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Abstract 
Als gevolg van de maatregelen om de Coronapandemie te bestrijden wordt sinds maart 2020 vanuit 
huis gewerkt. Ook besluitvormingsprocessen vinden daardoor decentraal plaats. Maar welke invloed 
heeft het werken vanuit huis op de kwaliteit van de besluitvorming? Hiernaar is onderzoek gedaan in 
de uitvoeringsorganisatie DUO door middel van het uitzetten van een enquête, het uitvoeren van 
een documentatieonderzoek en het afnemen van interviews. Uit de uitkomsten van de enquêtes is 
gebleken dat er bij thuiswerken een causaal verband is tussen onderling vertrouwen en 
besluitvorming bij thuiswerken en samenwerking en besluitvorming bij thuiswerken. Uit de 
interviews blijkt dat bij besluitvorming op afstand vooral het informele en spontane element gemist 
wordt. Maar ook blijkt dat er voordelen worden gezien zoals het gemak van het organiseren van 
overleggen. Binnen de organisatie bleken reeds voorafgaand aan de periode van thuiswerken veel 
digitale bronnen en systemen voor de ondersteuning van werkzaamheden beschikbaar te zijn 
waardoor het delen van kennis niet beïnvloed is door het werken op afstand. Ook de 
herleidbaarheid van beslissingen wordt nauwelijks beïnvloed door het thuiswerken. 

Sleutelbegrippen 
Digitale besluitvorming, Good Governance, doelgerichte besluitvorming, besluitvorming in de 
publieke sector, methoden en technieken voor de ondersteuning van besluitvormingsprocessen, 
besluitvorming vanuit huis. 
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Samenvatting 
Eén van de maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie was het advies om zo veel mogelijk 
vanuit huis te werken. Als overheidsorganisatie wordt dit advies zo veel mogelijk opgevolgd 
waardoor vrijwel alle medewerkers sindsdien volledig vanuit huis werken. Ook de 
besluitvormingsprocessen vinden als gevolg daarvan decentraal plaats. In dit rapport wordt verslag 
gedaan van het onderzoek naar het effect van thuiswerken op de besluitvorming in de publieke 
sector. 

De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke invloed heeft thuiswerken op de doelgerichtheid en de 
legitimiteit van besluitvorming in de publieke sector en hoe kunnen methoden en technieken1 
ondersteuning bieden, waardoor de genomen besluiten aantoonbaar voldoen aan de doelstellingen 
van de organisatie. Na gedeeltelijke beantwoording vanuit de beschikbare wetenschappelijke 
publicaties is een empirisch onderzoek uitgevoerd bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) met als 
doel antwoord te vinden op de vraag: Hoe is in publieke sector omgegaan met besluitvorming op 
afstand met betrekking tot doelgerichtheid en herleidbaarheid tijdens de Coronaperiode? Hiertoe 
is een enquête uitgezet, zijn interviews afgenomen en is een documentatieonderzoek verricht. 

Dit empirisch onderzoek heeft geleid tot interessante resultaten. Zo worden er in de organisatie 
methoden en technieken beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van besluitvormingsprocessen, 
maar worden deze slechts beperkt door medewerkers gebruikt. De beschikbare samenwerkingstools 
worden in de praktijk wel gebruikt. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er een relatie is 
tussen zowel samenwerking en besluitvorming bij thuiswerken als onderling vertrouwen en 
besluitvorming bij thuiswerken. En uit de uitkomsten van de interviews kan worden geconcludeerd 
dat het organiseren van overleggen voor besluitvorming vereenvoudigd is door het werken op 
afstand, maar dat medewerkers de mogelijkheden missen, die de informele, fysieke contacten 
boden. Zoals de inbreng van toevallige toehoorders en van non-verbale communicatie. Ook het 
sparren en beïnvloeden is eenvoudiger op kantoor. Binnen de organisatie bleken reeds voorafgaand 
aan de periode van thuiswerken veel digitale bronnen en systemen voor de ondersteuning van 
werkzaamheden beschikbaar te zijn waardoor het delen van kennis niet beïnvloed is door het 
werken op afstand. Ook de herleidbaarheid van beslissingen wordt nauwelijks beïnvloed door het 
thuiswerken. Wat betreft het aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie is bevonden dat er 
geen serieuze evaluatie plaatsvindt van eerdere besluitvormingstrajecten. Bij thuiswerken worden 
casussen minder onderling besproken en is er minder collegiale controle op deze casussen. 

 

  

 
1 Methode: vaste en doordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken, techniek: manier 
waarop je te werk gaat als je iets maakt of uitvoert, bedrevenheid, vaardigheid (Dale, 2021) 
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Summary 
This report tells about the research into the effect of working from home on decision-making in the 
public sector. One of the measures to combat the Corona pandemic was the advice to work from 
home as much as possible. As a government organization, this advice is followed as much as 
possible, so that almost all employees have since worked completely from home. As a result the 
decision-making processes are also decentralized. 

The central question in this research is: What influence does working from home have on the 
purposefulness and legitimacy of decision-making in the public sector and how can methods and 
techniques provide support, so that the decisions taken demonstrably meet the objectives of the 
organization. After partial answers from the available scientific publications, an empirical study was 
carried out at DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) with the aim of finding an answer to the question: 
How has the public sector dealt with remote decision-making with regard to targeting and 
traceability during the corona pandemic? To this end, a survey was conducted, interviews were 
conducted and a documentation study was conducted. 

This empirical research has led to interesting results. For example, methods and techniques are 
made available in the organization to support decision-making processes, but they are only used to a 
limited extent by employees. The available collaboration tools are used in practice. The results of the 
survey show that there is a relationship between cooperation and decision-making in working from 
home and mutual trust and decision-making in working from home. And from the results of the 
interviews, it can be concluded that organizing consultations for decision-making has been simplified 
by working from home, but that employees lack the opportunities offered by informal, physical 
contacts, such as the input of casual listeners and non-verbal communication. Sparring and 
influencing is also easier in the office. Many digital sources and systems for supporting work were 
already available within the organization prior to the period of working from home, so that the 
sharing of knowledge was not influenced by working remotely. The traceability of decisions is also 
hardly affected by working from home. With regard to alignment with the objectives of the 
organization, it has been found that there is no serious evaluation of previous decision-making 
processes. When working from home, cases are discussed less amongst each other and there is less 
peer monitoring of these cases.  
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Halverwege maart 2020 werd een eerste reeks coronamaatregelen door de Nederlandse overheid 
aangekondigd. Eén van deze maatregelen was dat dringend geadviseerd werd om zo veel mogelijk 
vanuit huis te werken. Uiteraard gaven overheidsorganisaties daar gehoor aan. Vrijwel de gehele 
primaire procesuitvoering en bedrijfsvoering2 vonden als gevolg daarvan met onmiddellijke ingang 
decentraal plaats. Ook bij mijn werkgever Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) was dat het geval. 
Inmiddels werkt nagenoeg de gehele organisatie bijna twee jaar vanuit huis3. 

Belangrijk aspect van het afgegeven advies om zo veel mogelijk thuis te werken, is de plotselinge 
overgang naar deze nieuwe vorm van werken. Daarnaast zijn de massaliteit van het werken op 
afstand en de on-vrijwilligheid daarvan factoren die kenmerkend zijn voor de werksituatie in 2020 en 
2021. Waar een onderneming ervoor kan kiezen een overheidsadvies – het is immers slechts een 
advies – niet op te volgen, is dat geen optie voor een overheidsorganisatie. Een advies van de 
overheid wordt (natuurlijk) altijd opgevolgd. De combinatie van deze aspecten; plotselinge ingang, 
omvang en on-vrijwilligheid, kan resulteren in veranderingen in de aanpak en de resultaten van 
besluitvormingsprocessen. 

In dit document wordt verslag uitgebracht van het onderzoek naar de invloed van thuiswerken op de 
doelgerichtheid en doeltreffendheid van besluitvorming. In het eerste hoofdstuk wordt deze 
onderzoekvraag verder uitgediept. In het tweede hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven 
met daarin de onderzoeksaanpak en de uitwerking van het literatuuronderzoek. In het derde 
hoofdstuk wordt vervolgens verantwoording afgelegd over het uitgevoerde empirische onderzoek. 
De resultaten daarvan worden beschreven in het vierde hoofdstuk. Afsluitend worden in het vijfde 
hoofdstuk conclusies getrokken en worden de resultaten van het onderzoek gerelateerd aan de 
uitkomsten van eerder onderzoek. 

  

 
2 Bedrijfsvoering omvat de ondersteunende processen binnen de rijksdienst. Deze processen stellen mensen 
en middelen beschikbaar ten behoeve van het primaire proces, dat producten en diensten levert aan burgers, 
bedrijven en instellingen. (Bedrijfsvoering is: Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 
Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting en Facilitaire zaken. (Koninkrijksrelaties, 2022) 
3 Nagenoeg alle Rijksmedewerkers (99%) hebben de afgelopen 12 maanden volledig (83%)  
of gedeeltelijk (16%) vanuit huis gewerkt. Slechts één procent van de Rijksmedewerkers heeft helemaal niet 
thuis gewerkt in deze periode (ICTU, 2021). 
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1.2. Gebiedsverkenning 
De in dit onderzoek gehanteerde basisdefinities worden hieronder toegelicht. Een aantal hiervan zijn 
niet zozeer specifiek voor de publieke sector, maar worden wel in een aangepaste vorm gebruikt in 
overheidsorganisaties. 

