is toch echt anders dan dat je fysiek met elkaar bent.  
 
75% online 
Wat ik zelf zie gebeuren, je had wel wat meer werkprogressie gepland in de tijd dat je met elkaar bent, 
maar je praat meer over wat je gezien of gehoord hebt. Bijvoorbeeld, zag je dezelfde show gisteravond 
op tv, een film of je praat over familie. Je gaat minder werkgerelateerd tijd samen besteden. Het is nu 
ook inhalen van alle tijd dat je elkaar niet fysiek gezien hebt.  
 

3. In hoeverre ben jij tevreden over de informele communicatie in het team? 
Redelijk. Er vind niet veel informele communicatie in het team plaats. 
 
Variabele 1: Inzet van e-leider voor informele communicatie  

4. Op wat voor manier bevorder jij de informele communicatie in het team? 
Er zijn een aantal meetings waar informele communicatie voorafgaand plaatsvindt. 
 

5. Op wat voor manier motiveer jij teamleden om informele gesprekken te voeren met elkaar? 
Ik werk met professionals die hun eigen dag kunnen indelen. Je hebt teamleden die echt op zoek zijn naar 
informeel contact met teamleden, die zoeken anderen die het ook zoeken op. Sommige teamleden willen 
niet te lang achter een scherm zitten en geven aan iets snel te willen bespreken om vervolgens weer verder 
te kunnen. Het is hierbij aanvoelen hoe iemand daarin staat. 
 

6. Wat voor online informele evenementen organiseer jij voor het team? (Denk hierbij aan 
koffiegesprekken, groepsgesprekken, virtuele quizzen, wekelijkse check-ups) 

Ja, we hebben dat niet aan het begin van de pandemie gedaan, maar toen duidelijker werd dat dat de 
pandemie langer ging duren hebben we online een teamuitje gedaan. Iedereen kreeg verf thuis gestuurd 
en deden we een online Bob Ross workshop. Dat was hartstikke leuk. Ik heb het kunstwerk nog staan. 
Iedereen deed online via Teams mee. Het werd ook begeleid door een organisatie.  
 
Variabele 2: Mogelijkheden voor informele communicatie 

7. Welke mogelijkheden zijn er voor informele communicatie in het virtuele team? (Teams, Zoom, 
tijd beschikbaar) 

Teams, Zoom, WhatsApp en bellen. 
 

8. In hoeverre ben jij tevreden over de mogelijkheden voor informele communicatie? 
Tevreden.  
 
Variabele 3: Teamcohesie 
Teamcohesie is de mate waarin teamleden zich verbonden voelen met het team. 
 

9. Hoe hoog is de cohesie in jouw team? 1-10 = varieert 7-8  
Ik zou de teamcohesie inschatten tussen de 7 en 8.  
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10. In hoeverre ben jij tevreden over de teamcohesie? 
Ik denk wel dat het door corona minder is geworden, door de letterlijke afstand die er is. Normaal in een 
fysieke setting zoek je elkaar sneller op, bijvoorbeeld als je de werkstijl van een ander niet waardeert. Dat 
is virtueel lastiger en dan blijft het (langer) onbesproken. Dat lijdt tot frictie. Pasgeleden constateerde ik 
bij teamleden dat de werkstijlen anders waren, toen heb ik bij ze aangeven om samen te gaan zitten om 
dat te bespreken. Dat zijn punten die in een fysieke setting niet zo ver zouden zijn gekomen. In een fysieke 
setting was het onderling wellicht opgelost, nu heb ik het idee dat ik ervoor moet zorgen dat dit wordt 
opgelost door ze bij elkaar te brengen.   
 
Variabele 4: Vertrouwen 

11. In hoeverre worden persoonlijke situaties gedeeld in het team? 
Dat hangt echt van de persoon af. Van sommigen hoor ik indirect dat iemands schoonmoeder slecht ligt, 
omdat die teamleden elkaar beter spreken. Als ik dan 1-op-1 gesprekken voer komt dat er uiteindelijk ook 
wel uit. En weer anderen zeggen in een groep van 20 mensen dat de kat is overleden en daar heb ik even 
moeite mee. Dat ligt echt van de mens af. De rode draad is wel: hoe minder teamleden erbij zijn hoe 
groter de kans is dat er persoonlijke situaties worden gedeeld.  
 