De publieke sector 
Organisaties in de publieke sector verschillen wezenlijk van organisaties in de private sector, te 
beginnen bij het hoofddoel van de organisaties. Een overheidsorganisatie dient primair het 
algemeen belang en voert daarvoor zoals in het geval van DUO één of meerdere diensten en wetten 
uit. Daarnaast is overheidshandelen voorwerp van openbaar debat, in tegenstelling tot de besluiten 
in een bedrijf die achter gesloten deuren plaats kunnen vinden. De dienstverlening die het Rijk biedt 
aan de burger moet voldoen aan bepaalde kernwaarden en moet getuigen van goed bestuur. Welke 
waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd (Wal, 2018). Deze dienstverlening heeft 
ondersteuning nodig. Dit gebeurt in de vorm van bedrijfsvoering. Onder deze bedrijfsvoering vallen 
diverse ondersteunende diensten. Deze zijn samengevat in het acroniem SCOMPAFIJTHE wat staat 
voor: Security, Communicatie, Organisatie, Misbruik en oneigenlijk gebruik, Personeel, 
Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie, Huisvesting en 
Extern (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2021). Daarnaast omvat de bedrijfsvoering ook de 
organisatorische inrichting en de rolverdeling tussen management, staf en werknemers. 

Good Governance 
Zoals beschreven in de Gedragscode openbaar bestuur, voldoet een overheidsbestuur aan Good 
Governance4 als burgers weten wat zij van de overheid kunnen verwachten. Dit houdt in dat het 
bestuur5 de doelen van de organisatie bekend maakt en de beslissingen en maatregelen neemt die 
nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. De burger mag erop vertrouwen dat zijn belastinggeld 
goed wordt besteed ten behoeve van het bereiken van de doelen. Het bestuur zorgt voor het 
behalen – en waar nodig bijstellen – van de gestelde doelen. Het bestuur neemt de 
verantwoordelijkheden die het heeft en werkt doelgericht samen met andere 
(overheids)organisaties. Het besturen moet doelgericht zijn. Dat wil zeggen dat het bestuur zorgt 
voor afstemming van de doelen met partijen in en om de organisatie en dat het bestuur de doelen 
vertaalt in uitvoerbaar en handhaafbaar beleid. Het bestuur maakt duidelijk wie bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor welke doelen. Het bestuur richt de organisatie effectief in op het bereiken 
van de doelen en is daarop aanspreekbaar (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2021). Legitimiteit is één van de beginselen van goed openbaar bestuur (Good 
Governance). Deze legitimiteit houdt in dat het bestuur de beslissingen en maatregelen neemt die 
het mag nemen en die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen 
zijn te rechtvaardigen6 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021). 

 
4 De werkgroep heeft in de loop van het ontwikkelingstraject van deze gedragscode gekozen voor een 
Nederlandse naamgeving aan de code: ‘Code Good Governance’ werd ‘Nederlandse code voor goed openbaar 
bestuur’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021) 
5 In de brontekst wordt de term ‘bestuur’ gebruikt. Hiermee wordt het overheidsbestuur, oftewel het bestuur 
van de overheidsorganisatie bedoeld. Deze overheidsorganisatie is onderdeel van de publieke sector. 
6 Opvallend in deze code is dat bij het opstellen van de brochure het verzoek is ingewilligd om geen gebruik 
meer te maken van de termen ‘rechtmatigheid’ en ‘rechtvaardigheid’, maar deze te vervangen door 
‘legitimiteit’. Hierdoor hoeven gelijke gevallen dus niet meer persé gelijk behandeld te worden, als er maar 
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Besluitvormingsprocessen 
Besluitvormingsprocessen zijn processen met als doel tot een besluit7 te komen. Daarbij worden 
meestal de volgende stappen doorlopen: het formuleren van de probleemstelling, het verzamelen 
van informatie, het analyseren van deze informatie, het formuleren van alternatieven, het afwegen 
van deze alternatieven, het beslissen en evalueren (Spilter, 2021). Binnen de Rijksoverheid wordt de 
term beslissing meestal gebruikt in een technische context, bijvoorbeeld als de uitkomst van een 
algoritmische berekening. De term besluit wordt binnen de Rijksoverheid gebruikt voor alles wat 
bindend besloten8 wordt door de betreffende instantie. Dus, de uitkomst van een bepaling of 
berekening is een beslissing die vervolgens wordt gecommuniceerd als een juridisch besluit. Zo is het 
aannemen van een medewerker een besluit, wordt de toe- of afwijzing van een verzoek 
gecommuniceerd als een besluit en zo zijn er ook bestuursbesluiten, formele besluiten en ambtelijke 
besluiten. Kortom, dit onderzoek betreft primair besluiten en besluitvorming. Echter, ook achter 
besluitvorming kunnen beslissingen schuil gaan die ondersteund worden door hulpmiddelen en 
technieken. Hulpmiddelen en technieken bij het nemen van beslissingen zijn onder andere 
beslisbomen9 en Group Decision Rooms (GDR) (Spilter, 2021). Als er veranderingen binnen de 
organisatie plaatsvinden, kan door middel van een SCOMPAFIJTHE-analyse gekeken worden welke 
invloed deze verandering op de organisatie heeft. Op basis daarvan kan (strategische) 
besluitvorming plaats vinden betreffende de uitvoering van wetten, maar ook bijvoorbeeld 
inrichtingsvraagstukken betreffende de IT-infrastructuur. 

Besluitvorming kan in een organisatie op veel manieren en in verschillende contexten plaatsvinden. 
Te denken valt aan de beslissingen over de aanname van nieuwe medewerkers, de afspraken die 
binnen een team gemaakt worden over werkzaamheden, beslissingen over de manier waarop een 
wet wordt ingevoerd en uitgevoerd of individuele beslissingen in specifieke casussen of dossiers. Er 
zijn strategische en niet-strategische beslissingen. Strategische beslissingen zijn die 
beslissingselementen die de algemene richting van een onderneming of afdeling of project bepalen. 
Niet-strategische beslissingen daarentegen zijn dagelijkse operationele beslissingen in een 
organisatie. (Nwoye, 2017) 

Ondersteuning besluitvormingsprocessen 
Voor de ondersteuning van het besluitvormingsproces is software beschikbaar zoals Decision 
Support System10, Executive Information System (EIS) en On Line Analytical Processing (OLAP). OLAP 
is een vorm van beslissingsondersteuning waarbij gebruik wordt gemaakt van analysefuncties op 

 
gehandeld wordt naar de wet. Want; “De wet is niet per definitie rechtvaardig” (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021). 
7 Er is een taalkundig nuanceverschil tussen de termen besluit en beslissing. Dit nuanceverschil komt tot uiting 
bij beslissing (meer een oordeel of een definitieve keuze) en besluit (meer een eindpunt van een discussie, 
overleg of gesprek) (Taal, 2021). Een besluit is een schriftelijke beslissing van een overheidsinstantie. Tegen 
een besluit kan bezwaar worden aangetekend of in beroep worden gegaan. Het begrip besluit is onder te 
verdelen in beschikkingen en besluiten van algemene strekking. 
8 De in het burgerlijk procesrecht gehanteerde definitie een bindend besluit is: beslissing waaraan de 
betrokken partijen gebonden zijn (amo institute of sciences, 2021). Wanneer een burger beroep aantekent 
tegen zo’n besluit, wordt dit voorgelegd aan de bestuursrechter. 
9 Een beslisboom is een wetenschappelijk model voor de weergave van de alternatieven en keuzen in een 
proces, en is een techniek uit de besliskunde. 
10 Een beslissingsondersteunend systeem (DSS) is een geautomatiseerd programma dat wordt gebruikt om 
bepalingen, oordelen en acties in een organisatie of een bedrijf te ondersteunen. 
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multidimensionale "kubussen" van klaargezette gegevens om deze op een eenvoudige manier aan 
de gebruikers te presenteren en te analyseren. (Warners, 1996) 

1.3. Probleemstelling 
Door het massaal en plotseling thuiswerken is veel veranderd in de manier waarop wordt gewerkt. 
Sinds maart 2020 vindt de bedrijfsvoering en de uitvoering van de primaire processen op afstand en 
meestal decentraal plaats. Mogelijk heeft het werken vanuit huis ook invloed op de 
doelgerichtheid11 van de besluitvorming. Immers, besluitvorming vindt in een organisatie veelal 
plaats door gezamenlijk overleg en door samen te werken. Juist overleg en samenwerking zijn door 
het werken vanuit huis veranderd doordat medewerkers op afstand van elkaar werken maar toch 
het samenwerken en overleggen nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. Deze activiteiten 
kunnen ondersteund worden door methoden en technieken12 voor samenwerking en 
besluitvorming. Is er een aantoonbare relatie tussen thuiswerken en de doelgerichtheid van de 
besluitvorming? In de publieke sector speelt bij besluitvorming tevens de zichtbaarheid van de 
beslissingen. In tegenstelling tot in het bedrijfsleven moeten besluiten in de publieke sector 
verantwoord kunnen worden aan de gehele samenleving. Wat betreft doelgerichtheid en 
doelmatigheid moet het bestuur de doelen van de organisatie bekend maken en de beslissingen en 
maatregelen nemen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. (Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021) 

De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke invloed heeft thuiswerken op de doelgerichtheid, 
herleidbaarheid en de legitimiteit van besluitvorming in de publieke sector en hoe kunnen 
methoden en technieken ondersteuning bieden, waardoor de genomen besluiten aantoonbaar 
voldoen aan de doelstellingen van de organisatie. 

1.4. Opdrachtformulering 
Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of thuiswerken invloed heeft op de doelgerichtheid, 
herleidbaarheid en legitimiteit van besluitvorming in de publieke sector. De kwaliteit van de 
besluitvorming bepaalt of een organisatie haar doelen kan halen (Nwoye, 2017) en dus, bijvoorbeeld 
in het geval van DUO, of onderwijs en ontwikkeling mogelijk gemaakt kunnen worden13. Tevens 
wordt de vraag gesteld welke methoden en technieken ondersteuning kunnen bieden bij 
besluitvorming op afstand. 

Welke invloed heeft thuiswerken op de doelgerichtheid, herleidbaarheid en de legitimiteit van 
besluitvorming in de publieke sector en hoe kunnen methoden en technieken daarin ondersteuning 
bieden, waardoor de genomen besluiten aantoonbaar voldoen aan de doelstellingen van de 
organisatie. 
 
De hierboven geformuleerde hoofdvraag valt in eerste instantie uiteen in twee deelvragen: 

 
11 Doelgerichtheid is de mate waarin een individu of organisatie zich richt of kan richten op het behalen van 
een doel (Wikipedia, 2021). 
12 Methode: vaste en doordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken, techniek: manier 
waarop je te werk gaat als je iets maakt of uitvoert, bedrevenheid, vaardigheid (Dale, 2021) 
13 De missie van DUO is: ‘Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk’. (Onderwijs, 2022) 
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1. Welke invloed heeft thuiswerken op de doelgerichtheid14, herleidbaarheid en de legitimiteit 
van besluitvorming in de publieke sector? 

2. Hoe kunnen methoden en technieken daarin ondersteuning bieden? 

Daarbij zijn onderliggende vragen geformuleerd met als doel deze deelvragen te specificeren. Zo kan 
de hoofdvraag in delen worden beantwoord. 

Deze deelvragen zijn:  
1. Welke invloed heeft thuiswerken op de doelgerichtheid, herleidbaarheid en de legitimiteit 

van besluitvorming in de publieke sector. En hoe kunnen de genomen besluiten 
aantoonbaar voldoen aan de doelstellingen van de organisatie? 

a. Wat zijn kenmerken van doelgerichte besluitvorming? 
i. Hoe wordt vastgesteld en gewaarborgd of de besluitvorming een bijdrage 

blijft leveren aan de doelstellingen van de organisatie? 
b. Hoe kan worden gewaarborgd dat de stappen in besluitvormingsprocessen 

herleidbaar en legitiem zijn? 
i. In welke mate wordt de legitimiteit en herleidbaarheid van beslissingen 

gewaarborgd? 
ii. Wordt vastgesteld of de juiste procedures zijn gevolgd? 

c. Hoe wordt besluitvorming beïnvloed door thuiswerken15? 
i. Hoe vindt besluitvorming plaats binnen de publieke sector? 

ii. Hoe hebben besluitvormingsprocessen het afgelopen jaar gefunctioneerd? 
iii. Welke knelpunten zijn te onderkennen bij besluitvorming op afstand? 
iv. Welke voordelen zijn te onderkennen bij besluitvorming op afstand? 

2. Hoe kunnen methoden en technieken daarin ondersteuning bieden? 
a. Welke methoden en technieken kunnen ondersteuning bieden bij besluitvorming op 

afstand? 
b. Met welke methoden en technieken kunnen de door thuiswerken veroorzaakte 

knelpunten weggenomen? 
Zoals blijkt uit de deelvragen betreft het hier een ‘descripto-explanatory’ (Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2016)-onderzoek waarin zowel beschrijvende elementen zitten, als waarin causale 
verbanden tussen variabelen worden onderzocht. Het beschrijvende deel omvat de vragen die 
gesteld worden over de kenmerken van doelgerichte besluitvorming en de inventarisatie van 
ondersteunende methoden en technieken. Het verklarende deel gaat een stap verder en zoekt 
antwoord op de vragen hoe besluitvorming wordt beïnvloed door thuiswerken en hoe kan worden 
gewaarborgd dat besluitvormingsprocessen herleidbaar en legitiem blijven in de situatie dat deze 
besluitvorming decentraal plaatsvindt. Het combineren van de antwoorden op deze delen van het 
onderzoek, beantwoordt de hoofdvraag. 

 
14 De mate waarin de genomen besluiten aantoonbaar voldoen aan de doelstellingen van de organisatie. 
15 In dit rapport worden de termen ‘thuiswerken’ en ‘werken op afstand’ vanwege de leesbaarheid door elkaar 
gebruikt. Bij beide wordt bedoeld dat de medewerker niet op kantoor werkt, maar op afstand van het kantoor 
en zijn collega’s (remote). Bijvoorbeeld vanuit huis. 
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1.5. Motivatie en relevantie  
De wetgever verplicht overheidsorganisaties zoals DUO de rechtmatigheid van beslissingen te 
garanderen. Daarom is het van groot belang dat besluitvorming, ook wanneer deze hinder 
ondervindt van het werken op afstand, zodanig ondersteund wordt dat het procesverloop en de 
gevolgde procedures herleidbaar16 zijn. Zoals in iedere organisatie, is het ook binnen een 
overheidsorganisatie wenselijk dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de organisatie. Daarbij is het van belang doelgerichtheid en doelmatigheid na te 
streven in het uitvoeren van de besluitvormingsprocessen. Door het plotseling en massaal werken 
op afstand komt een doelgerichte en/of doelmatige besluitvorming mogelijk onder druk te staan. 
Goede ondersteuning door middel van methoden en technieken voor samenwerkings- en 
besluitvormingsprocessen kan zorgen voor herleidbaarheid van de gevolgde procedures en het 
procesverloop. Wat betreft de wetenschappelijke relevantie is tijdens het literatuuronderzoek 
vastgesteld dat, hoewel reeds veel publicaties zijn verschenen betreffende 
besluitvormingsprocessen er nog geen onderzoek gedaan is naar de mate waarin de effectiviteit van 
besluitvorming wordt beïnvloed door het werken op afstand. Met de resultaten van dit onderzoek 
wordt bijgedragen aan de kennis over de gevolgen van thuiswerken op de kwaliteit van de 
besluitvorming in de publieke sector. Bovendien zijn de uitkomsten van dit onderzoek blijvend 
relevant door de overgang naar hybride werken17. Deze samenwerkingsvorm is op het moment van 
schrijven nog in ontwikkeling en zal om die reden geen onderdeel uitmaken van dit onderzoek. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
In het nu volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader gegeven voor het onderzoek. Dit 
theoretisch kader bevat een onderzoeksaanpak en het conceptueel model aan de hand waarvan de 
vragen zijn gesteld aan de beschikbare wetenschappelijke publicaties. De resultaten van dit 
literatuuronderzoek worden weergegeven in paragraaf 2.3 die wordt afgesloten met een 
concluderende alinea. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 een koppeling gemaakt tussen de 
gevonden antwoorden uit de literatuur en de doelstellingen van het empirisch onderzoek. De opzet 
van dit empirisch onderzoek wordt uiteengezet in hoofdstuk drie. Hierin worden achtereenvolgens 
het conceptueel ontwerp, het technisch ontwerp, de gegevensanalyse uitgewerkt en wordt 
gereflecteerd ten aanzien van validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten. In het vierde 
hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek weergegeven waarna in hoofdstuk vijf 
de discussies, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek worden uiteengezet. 
  

 
16 Herleidbaarheid betekent in deze context dat een besluit terug te voeren is tot onderliggende wet- en 
regelgeving en de daarop volgende discussies en keuzes. 
17 Hybride werken is een nieuwe samenwerkingsvorm waarbij collega’s op kantoor samenwerken met collega’s 
die vanuit huis of elders werken. 
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2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Het doel van het theoretisch kader van dit onderzoek is antwoorden te vinden op de hoofdvraag;  
 
Welke invloed heeft thuiswerken op de doelgerichtheid, herleidbaarheid en de legitimiteit van 
besluitvorming in de publieke sector en hoe kunnen methoden en technieken daarin ondersteuning 
bieden, waardoor de genomen besluiten aantoonbaar voldoen aan de doelstellingen van de 
organisatie. 

Door het doen van een literatuuronderzoek zal worden vastgesteld welk van deze vragen in een 
eerder onderzoek reeds beantwoord zijn. Deelvragen voor de literatuurstudie staan hieronder 
vermeld. 
A. Wat zijn kenmerken van doelgerichte besluitvorming? 
B. Hoe kan worden gewaarborgd dat de stappen in besluitvormingsprocessen herleidbaar en 

legitiem zijn? (zijn de juiste procedures hierbij gevolgd?) 
C. Hoe wordt besluitvorming in positieve of negatieve zin beïnvloed door werken op afstand? 
D. Welke methoden en technieken kunnen ondersteuning bieden bij besluitvorming op afstand? 
 
De onderlinge samenhang tussen de deelvragen wordt in onderstaand diagram getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Conceptueel model 
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2.2. Uitvoering 
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd aan de hand van de deelvragen die in voorgaande paragraaf 
zijn beschreven. Bij deze deelvragen zijn zoektermen vastgesteld en met deze zoektermen zijn 
zoekopdrachten gegeven aan de door de Open Universiteit beschikbaar gestelde digitale 
universiteitsbibliotheek18. 

Van de door de selectie geleverde resultaten zijn alleen de eerste twintig artikelen inhoudelijk 
getoetst op geschiktheid voor het literatuuronderzoek. Deze toetsing wordt gedaan door het lezen 
van de abstract om te bepalen of deze aansluit bij de onderzoeksvragen en het lezen van de 
conclusie om te bepalen of de publicatie resultaten presenteert die (deels) antwoord geven op de 
betreffende deelvraag van het literatuuronderzoek. In de hieronder staande tabellen staat vermeld 
met behulp van welke zoektermen is gezocht naar wetenschappelijke publicaties van relevante 
onderzoeksresultaten. De zoekcriteria die bij alle zoektermen zijn gehanteerd zijn de leeftijd van het 
artikel, deze mag niet ouder zijn dan vijf jaar (>=2016). Bovendien is de grens aangehouden dat het 
artikel minstens vier keer geciteerd moet zijn omdat dit een goede indicator kan zijn voor de 
betrouwbaarheid van de bron. Uitzondering hierop zijn de Nederlandstalige publicaties. Daarbij 
bleek de grens van vier citaten niet realistisch. Het Nederlandstalige taalgebied is immers vele malen 
kleiner dan het Engelstalige. De onderstaande tabellen zijn geordend aan de hand van de deelvragen 
uit paragraaf 2.1. Totaal zijn er 36 publicaties verzameld die geschikt leken voor gebruik in het 
literatuuronderzoek. Daarvan zijn gedurende dit onderzoek acht artikelen toch niet bruikbaar 
gebleken. Enkele bronnen bleken op meerdere deelvragen antwoord te geven. Deze zijn 
gedupliceerd in de onderstaande tabellen opgenomen, maar uiteraard niet dubbel geteld als bron. 