Online is natuurlijk wel lastig, je moet iemand echt bewust gaan opbellen of een bericht sturen over de 
persoonlijke situatie.  
 
Ja, en wat ik zelf merkte is dat ik altijd in de ogen probeer te kijken hoe mensen erbij zitten. Dat is mijn 
rol als manager. En ik merk dat face to face echt een fractie factor makkelijker gaat.  
 
Met Teams ten opzichte van bellen? 
Ja sowieso, maar ook ten opzichte van fysiek tov virtueel is het toch wel veel beter te zien hoe mensen 
erbij zitten. 
 

12. In hoeverre ben jij tevreden over het vertrouwen in het team? 
Redelijk tevreden. 
 
Variabele 5: Betrokkenheid 

13. In hoeverre ben jij betrokken bij teamleden?  
Dat varieert. Ik denk wel dat de geest hetzelfde is: we hebben allen hetzelfde doel en behoeften. Ik denk 
wel dat het een stapje terug is gegaan, in het gemak van samenwerken en het elkaar even opzoeken. Als 
je elkaar ziet zitten weet je ook of iemand beschikbaar is of niet. Ik voel wel wat afstand. 
 
Wat doe jij er als manager aan om die afstand zo klein mogelijk te houden? 
Dat zit het hem echt in situaties creëren waardoor we met afstemming met elkaar gaan zoeken, zoals met 
de werkstijl verschillen. Ik heb een workshop georganiseerd die elke vorm op tafel legt en gezamenlijk 
een uniforme werkstijl afspreken. Ik constateer iets/ zie iets gebeuren en vervolgens ervoor zorgen dat er 
als groep aan gewerkt gaat worden.  
  
Heb je ook wel eens gehad dat je ergens niet van op de hoogte was en dat indirect te horen kreeg? 
Ja, zeker als ik er niet bij ben. Ik ben niet bij alles aanwezig. Je ziet minder interacties tussen teamleden, 
waar je normaal op de werkvloer zie je gesprekken, interacties, mimiek, body language van mensen. Dat 
zie je virtueel niet. Je weet ook niet of er meer gebeurd dan dat er initieel naar boven komt. Ik kom wel 
wat meer situaties tegen die verder in de bruiering zijn dan nodig is, dan dat ik eerder had gezien.  
 

14. In hoeverre zijn teamleden betrokken bij elkaar?  
Teamleden zijn betrokken bij elkaar en vragen elkaar hoe het persoonlijk gaat. 
 

15. In hoeverre ben jij tevreden over betrokkenheid in het team? 
Redelijk tevreden, het kan wel wat meer. 
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Variabele 6: Modus – Tools 
Onder tools worden communicatiemiddelen bedoeld zoals Teams, Zoom, WhatsApp, bellen etc. 
 

16. Welke tools worden gebruikt voor informele communicatie?  
In de eerste 2-3 maanden van de pandemie moesten we Zoom gebruiken, omdat Teams nog niet zo ver 
was bij ons. Vervolgens zijn we overgegaan op Teams. We gebruiken het hoofdzakelijk om te chatten en 
videobellen, alle andere mogelijkheden van Teams zijn we nog mee bezig om dat breder uit te rollen.  
 
Ja, je kan er ook documenten in delen of kanalen aanmaken. 
 
Klopt, we doen dat nu sporadisch als een soort proef, maar nog niet organisatie breed. 
 

17. In hoeverre ben jij tevreden over de beschikbare tools voor informele communicatie? 
Ja, dat middel doet het redelijk goed. Het voordeel is dat je elkaar kan zien en er zit meestal geen (erge) 
vertraging in.  
   
Variabele 7: Frequentie 
Bij frequentie gaat het om hoe vaak informele communicatie voorkomt.  
 