Tabel 1 Gevonden bronnen bij vraag A: Wat zijn kenmerken van doelgerichte besluitvorming? 

Bron Hoe gevonden 
(Abubakar, Elrehail, & 
Alatailat, 2019) 

Zoekterm: “group decision making processes in organizations” 

(Booth, 2000)19 Backward snowball-methode vanaf (Whitfield, 2021) 
(Bruch, 2017) Zoekterm: “Decision-Making Processes” 
(Calabretta, 2016) Backward snowball-methode vanaf (Abubakar, Elrehail, & 

Alatailat, 2019) 
(Choo, 1996) Backward snowball-methode vanaf (van Riel, 2016) 
(Donthu, 2020) Dit is een door de OU voorgestelde publicatie 
(Eldredge, 2000) Backward snowball-methode vanaf (Whitfield, 2021) 
(Hertwig, 2017) Zoekterm: “effective governmental decisions” 
(Management, 2021) Zoekterm in Google: “verkeerde besluitvorming” 
(Nikolić, 2018) Zoekterm: (decision-making) AND (hidden traps) 
(Nwoye, 2017) Zoekterm: effective decision making AND organizational goal 

achievement 
(Obrenovic, 2020) Backward snowball-methode vanaf (Kamal, 2020) 
(van Riel, 2016) Zoekterm: "Operational" & "Decision-making" "theory" & 

"practice" 
(Spicer, 2020) Zoekterm: “Organizational Culture AND COVID‐19” 
(Tindale, 2019) Zoekterm: “group decision making processes in organizations” 
(Whitfield, 2021) (method) AND (technique) AND (decision-making) 

 
18 Advanced - Quick Search (unimaas.nl) 
19 Het betreft hier een bijdrage aan een conferentie waarvan de originele tekst niet vindbaar blijkt. Naar 
precies deze bijdrage wordt echter in meerdere publicaties verwezen. Waaronder in Whitfield 2021. 

https://openuniversiteit-summon-serialssolutions-com.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/#!/advanced
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Tabel 2 Gevonden bronnen bij vraag B: Hoe kan worden gewaarborgd dat de stappen in besluitvormingsprocessen 
herleidbaar zijn? 

Bron Hoe gevonden 
(Bröring, 2017) Zoekterm: “rechtmatigheid besluitvorming” 
(Poorter, 2019) Zoekterm: “rechtmatigheid besluitvorming” 

 
Tabel 3 Gevonden bronnen bij vraag C: Hoe wordt besluitvorming beïnvloed door thuiswerken? 

Bron Hoe gevonden 
(Bhattacharya, 2020) Zoekterm: (effective decision-making) AND (working from home) 
(Contreras, 2020) Zoekterm: (virtual) AND (teleworking) 
(Dwivedi, 2020) Zoekterm: (digital) AND (impact) 
(Henry, 2021) Zoekterm: (effective decision-making) AND (working from home) 
(Veldhoven, 2020) Zoekterm: Thuiswerken AND voordelen AND nadelen 
(Verma, 2020) Dit is een door de OU voorgestelde publicatie 

 
Tabel 4 Gevonden bronnen bij vraag D: Welke (IT-)middelen kunnen ondersteuning bieden bij besluitvorming op afstand? 

Bron Hoe gevonden 
(Abubakar, Elrehail, & 
Alatailat, 2019) 

Zoekterm: “group decision making processes in organizations” 

(Donthu, 2020) Dit is een door de OU voorgestelde publicatie 
(Dwivedi, 2020) Zoekterm: (digital) AND (impact) 
(Huynh, 2020) Backward snowball-methode20 vanaf (Verma, 2020) 
(Kamal, 2020) Dit is een door de OU voorgestelde publicatie 
(Panigutti, 2020) Backward snowball-methode vanaf (Verma, 2020) 
(Sendak, 2020) Backward snowball-methode vanaf (Verma, 2020) 
(Watermeyer, 2020) Backward snowball-methode vanaf (Kamal, 2020) 

 
De zoektocht naar antwoorden op de deelvragen leverde opvallend veel recente onderzoeken naar 
afvalscheiding, hulpverlening en vooral gezondheidszorg, maar helaas in eerste instantie weinig 
beschikbare literatuur over besluitvorming bij werken op afstand. Hooguit besluitvorming over 
werken op afstand. Maar gedurende het traject leverden verwijzingen in diverse publicaties mooie 
nieuwe aanknopingspunten op, zoals blijkt uit de invulling van de bovenstaande kolom ‘Hoe 
gevonden’ waarin negen maal een bruikbaar artikel gevonden is middels de Backward snowball-
methode. 

  

 
20 Backward snowball-methode houdt in dat een publicatie als startpunt dient voor het verder zoeken naar in 
dat artikel geciteerde, of daarin gerefereerde publicaties. 
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2.3. Resultaten en conclusies 
Waardoor wordt doelgerichte besluitvorming gekenmerkt? 
Zoals (Abubakar, Elrehail, & Alatailat, 2019) in hun publicatie beschrijven, worden de prestaties van 
de organisatie beïnvloed door besluitvormingsstijlen en kennismanagementprocessen. 
Kennisontwikkeling wordt volgens hem mogelijk gemaakt door onder andere samenwerking, 
technische ondersteuning en T-shaped21 vaardigheden. Ook (Obrenovic, 2020) stelt dat om een crisis 
zoals de COVID-19 pandemie te overleven, organisaties zich moeten verzekeren van een gedeeld 
kenniskader zodat er een werkbare basis is voor communicatie. Een organisatie gebruikt informatie 
strategisch op drie gebieden: om betekenis te geven aan verandering in haar omgeving; om nieuwe 
kennis voor innovatie te creëren; en om beslissingen te nemen over acties. Deze ogenschijnlijk 
verschillende processen zijn in feite complementaire stukken van een groter canvas, namelijk het 
informatiegebruik in organisaties. (Choo, 1996) Kennis kan worden geclassificeerd in 'stilzwijgende' 
en 'expliciete' kennis op basis van het gemak waarmee de beschikbare kennis kan worden gecodeerd 
en overgedragen. Expliciete kennis is gemakkelijk overdraagbaar en gecodeerd, terwijl impliciete 
kennis diep geworteld is in de systemen binnen de organisatie. (Abubakar, Elrehail, & Alatailat, 2019) 

In een tijdperk van steeds snellere veranderingen, is ook het tempo van de besluitvorming versneld. 
Hoge kwaliteit van besluitvorming en snelle besluitvorming verbeteren de prestaties van een 
organisatie. In haar klassieke vorm gaat het ‘Rational Choice Model’ er vanuit dat besluitvormers 
volledige kennis hebben van de relevante aspecten van hun omgeving en een stabiele set aan 
voorkeuren hebben om alternatieven af te wegen. Bovendien hebben zij onbeperkte vaardigheden 
voor het verwerken van deze alternatieven. Er wordt geen rekening gehouden met aandacht voor of 
het zoeken naar nieuwe alternatieven. Kenmerkend voor dit model is het gebrek in aandacht voor 
het besluitvormingsproces. Het maximeren van de keuzes is synoniem voor keuze. (Bruch, 2017) 
Besluitvormers (ongeacht hun intelligentieniveau) moeten echter werken onder drie onvermijdelijke 
beperkingen; (a) de beperkte informatie die beschikbaar is voor de beslisser, (b) de beperkte 
capaciteit van de menselijke geest om situaties te evalueren, (c) de beperkte hoeveelheid tijd die 
beschikbaar is voor het nemen van beslissingen. Maar de alternatieven zijn misschien niet duidelijk 
gedefinieerd, de juiste informatie is niet verzameld, de kosten en baten zijn niet nauwkeurig 
afgewogen (Nwoye, 2017). In zijn onderzoek naar effectieve besluitvorming onderkent (Nwoye, 
2017) verborgen valkuilen in de besluitvorming. Deze valkuilen beïnvloeden de doeltreffendheid van 
de besluitvorming want effectieve besluitvorming vereist precieze en accurate strategieën (Nwoye, 
2017). (Nikolić, 2018) Diept de vooroordelen bij de besluitvorming nog verder uit en komt tot de 
onderstaande valkuilen. De aanwezigheid van deze valkuilen beïnvloedt de besluitvorming. Het 
mitigeren van de negatieve invloed van deze vooroordelen kan helpen bij het verbeteren van het 
besluitvormingsproces. (Nikolić, 2018) 
− Beschikbaarheidsbias: de schatting van toekomstige gebeurtenissen, evenals hun resultaten, is 

meer afhankelijk van het geheugen van de beslisser dan van de onbevooroordeelde evaluatie 
van mogelijke gebeurtenissen. 

 
21 Het hebben van T-shaped vaardigheden houdt in dat iemand naast zijn eigen expert-kennis het vermogen 
heeft om samen te werken met experts in andere disciplines en gebruik kan maken van de kennis die uit hen is 
vergaard. Deze personen kunnen verschillende kennisbronnen integreren en hun toepassingen onderzoeken 
(Abubakar, Elrehail, & Alatailat, 2019). 
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− Representativiteit: Bepaal voorwaardelijke kansen op basis van de schatting van de mate waarin 
een gebeurtenis het gevolg is van een bepaald proces, dat wil zeggen de mate waarin een 
bepaald proces de geanalyseerde gebeurtenis genereert. 