18. Hoe vaak is er informele communicatie in het team?  
Niet echt iets dat we bijhouden in turven. Ik denk vrij veel, het is ook snel gedaan, even een belletje, appje 
of chatbericht achterlaten. Een dagstart helpt ook heel erg om toch even informeel contact te hebben.  
 
Moet ik dan denken aan een kwartier per week of halfuur per week? 
De dagstart is dagelijks een kwartier. Dus 1 uur en 15 min per week. De dagstart is met de ICT service 
desk. Het is gericht op de dagelijkse operatie deel van het team. Er zijn andere mediums waar de 
informatie management medewerkers aan deelnemen, die zitten in de CIO office. Dat is een organisatie 
breed gerichte samenwerking voor vraagstukken. Iedereen in het team heeft een andere sfeer van invloed/ 
collega’s die deels buiten het eigen team vallen.  
 
Worden de workshops en events wel met het hele team gehouden? 
Ja, daar doet het hele team aan mee.  
 

19. Heb jij meer behoefte aan informele communicatie met teamleden?  
Ja  
 
Variabele 8: Voorspelbaarheid 
Voorspelbaarheid gaat om in hoeverre de informele gesprekken vooraf zijn te verwachten.  
 

20. In hoeverre zijn informele communicatie gesprekken vooraf gepland? (vaste dag, tijd, vooraf 
ingepland?) 

De dagstarts zijn vooraf op een vaste tijd ingepland. We hebben een commissie die regelen de online 
evenementen, dat informeel is. Zij zorgen ervoor dat de informele online evenementen ook vooraf worden 
ingepland, zodat iedereen op de hoogte is. 
 
Variabele 9: Verbeteringen 

21. Wat zou er nog beter kunnen op het gebied van informele communicatie in het team? 
Ik denk dat we meer afspraken moeten maken over de kanalen. Ik krijg geregeld feedback hierover. 
Mensen die gebeld worden, Whatsapp berichtjes krijgen, chatten in teams, gewoon Teams, e-mail. 
Communicatie via multichannel is voor sommigen uit mijn team lastig om allemaal bij te houden. Het 
storingsgehalte wordt vrij hoog. Ik wil in de toekomst één medium kiezen waar de communicatie via 
plaatsvindt. Per meeting kijk ik wat het doel is van het gesprek en kies ik vervolgens welk medium daarbij 
past. Creatieve teamsessies wil ik het liefst fysiek doen. Vaak plattere werkinhoudelijke communicatie 
verloopt digitaal.  



56 
 

Bijlage 2: Resultaten uit de enquête 
 
Variabele 1: Inzet van de teamleider 

 

 
Gemiddelde berekening 

Team A 
Mijn teamleider stimuleert informele 
communicatie tussen teamleden 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 4 4 16   
Helemaal mee eens 4 5 20   
Neutraal 3 3 9    

11 
 

45 4,09 = eens 
Team B 
Mijn teamleider stimuleert informele 
communicatie tussen teamleden 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 5 4 20 
 

Neutraal 1 3 3 
 

 
6 

 
23 3,83 = eens 

Team C 
Mijn teamleider stimuleert informele 
communicatie tussen teamleden 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Neutraal 4 3 12 
 

Eens 2 4 8 
 

Oneens 2 2 4 
 

Helemaal mee eens 1 5 5 
 

Helemaal mee oneens 1 1 1 
 

Totaal 10 
 

30 3 = neutraal 
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Variabele 2: Mogelijkheden voor informele communicatie 
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Gemiddelde berekening 
Team A 
Er zijn voldoende mogelijkheden voor 
informele communicatie in het virtuele team 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 6 4 24   
Helemaal mee eens 4 5 20   
Neutraal 1 3 3    

11 
 

47 4,27 = eens  
Team B 
Er zijn voldoende mogelijkheden voor 
informele communicatie in het virtuele team 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 4 4 16 
 

Helemaal mee eens 2 5 10 
 

 
6 

 
26 4,33 = eens 

Team C 
Er zijn voldoende mogelijkheden voor 
informele communicatie in het virtuele team 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 7 4 28 
 

Helemaal mee eens 2 5 10 
 

Helemaal mee oneens 1 1 1 
 

 
10 

 
39 3,9 = eens 
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Variabele 3: Teamcohesie 
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Variabele 4: Vertrouwen 

 
Gemiddelde berekening 

Team A 
In hoeverre deel jij persoonlijke 
situaties met teamleden in het 
virtuele team? 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Vaak 5 4 20  
Soms 3 3 9  
Zelden 3 2 6  
 10  35 3,2 = soms 
Team B 
In hoeverre deel jij persoonlijke 
situaties met teamleden in het 
virtuele team? 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Soms 5 3 15 
 

Vaak 1 4 4 
 

 
6 

 
19 3,2 = soms 

Team C 
In hoeverre deel jij persoonlijke 
situaties met teamleden in het 
virtuele team? 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Vaak 4 4 16 
 

Soms 4 3 12 
 

Zelden 1 2 2 
 

Nooit 1 1 1 
 

 
10 

 
31 2,8 = soms 
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Gemiddelde berekening 

Team A 
Ik heb vertrouwen in mijn 
teamleden 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 8 4 32   
Helemaal mee eens 3 5 15   
 11  47 4,27 
Team B 
Ik heb vertrouwen in mijn 
teamleden 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 4 4 16  
Neutraal 2 3 6  
 6  22 3,6 = eens 
Team C 
Ik heb vertrouwen in mijn 
teamleden 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 7 4 28 
 

Helemaal mee eens 2 5 10 
 

Neutraal 1 3 3 
 

 
10 

 
41 4,1 = eens 
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Variabele 5: Betrokkenheid 

 
Gemiddelde berekening 

Team A 
Ik ben betrokken bij mijn 
teamleden 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * weging Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 8 4 32   
Neutraal 2 3 6   
Helemaal mee eens 1 5 5    

11 
 

43 3,9 = eens 
Team B 
Ik ben betrokken bij mijn 
teamleden 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * weging Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 5 4 20 
 

Neutraal 1 3 3 
 

   
23 3,8 = eens 

Team C 
Ik ben betrokken bij mijn 
teamleden 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * weging Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 9 4 36 
 

Neutraal 1 3 3 
 

 
10 

 
39 3,9 = eens 

 

 
Gemiddelde berekening 

Team A 
Mijn teamleden zijn betrokken bij mij Aantal 

antwoorden 
Weging Aantal antwoorden * 

weging 
Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 8 4 32   
Neutraal 2 3 6   
Helemaal mee eens 1 5 5    

11 
 

43 3,9 = eens 
Team B 
Mijn teamleden zijn betrokken bij mij Aantal 

antwoorden 
Weging Aantal antwoorden * 

weging 
Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 5 4 20 
 

Helemaal mee eens 1 5 5 
 

 
6 

 
25 4,2 = eens 

Team C 
Mijn teamleden zijn betrokken bij mij Aantal 

antwoorden 
Weging Aantal antwoorden * 

weging 
Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 8 4 32 
 

Neutraal 2 3 6 
 

 
10 

 
38 3,8 = eens 
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Gemiddelde berekening 

Team A 
Ik ben betrokken bij mijn 
teamleider 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 5 4 20   
Neutraal 5 3 15   
Helemaal mee eens 1 5 5    

11 
 

40 3,64 
Team B 
Ik ben betrokken bij mijn 
teamleider 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 4 4 16 
 

Helemaal mee eens 1 5 5 
 

Neutraal 1 3 3 
 

 
6 

 
24 4 = eens 

Team C 
Ik ben betrokken bij mijn 
teamleider 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 8 4 32 
 

Neutraal 2 3 6 
 

 
10 

 
38 3,8 = eens 

 

 
Gemiddelde berekening 

Team A 
Mijn teamleider is 
betrokken bij mij 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * weging Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 6 4 24   
Neutraal 4 3 12   
Helemaal mee eens 1 5 5    