− Verankeringseffect: Het vormgeven van de perceptie van de beslisser, afhankelijk van de 
beschikbare informatie en de initiële houding, die een groter specifiek gewicht hebben in relatie 
tot de later verzamelde informatie. Het onevenredig veel gewicht toekennen aan de eerste 
informatie die men ontvangt. De eerste indruk stelt voorwaarden ('verankert') de 
daaropvolgende gedachten en oordelen (Nwoye, 2017). 

− Status-quo: Beslissers vertonen een sterke voorkeur voor de alternatieven die de status-quo-
staat ondersteunen. Zij beschouwen deze als een minder riskant alternatief. Het kan in verband 
worden gebracht met risicoaversie bij het doorvoeren van veranderingen. 

− Verzonken kosteneffect: besluitvormers proberen de uitkomst van eerdere slechte beslissingen 
te rechtvaardigen – Er is dan voorkeur voor de keuze van het alternatief dat de eerder in het 
verleden genomen beslissingen ondersteunt. Hier worden keuzes gemaakt waarmee een slechte 
keuze uit het verleden wordt gecorrigeerd of gerechtvaardigd (Nwoye, 2017). 

− Bevestiging: Bevooroordeelde informatieverzameling en keuze van besluitvormers op basis van 
de onrealistische bevestiging van de oorspronkelijke houding of de reeds genomen beslissingen. 

− Valse consensus: besluitvormers schatten subjectief en bevooroordeeld de mate in waarin hun 
medewerkers hun attitudes en overtuigingen volgen en ondersteunen. 

− Overmoed: Overmoed heeft betrekking op de overschatting van gunstige tegenover ongunstige 
uitkomsten. Het komt voor wanneer besluitvormers toekomstige gebeurtenissen onrealistisch 
en optimistisch overschatten zonder alle relevante stukjes informatie te analyseren. 

− Illusie van controle: besluitvormers overschatten de mate waarin de uitkomsten van een besluit 
onder hun controle zijn. 

Ook zijn er valkuilen te onderkennen bij het maken van besluiten in een groep. Daar speelt 
groepsdynamiek een grote rol. Zo kan er sprake zijn van ‘group think’, het ten koste van alles de 
lieve vrede willen bewaren; ‘Herd behavior’, het blindelings volgen van de rest; ‘Serial position 
effect’, het slecht onthouden van de ‘middelste’ argumenten; ‘Escalation of commitment’, het 
verblind worden door eerdere investeringen; ‘Fading affect bias’, het sneller vergeten van negatieve 
ervaringen; Overconfidence effect, het overschatten van jezelf en tot slot ‘Framing effect’, het 
beïnvloed worden door presentatie van feiten (Management, 2021)22. 
(Calabretta, 2016) Onderscheidt twee typen besluitvorming; intuïtieve en rationele besluitvorming. 
Beide kunnen een belangrijke rol spelen bij strategische besluitvorming. Rationaliteit verwijst naar 
een analytisch, systematisch, op regels gebaseerd en expliciet mechanisme voor besluitvorming. 
(Calabretta, 2016) Beslissers vertrouwen op analyse van deze informatie bij het maken van de keuze. 
(Abubakar, Elrehail, & Alatailat, 2019) Bij een intuïtieve besluitvormingsstijl kunnen beslissers 
patronen, gevoelens en objecten waarnemen in schijnbaar niet-verbonden feiten (Abubakar, 
Elrehail, & Alatailat, 2019). Intuïtie helpt besluitvormers niet alleen om met onzekerheid om te gaan, 
maar stimuleert ook die creatieve cognities die essentieel zijn voor het genereren en onderzoeken 
van nieuwe probleemoplossingen, ideeën en gerelateerde zakelijke kansen (Calabretta, 2016). 
 

 
22 De herkomst van deze tekst is helaas geen wetenschappelijk artikel. Toch zullen deze valkuilen mee worden 
genomen in het empirisch onderzoek als inspiratie voor interviewvragen. Uiteraard is er in wetenschappelijke 
publicaties gezocht naar vergelijkbare literatuur, maar is deze niet gevonden. 
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Het maken van keuzes is een sociaal proces en groepen blijken nauwkeuriger te zijn bij het nemen 
van beslissingen wanneer de groepsleden vanuit verschillende perspectieven naar de materie kijken. 
Wanneer er sprake is van groepsinteractie, moeten de leden openstaan voor de verschillende 
meningen en moeten zij zelf ook bereid zijn om posities te uitten die verschillen van de overige 
leden van de groep. Conceptueel valt het nemen van groepsbesluiten uiteen in twee dimensies; 
hoeveel interactie of informatie-uitwisseling is toegestaan tussen de groepsleden en hoe wordt de 
definitieve beslissing genomen (Tindale, 2019). Hoewel groepen vaak verstandige besluiten kunnen 
nemen zonder interactie tussen de leden, kan het geen kwaad om de leden toe te staan dat er 
informatie uitgewisseld wordt. Hierdoor kan de groep voordeel behalen uit de uitzonderlijk goede 
ideeën die bij slechts een deel van de groepsleden aanwezig zijn (Tindale, 2019). Als training en 
ontwerpprocedures de diversiteit in perspectieven kan vermeerderen en erin kan bijdragen om 
expertise te identificeren en een open en grondige uitwisseling van informatie en ideeën kan 
stimuleren en de gedeelde vooroordelen kan verminderen en het streven naar nauwkeurigheid kan 
versterken, dan zal dit groepen helpen om hun wijsheid volledig te benutten bij het nemen van 
beslissingen (Tindale, 2019). 

Maar hoe gaat besluitvorming in zijn werk als deze decentraal plaatsvindt? Als mens vertrouwen wij 
in hoge mate op onze zintuigen; wij zijn gebouwd deze te gebruiken in alle omstandigheden. Dus ook 
bij het maken van beslissingen rekenen wij op deze zintuigen. In de huidige situatie echter worden 
wij van onze zintuigen ontnomen doordat wij niet aan zoveel stimuli worden blootgesteld als in een 
normale situatie. Hoelang zal de angst om onze zintuigen te gebruiken nog na-ijlen als de 
maatschappij weer open is? Of zullen wij juist proberen te compenseren wat wij aan zintuiglijke 
indrukken hebben gemist? (Donthu, 2020) 

Het waarborgen van de herleidbaarheid van de stappen in het besluitvormingsproces 
In organisaties is het van belang dat gemaakte keuzes herleidbaar zijn. Evidence-based librarianship 
(EBL) wordt gedefinieerd als ‘een aanpak in de informatiekunde die het verzamelen, interpreteren 
en integreren van geldige, belangrijke, toepasbare en door wetenschappelijk onderzoek verkregen 
bewijzen bevordert’ (Booth, 2000). Het EBL-raamwerk stelt de gebruiker daarvan in staat om een 
geïnformeerde keuze te maken die gebaseerd is op analyse waarbij de drijvende vraag de weg wijst 
naar de beslissing (Whitfield, 2021). Wanneer men gebruik maakt van het EBL-raamwerk moeten 
vragen de analyse van de bewijzen voortstuwen. Het beantwoorden van deze drijvende vraag zal 
vaak uitlopen op andere vragen; daarom is het analyseren van bewijzen een iteratief proces 
(Whitfield, 2021). Het verzamelde bewijsmateriaal wordt vervolgens geanalyseerd en toegepast om 
praktische problemen op te lossen, gebruikmakend van een besluitvormingsraamwerk23. (Eldredge, 
2000). Dit raamwerk bestaat uit de volgende vijf processtappen: 
1. Formuleer een duidelijk gedefinieerde, beantwoordbare vraag. 
2. Zoek in de gepubliceerde en niet-gepubliceerde literatuur, plus andere gezaghebbende bronnen, 

naar het best beschikbare bewijs dat relevant is voor de gestelde vraag. En zoek naar voor- en 
tegenargumenten. 

3. Evalueer de geldigheid (dicht bij de waarheid) en relevantie van het bewijs. 
4. Beoordeel de relatieve waarde van de verwachte baten en kosten van elk besloten actieplan. 
5. Evalueer de effectiviteit van het actieplan 

 
23 Een raamwerk is een schematisch plan, een opzet of structuur die nog verder moet worden ingevuld (Dale, 
2021) 
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Aan het begrip Governance is een aantal criteria verbonden waaraan bestuur dient te voldoen. 
(Bröring, 2017) gebruikt hiervoor een selectie van gangbare criteria, te weten rechtmatigheid van 
bestuur, transparantie, verantwoording, effectiviteit en participatie. De mate waarin er sprake is van 
participatie kan worden vastgesteld aan de hand van de participatieladder die graden weergeeft van 
actieve deelname aan het besluitvormingsproces. (Bröring, 2017) Transparantie is het zo helder 
mogelijk formuleren van bevoegdheden, normen en procedures. Belanghebbenden, bijvoorbeeld 
moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze te geven en besluiten moeten van een 
kenbare, feitelijk correcte en daadkrachtige motivering zijn voorzien. (Bröring, 2017) 

Een bijzondere betekenis heeft ‘good governance’ voor het voor een samenleving zo essentiële 
vertrouwen: het vertrouwen tussen burgers (organisaties) onderling, het vertrouwen van de burger 
in de overheid en vice versa, en het vertrouwen tussen overheden onderling. (Bröring, 2017) ‘Het 
vertrouwen van burgers in de overheid is de kern. Confucius schreef al: "Een overheid heeft drie 
zaken nodig: wapens, voedsel en vertrouwen. Vertrouwen is daarbij het laatste dat verloren mag 
gaan." (Bröring, 2017). Overheden moeten daarom oog hebben voor transparantie, communicatie, 
vertrouwen en sociale cohesie (‘verbinden’) (Bröring, 2017). 