11 
 

41 3,7 = eens 
Team B 
Mijn teamleider is 
betrokken bij mij 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * weging Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 4 4 16 
 

Helemaal mee eens 1 5 5 
 

Neutraal 1 3 3 
 

 
6 

 
24 4 = eens 

Team C 
Mijn teamleider is 
betrokken bij mij 

Aantal antwoorden Weging Aantal antwoorden * weging Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Eens 8 4 32 
 

Neutraal 1 3 3 
 

Helemaal mee eens 1 5 5 
 

 
10 

 
40 4 = eens 
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Variabele 6: Modus 
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Variabele 7: Frequentie 

 
Gemiddelde berekening 

Team A 
Hoe veel informele communicatie 
heb jij gemiddeld met teamleden? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Meer dan 60 minuten per week 6 4 24   
Tussen de 30 en 60 minuten per week 4 3 12   
Tussen de 15 en 30 minuten per week 2 2 4   
 11  40 3,6 = meer dan 60 min 
     
Team B 
Hoe veel informele communicatie 
heb jij gemiddeld met teamleden? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Meer dan 60 minuten per week 4 4 16  
Tussen de 30 en 60 minuten per week 1 3 3  
Tussen de 15 en 30 minuten per week 1 2 2  
 6  21 3,5 - meer dan 60 min 
Team C 
Hoe veel informele communicatie 
heb jij gemiddeld met teamleden? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Minder dan 15 minuten per week 4 1 4 
 

Tussen de 30 en 60 minuten per week 3 3 9 
 

Tussen de 15 en 30 minuten per week 2 2 4 
 

Meer dan 60 minuten per week 1 4 4 
 

 
10 

 
21 2,1 = tussen de 15-30 min 
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Gemiddelde berekening 
Team A 
Hoe veel informele communicatie heb 
jij gemiddeld met de teamleider? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Tussen de 15 en 30 minuten per week 7 2 14   
Minder dan 15 minuten per week 2 1 2   
Meer dan 60 minuten per week 1 4 4   
Tussen de 30 en 60 minuten per week 1 3 3 

 
 

11 
 

23 2,1 = tussen de 15-30 min 
Team B 
Hoe veel informele communicatie heb 
jij gemiddeld met de teamleider? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Tussen de 30 en 60 minuten per week 3 3 9  
Tussen de 15 en 30 minuten per week 2 2 4  
Minder dan 15 minuten per week 1 1 1  
 6  14 2,3 = tussen de 15-30 min 
Team C 
Hoe veel informele communicatie heb 
jij gemiddeld met de teamleider? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden 
* weging 

Gemiddelde = totaal van de weging 
* antwoorden / aantal antwoorden 

Minder dan 15 minuten per week 7 1 7 
 

Tussen de 15 en 30 minuten per week 3 2 6 
 

 
10 

 
13 1,3 = minder dan 15 min 
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Variabele 8: Voorspelbaarheid 

 
Gemiddelde berekening 

Team A 
In hoeverre zijn informele 
gesprekken vooraf gepland? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Gemiddeld 5 3 15   
Zelden 4 2 8   
Vaak 1 4 4   
Nooit 1 1 1    

11 
 

28 2,5 = zelden/gemiddeld 
Team B 
In hoeverre zijn informele 
gesprekken vooraf gepland? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Zelden 3 2 6 
 

Vaak 1 4 4 
 

Gemiddeld 1 3 3 
 

Nooit 1 1 1 
 

 
6 

 
14 2,3 = zelden 

Team C 
In hoeverre zijn informele 
gesprekken vooraf gepland? 

Aantal 
antwoorden 

Weging Aantal antwoorden * 
weging 

Gemiddelde = totaal van de weging * 
antwoorden / aantal antwoorden 

Gemiddeld 4 3 12 
 

Zelden 3 2 6 
 

Vaak 2 4 8 
 

Nooit 1 1 1 
 

 
10 

 
27 2,7 = gemiddeld 
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Overige vragen 
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