Coronapandemie en het werken op afstand 
Over het werken op afstand en de sociale effecten daarvan zijn publicaties beschikbaar. Ook over de 
omvang en de impact is inmiddels onderzoek gedaan. Zo is de Coronapandemie een sociaal en 
economische crisis die de kern van het menselijk bestaan heeft aangevallen. Het blijft zich 
ongecontroleerd verspreiden over de wereld (Verma, 2020). En, Corona is een verstorende 
gebeurtenis van niet eerder vertoonde omvang geweest. Onvergelijkbaar met iets anders in de 
moderne geschiedenis (Dwivedi, 2020). 

Ook de sociale effecten van het gedwongen thuiswerken zijn inmiddels onderzocht. Waarbij ook de 
omvang en de on-vrijwilligheid meegenomen is. Zoals (Veldhoven, 2020) concludeert, is hier sprake 
van een grootschalig, ongevraagd maatschappelijk experiment met thuiswerken. Bovendien worden 
de gevolgen door het voortzetten van sociale afstand en het voortdurende thuiswerken, steeds 
duidelijker. Eén van deze gevolgen is een toename in de gevoelens van sociale isolatie en de 
afwezigheid van fysieke interactie met collega’s (Dwivedi, 2020). Als mensen gescheiden zijn van hun 
werkomgeving, collega’s en sociale omgeving, kunnen zij zich steeds minder verbonden gaan voelen 
met zowel hun werk als met hun collega’s. Dit kan onder andere resulteren in het gevoel dat zij 
buiten besluitvormingsprocessen worden gehouden en in een afname in de samenhang binnen het 
team en het onderlinge vertrouwen (Dwivedi, 2020). 

Volgens (Bhattacharya, 2020) veroorzaakt het werken op afstand een verstoring in de balans tussen 
privé en werk. Door (Bhattacharya, 2020) worden twee conflicten onderscheiden. Het ene doet zich 
voor wanneer werk-gerelateerde kwesties de vrijetijd verstoren. Het andere conflict doemt op 
wanneer werknemers tijdens werktijd inmenging ervaren vanuit de privésituatie. In dit onderzoek 
wordt hier nog dieper op in gegaan. Zo wordt vastgesteld dat wanneer medewerkers aanvoelen dat 
hun basale motiverende behoeften, zoals waardering, erkenning, integriteit en veiligheid niet 
worden beantwoord, er zich conflicterende situaties voor zullen gaan doen. Ook moet rekening 
worden gehouden met de behoefte successen te behalen, de behoefte aan macht en de behoefte 
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aan verbondenheid en aansluiting. Er blijkt een positieve relatie te zijn tussen WTHC24 en de 
individuele behoefte om te presteren. Tevens is er een positieve relatie tussen HTWC25 en de 
behoefte aan verbondenheid. De behoefte aan macht blijkt een negatieve relatie te hebben tot 
beide conflicten (Bhattacharya, 2020). Maar ook positieve effecten van thuiswerken worden 
onderkend. Zo worden vergaderingen die virtueel worden gehouden als efficiënter ervaren omdat 
het medium daartoe aanzet. (Veldhoven, 2020) 

Het gebruik van IT-middelen bij thuiswerken 
Samenwerking en communicatie behoren tot de belangrijkste uitdagingen bij het werken op afstand. 
Om productief en efficiënt te kunnen blijven, zijn velen genoodzaakt om digitale 
communicatietechnologieën over te nemen. (Kamal, 2020). Daarom zijn digitale technologieën 
tijdens de coronacrisis van essentieel belang geworden voor economisch en sociaal functioneren. 
(Huynh, 2020) Informatietechnologie speelt een centrale rol bij het wegnemen van de 
communicatiebarrières in organisaties. Het mogelijk maken van samenwerkend leren, het zoeken 
naar kennis en communicatie zijn de belangrijkste rollen van informatietechnologie (Abubakar, 
Elrehail, & Alatailat, 2019). Zo benadrukt ook (Donthu, 2020) dat het omarmen van digitale 
technologie, ofwel door middel van het gebruik van online diensten of middels platforms voor het 
delen van informatie zoals Zoom, mensen verbonden heeft gehouden. Voor organisaties zal digitale 
handigheid eerder een noodzaak dan een alternatief worden. Ook (Dwivedi, 2020) stelt dat 
overheden, industrie en de maatschappij als geheel voor hun functioneren in deze pandemie 
afhankelijk zijn van ICT-middelen. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat bedrijfsprocessen versneld zijn 
omgevormd wat betreft het gebruik van digitale communicatie (Watermeyer, 2020). In Nederland 
wordt al veel gebruik gemaakt van IT-middelen ter ondersteuning van het thuiswerken. Op de vraag 
welke IT men vooral gebruikt bij het thuiswerken tijdens Covid-19 wordt in Nederland geantwoord 
dat e-mail bijzonder veel wordt gebruikt (bijna 100% gebruikt vaak/altijd email in NL), evenals 
conferentiesystemen als Zoom, Skype, Facetime, etc. (80% vaak/altijd). Relatief weinig gebruikt 
worden Facebookgroepen en sms. Ook wordt veel gebruikgemaakt van gedeelde online-
documenten via groupware zoals MS Teams, Slack, Trello, en van de telefoon; (meer dan de helft 
van de respondenten gebruikt deze typen IT vaak/altijd). Circa 75% maakt gebruik van apps als 
Messenger en WhatsApp (Veldhoven, 2020). De nasleep van de Covid-19-pandemie zal worden 
gekenmerkt door de snelle overname van een grote variëteit aan mogelijkheden om verspreid te 
kunnen werken (Henry, 2021). 

Maar al deze technische mogelijkheden brengen ook risico’s met zich mee. Hoewel opkomende 
technologieën een immens potentieel hebben om te nivelleren, zonder het juiste bestuur kunnen zij 
juist de digitale kloof in de maatschappij verbreden. Bovendien worden deze technologieën 
geassocieerd met kwetsbare privacy en beveiligingsrisico’s. Daarom is er dringend een wereldwijde 
basisconsensus over veiligheid nodig (Panigutti, 2020). Bovendien is het de vraag, of deze tools in 
gebruik zullen blijven na deze afgelopen periode van gedwongen thuiswerken. Zoals decennia van 
onderzoek ons hebben geleerd, is dat er altijd een initiële technologische hype is die wordt 
opgevolgd door de realiteit. In de huidige pandemie is het nog te bepalen of het onderhouden van 
sociale interactie met collega’s via technologie meer een hype dan realiteit is. Wat onderzoek al 

 
24 Work-to-Home conflict is de situatie waarbij werkactiviteiten het privéleven verstoren, zelfs na werktijd. 
(Bhattacharya, 2020) 
25 Home-to-Work Conflict is de situatie waarbij activiteiten thuis de verantwoordelijkheden op het werk tijdens 
de werkuren verstoren (Bhattacharya, 2020). 
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meermalen heeft getoond in meerdere gedaanten, is dat technologie vooral een gereedschap is 
waarbij geldt dat de mate van gebruik afhangt van de personen die ermee omgaan. (Dwivedi, 2020) 

Samenvatting 
De hoofdvraag en deelvragen zoals deze beschreven staan in paragraaf 1.4 en 2.1 zijn gedeeltelijk 
beantwoord door eerdere wetenschappelijke onderzoeken. Hieronder wordt puntsgewijs toegelicht 
welke delen beantwoord zijn en welke in het volgende empirische onderzoek nog bestudeerd zullen 
worden. Afsluitend wordt per onderstaande alinea vermeld welke deelvragen er nog openstaan voor 
beantwoording in het empirisch onderzoek. 

A. De vraag wat de kenmerken zijn van doelgerichte besluitvorming is gedeeltelijk beantwoord 
door (Nikolić, 2018) en (Nwoye, 2017) die diverse valkuilen aangeven die de kwaliteit van de 
besluitvorming juist ondermijnen. De valkuilen en vooroordelen die door zowel (Nikolić, 2018) 
en (Nwoye, 2017) zijn onderkend: verankering, verzonken kosteneffect, status-quo val en 
overmoed. Deze gelden voor zowel individueel genomen besluiten als voor groepsbesluiten. 
Daarnaast onderkent (Nikolić, 2018) nog de beschikbaarheidsbias, representativiteit, 
bevestiging, de valse consensus en de illusie van controle. Verder zijn er nog specifieke factoren 
betreffende groepsdynamica die de besluitvorming door groepen kunnen beïnvloeden. Dat zijn 
group think, herd behaviour, serial position effect, escalation of commitment en fading affect 
bias. Framing en zelfoverschatting kunnen ook bij groepsbesluitvorming voorkomen. Expliciete 
succesfactoren zijn echter niet gevonden in eerdere onderzoeken26. In het vervolgonderzoek zal 
worden vastgesteld of er in de publieke sector aandacht is voor deze valkuilen en vooroordelen 
en welke mitigerende maatregelen daartegen genomen worden. 

B. Het nut en de noodzaak van goed bestuur komen duidelijk naar voren in eerder onderzoek 
(Bröring, 2017). Het toetsen en waarborgen van de herleidbaarheid van 
besluitvormingsprocessen en de mate waarin de legitimiteit van beslissingen wordt 
gewaarborgd, worden door (Booth, 2000) (Eldredge, 2000) en (Whitfield, 2021) beantwoord 
door een raamwerk (Evidence-based librarianship) voor te stellen dat als leidraad kan dienen bij 
het maken van geïnformeerde besluiten. Hierdoor kan Governance (rechtmatigheid van bestuur, 
transparantie, verantwoording, effectiviteit en participatie) worden gewaarborgd en Good 
Governance (vertrouwen) worden bereikt (Bröring, 2017). Of en hoe deze of een vergelijkbare 
leidraad wordt gehanteerd in de publieke sector zal worden beantwoord in het empirisch 
onderzoek. 

C. De vraag hoe besluitvorming wordt beïnvloed door het werken op afstand is gedeeltelijk 
beantwoord vanuit de literatuur. Zo blijkt uit onderzoek van (Dwivedi, 2020) dat door 
thuiswerken de samenhang binnen teams en het onderlinge vertrouwen afneemt als mensen 
voor langere tijd gescheiden zijn van hun collega’s. Het maken van keuzes is een sociaal proces 
(Tindale, 2019) waarbij wij ook rekenen op onze zintuigen (Donthu, 2020). Groepen zijn 
nauwkeuriger bij het nemen van beslissingen als er sprake is van groepsinteractie en informatie-
uitwisseling (Tindale, 2019). Ook (Obrenovic, 2020) stelt dat, om deze crisis te overleven, 
organisaties uit moeten gaan van een gedeeld kenniskader. In het empirisch onderzoek zal 
worden vastgesteld of de onderkende effecten van thuiswerken op de besluitvorming ook 
gelden binnen de publieke sector. 

 
26 Zoekopdrachten met (decision-making) AND (KPI), (decision-making) AND (Key Performance Indicator) en 
(besluitvorming) AND (succesfactoren) leverden geen recente bruikbare publicaties op. 
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D. Op de vraag hoe methoden en technieken ondersteuning kunnen bieden bij besluitvorming op 
afstand zijn antwoorden beschikbaar vanuit eerdere onderzoeken. Deze benadrukken echter 
vooral het belang van deze hulpmiddelen en de grote vlucht die het gebruik hiervan genomen 
heeft in de afgelopen periode van thuiswerken (Abubakar, Elrehail, & Alatailat, 2019) (Donthu, 
2020) (Dwivedi, 2020) (Henry, 2021) (Huynh, 2020) (Kamal, 2020) (Panigutti, 2020) (Veldhoven, 
2020) (Watermeyer, 2020) en geven enige aanwijzingen voor concrete tools zoals Zoom, 
WhatsApp en e-mail, maar hier is nog wel ruimte voor aanvulling vanuit vervolgonderzoek. Zo is 
de verwachting dat er vanuit de praktijk van besluitvorming voorbeelden gegeven kunnen 
worden van gebruikte besluitvormingsmethodieken. 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Het betreft hier een beschrijvend-verklarend onderzoek met als doel antwoord te geven op de vraag 
hoe tijdens de thuiswerkperiode door overheidsorganisaties is omgegaan met de doelgerichtheid en 
herleidbaarheid van de besluitvorming.  
Met dit onderzoek wordt gestreefd naar het leveren van een bijdrage aan de kennis over dit 
onderwerp. Tijdens het literatuuronderzoek zijn er namelijk geen publicaties gevonden die antwoord 
geven op vragen over de invloed van thuiswerken op besluitvorming in de publieke sector. Met de 
resultaten van dit onderzoek kunnen eventuele verbeteringen in de besluitvorming gericht worden 
uitgevoerd. Kan er bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan mitigerende maatregelen tegen 
vooroordelen en valkuilen bij besluitvorming? Of kunnen de factoren die een negatieve invloed 
hebben op de besluitvorming gericht worden verminderd? Of is er behoefte aan het gebruik van 
raamwerken, methoden en technieken bij besluitvorming? 

Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven, heeft het literatuuronderzoek resultaten opgeleverd 
die een bijdrage leveren aan de beantwoording van de deelvragen. Er staan echter nog wel delen 
van de onderzoeksvraag open voor beantwoording in het vervolgonderzoek. De vragen die nog open 
staan voor verdere bestudering staan beschreven in het nu volgende Hoofdstuk 3, Paragraaf 1. 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van het empirische onderzoek.  

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Zoals blijkt uit de voorgaande paragrafen 2.3 en 2.4 zijn delen van de initiële hoofdvraag, zoals 
geformuleerd in paragraaf 1.4 van dit onderzoek, beantwoord door de gepubliceerde resultaten van 
eerder onderzoek. Daarmee is echter nog niet beantwoord hoe in de publieke sector is omgegaan 
met besluitvorming op afstand. Of, nog specifieker, hoe er is omgegaan met mogelijke valkuilen in 
de besluitvorming en of men bij het nemen van besluiten ook hindernissen heeft ondervonden van 
de in eerder onderzoek onderkende nadelen van thuiswerken. Deze beide openstaande vragen 
resulteren in de onderstaande deelvragen A en B. Ook de vraag hoe doelgerichtheid en 
herleidbaarheid van besluitvorming in de publieke sector wordt gewaarborgd bij thuiswerken is nog 
niet beantwoord door eerder onderzoek. Deze vraag is geformuleerd als deelvraag C. Tot slot is uit 
eerder onderzoek geen antwoord gevonden op de vraag welke methoden en technieken binnen de 
publieke sector worden gehanteerd voor de ondersteuning van besluitvorming op afstand. Deze 
laatste vraag is geformuleerd als deelvraag D. 

A. In welke mate is er in de publieke sector aandacht voor de door (Nikolić, 2018) en (Nwoye, 2017) 
benoemde valkuilen en vooroordelen bij besluitvorming en welke mitigerende maatregelen 
worden daartegen genomen? Wordt hieraan extra aandacht besteed bij besluitvorming op 
afstand? 

B. Gelden de door (Donthu, 2020), (Dwivedi, 2020), (Obrenovic, 2020) en (Tindale, 2019) 
onderkende effecten van thuiswerken op de besluitvorming ook binnen de publieke sector? 

C. Wordt het door (Booth, 2000), (Eldredge, 2000) en (Whitfield, 2021) besproken raamwerk voor 
besluitvorming binnen de publieke sector gebruikt. Of wordt er een vergelijkbare leidraad 
gehanteerd om de legitimiteit en herleidbaarheid van beslissingen te waarborgen? Wat zijn de 
verschillen in toepassing daarvan bij thuiswerken? 

D. Welke methoden en technieken worden binnen de publieke sector gehanteerd voor de 
ondersteuning van besluitvorming op afstand? En in welke mate worden 
besluitvormingsprocessen daardoor naar tevredenheid ondersteund? 

De vragen A en B hebben als doel vast te stellen welke belemmeringen onderkend kunnen worden 
bij besluitvorming op afstand. De vragen C en D worden gesteld om antwoord te vinden op de vraag 
hoe deze eventuele knelpunten kunnen worden weggenomen. Ten opzichte van de 
onderzoeksvragen in hoofdstuk 2 zijn de vragen B en C daarom omgedraaid. 

Deze vier deelvragen vormen tezamen de hoofdvraag van het empirisch onderzoek: 
 
Hoe is in publieke sector tijdens de Coronaperiode omgegaan met besluitvorming op afstand met 
betrekking tot doelgerichtheid en herleidbaarheid? 

3.1.1. Case study 
In dit onderzoek naar besluitvorming bij thuiswerken in de publieke sector is er sprake van een 
overzichtelijk sociaal proces waarbij verschillende gezichtspunten bekeken kunnen worden. Een case 
study heeft tot doel dit soort processen te beschrijven (Swanborn, 1994). Bij een case study nemen 
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de sociale interactie en de verschillende perspectieven, en de wisselwerking daartussen een 
belangrijke plaats in. Bovendien is de probleemstelling van het onderzoek gericht op een 
beschrijvingsprobleem (Hoe is in publieke sector tijdens de Coronaperiode omgegaan met 
besluitvorming op afstand met betrekking tot doelgerichtheid en herleidbaarheid?). Dit leent zich 
goed om te worden onderzocht door middel van een case study. Ook omdat het hier een diepgaand 
onderzoek naar een actueel fenomeen in zijn natuurlijke context betreft (Yin, 2009), is een case 
study een passende onderzoeksmethode. Het is voor dit onderzoek immers wenselijk om concrete 
en diepgaande kennis te verzamelen binnen de eigen context van het onderwerp; de besluitvorming 
binnen de situatie van een overheidsorganisatie. 

Om te kunnen bepalen of de resultaten van de diverse cases overeenkomen en of deze vervolgens 
kunnen worden gegeneraliseerd, wordt er gebruik gemaakt van meerdere cases. Een meervoudige 
case study dus met verschillende besluitvormingsprocessen als cases. Er is bij een meervoudige case 
study sprake van het gebruik van meerdere databronnen en er is aandacht voor variantie tussen 
cases en binnen cases. Een belangrijk principe van een case study is het onderzoeken van 'meerdere 
realiteiten': de verschillende en soms zelfs tegengestelde opvattingen van (categorieën van) 
betrokkenen op, en de interpretaties die zij geven aan de gebeurtenissen (Swanborn, 1994). 

Bij deze case study wordt besluitvorming bij thuiswerken als actueel fenomeen onderzocht in relatie 
tot de contextuele variabelen. Deze contextuele variabelen zijn: de aan-of afwezigheid van valkuilen 
bij besluitvorming en de mitigerende maatregelen daartegen, de beschikbaarheid van raamwerken, 
methoden en technieken en (de mogelijkheden tot )het delen van kennis en informatie, 
samenwerking, onderling vertrouwen en sociale samenhang. 

Zoals vaak het geval is bij case study’s, worden ook bij de uitvoering van deze case study kwalitatieve 
dataverzamelingsmethoden gebruikt, zoals interviews, observaties en worden zowel primaire als 
secundaire bronnen geanalyseerd. Deze bronnen worden aangevuld met op kwantitatieve wijze, 
namelijk door middel van een survey verzamelde gegevens. 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Vanwege de verschillende aard van de onderzoeksvragen wordt een per onderzoeksvraag 
variërende onderzoeksaanpak gehanteerd. Zo is een deel van de onderliggende deelvragen toetsend 
met als doel de beantwoording van de hoofdvraag meetbaar te maken. 

A. In welke mate is er in de publieke sector aandacht voor valkuilen en vooroordelen bij 
besluitvorming en welke mitigerende maatregelen worden daartegen genomen bij het werken op 
afstand? 

Om onderzoeksvraag A te kunnen beantwoorden is het van belang informatie in te winnen over de 
praktische uitvoering van besluitvormingsprocessen. Zoals informatie over de valkuilen en 
vooroordelen die de directbetrokkenen zien bij de besluitvorming, en welke mitigerende 
maatregelen in de praktijk worden toegepast. Maar ook moet de vergelijking kunnen worden 
gemaakt tussen de situatie waarin de besluitvorming op kantoor plaatsvond en de huidige situatie 
waarin deze op afstand plaatsvindt. Onderzoeksvraag A wordt beantwoord door het afnemen van 
interviews. Er is gekozen voor het afnemen van interviews en niet voor het uitzeten van een survey 
omdat het grote voordeel van interviews ten opzichte van een survey is dat hierdoor ook nieuwe 
gezichtspunten kunnen worden opgedaan (Vrijhof, 1951). En ook daarom zijn medewerkers 
geïnterviewd die al enige tijd nauw betrokken zijn bij de besluitvorming in de geselecteerde 
processen, zoals analisten, beleidsmedewerkers en uitvoeringsmedewerkers. Deze deelnemers 
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moeten in de gesprekken de vrijheid krijgen om over de voor hen specifieke situatie uit te wijden. Bij 
de start van ieder interview zal aan de deelnemers van de interviews worden gevraagd om in detail 
het betreffende besluitvormingsproces te beschrijven. Er is bij deze uiteenzetting door middel van 
het stellen van gerichte vragen betreffende de te onderzoeken valkuilen ingehaakt op datgene wat 
de respondent vertelt. De aanpak van de interviews is los gebaseerd op de opgestelde 
interviewvragen. Bij het opstellen van interviewvragen betreffende de valkuilen en vooroordelen bij 
besluitvorming is als volgt te werk gegaan. Allereerst is er uitgegaan van het tegendeel van iedere 
valkuil en is daar vervolgens een open vraag naar opgesteld. In deze werkwijze zit het inherente 
risico dat de gestelde vraag ver verwijderd is van de oorspronkelijke valkuil. Er is gepoogd deze 
afstand zo klein mogelijk te houden. De in de bijlage geformuleerde vragen vormen de basis van het 
interview, maar er is ook ruimte voor flexibiliteit om bij te sturen tijdens het vraaggesprek. Mogelijk 
speelt er een specifieke situatie of valkuil zodat daarop verdiepend door kan worden gevraagd. De 
respondent kan zo zijn eigen verhaal vertellen en zelf bepalen wat hij relevant vindt. 
Omdat het hier een kwalitatief onderzoek betreft kunnen semigestructureerd interviews worden 
afgenomen. Deze interviews volgen weliswaar een leidraad van de opgestelde vragen, maar geven 
ook ruimte om door te vragen en om af te wijken van de voorgenomen vraagvolgorde. Ook biedt 
deze kwalitatieve methoden de mogelijkheid om te reageren op nieuwe informatie van de 
geïnterviewden. 

B. Gelden de onderkende effecten van thuiswerken op de besluitvorming ook binnen de publieke 
sector? 

Bij de beantwoording van onderzoeksvraag B vindt triangulatie27 plaats doordat zowel vanuit de 
uitkomsten van de survey als door de beantwoording tijdens de interviews informatie wordt 
verzameld die elkaar aanvult. 

Bij onderzoeksvraag B gaat het over effectieve samenwerking en de rol die de medewerker daar zelf 
in speelt. Deze vragen kunnen als confronterend worden ervaren, dit in tegenstelling tot de vragen 
over valkuilen en vooroordelen die niet perse betrekking hebben op het gedrag van de respondent 
zelf. Juist bij deze onderzoeksvraag speelt het aspect van anonimiteit en vertrouwelijkheid. Daarom 
leent deze vraag zich bij uitstek voor beantwoording door de afname van een survey. Namelijk, in 
tegenstelling tot een één op één interview is het waarschijnlijker dat respondenten zich bij de 
beantwoording minder laten remmen door overwegingen zoals belangen en gevoelens van 
schaamte. Mits de enquête anoniem is uiteraard. In een anonieme enquête kunnen vragen worden 
gesteld waarbij in een interview het risico speelt dat de geïnterviewde een sociaal-wenselijk 
antwoord geeft daarnaast is het mogelijk om een groter aantal respondenten te bereiken door 
middel van een survey. De meest confronterende onderwerpen en vragen die kunnen resulteren in 
het afhaken van deelnemers zijn aan het eind van de enquête geplaatst. De surveyvragen zijn 
onderverdeeld in een vijftal categorieën. Deze categorieën zijn gebaseerd op de uitkomsten van 
eerder literatuuronderzoek. Zoals uit de artikelen van (Donthu, 2020), (Dwivedi, 2020), (Obrenovic, 
2020) en (Tindale, 2019) blijkt, beïnvloedt het werken op afstand een aantal sociale aspecten van 
samenwerking. Daarom zijn vragen opgesteld over sociale samenhang, over onderling vertrouwen, 
samenwerking (groepsinteractie, informatie-uitwisseling en gedeeld kenniskader) en vragen over 
besluitvorming. Aan de respondent wordt gevraagd een vergelijking te maken tussen de situatie van 

 
27 Bij triangulatie wordt informatie uit verschillende onderzoeksmethoden, bronnen en methoden van 
gegevensanalyse gecombineerd, zodanig dat zij elkaar aanvullen. 
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thuiswerken en de situatie waarbij iedereen (voor maart 2020) op kantoor werkte. De respondent 
wordt door middel van stellingen28 en de gehanteerde vijf-puntsschaal (1. sterk mee eens, 2. mee 
eens, 3. neutraal, 4. mee oneens, 5. sterk mee oneens) gevraagd deze vergelijking te maken. In 
sommige situaties is de optie ‘n.v.t.’ (niet van toepassing) ook beschikbaar. In Bijlage 4 zijn de 
enquêtevragen opgenomen.  

De enquêtevragen zijn niet gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst omdat er geen gevalideerde 
vragenlijsten beschikbaar zijn. Daarom zijn de enquêtevragen afgeleid van de onderzoeksvragen. 
Zoals uit eerder onderzoek blijkt heeft thuiswerken invloed op kennisdeling en samenwerking, 
sociale samenhang en onderling vertrouwen. Daarom zijn vragen opgesteld over de verschillen 
tussen de situatie voor en tijdens thuiswerken betreffende deze aspecten. En zijn er vragen 
samengesteld over het verschil tussen besluitvorming op kantoor en in de situatie dat er vanuit huis 
gewerkt wordt. 
De enquêtevragen zijn vastgesteld door uit te gaan van de uit eerder onderzoek gebleken aspecten 
die beïnvloed worden door thuiswerken. Namelijk: sociale samenhang, onderling vertrouwen, 
samenwerking (groepsinteractie, informatie-uitwisseling en gedeeld kenniskader) en besluitvorming. 
Vervolgens is bij ieder van deze aspecten een aantal indicatoren29 vastgesteld. Op basis van deze 
indicatoren zijn de uiteindelijke enquêtevragen gebaseerd. 

De volgende werkwijze is hierbij gehanteerd: allereerst zijn definities opgesteld van de te 
onderzoeken abstracte begrippen sociale samenhang, onderling vertrouwen, samenwerking 
(groepsinteractie, informatie-uitwisseling en gedeeld kenniskader) en besluitvorming. Dit 
resulteerde in de onderstaande begrippen30. 

Samenwerking 
Bij een goede samenwerking wordt kennis en informatie gedeeld, hebben collega’s contact en 
helpen zij elkaar, vindt er afstemming plaats en worden successen gedeeld. 

Besluitvorming 
Medewerkers zijn tevreden over de besluitvorming als deze doelmatig is en zij inbreng en invloed 
hebben. 

Sociale samenhang 
Bij sociale samenhang is er onderling contact en voelt men betrokkenheid en binding met de groep. 

Onderling vertrouwen 
Bij onderling vertrouwen weten collega’s van elkaar dat zij op elkaar kunnen rekenen en dat men 
eerlijk is tegenover elkaar en elkaar respecteert. Men voelt zich veilig in de onderlinge omgang met 
elkaar. 

Vervolgens zijn deze begrippen geoperationaliseerd tot meetbare variabelen met behulp van het 
vaststellen van dimensies. 

 
28 Zoals bijvoorbeeld: ‘Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te stemmen en te overleggen’ 
29 Een indicator is een meetbaar begrip dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de 
mate van kwaliteit. Het zijn concrete, observeerbare fenomenen die een abstract concept meetbaar maken. 
30 Deze definities zijn samengesteld op basis van omschrijvingen op https://www.encyclo.nl en 
https://www.ensie.nl 

https://www.encyclo.nl/
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Concept Dimensie Indicator 
Samenwerking 
(groepsinteractie en 
informatie-
uitwisseling) 

Er is informatie-
uitwisseling 

De mate waarin er mogelijkheden zijn voor het 
uitwisselen van informatie 
De mate van kennisdeling 
De mate waarin men zijn werk zelfstandig uit kan 
voeren 
In hoeverre men de beschikking heeft over 
noodzakelijke informatie 

Medewerkers helpen 
elkaar 

In hoeverre het eenvoudig is om hulp te vragen 
De mate waarin hulp wordt aangeboden 

Er vindt afstemming 
plaats 

In hoeverre er eenvoudig kan worden afgestemd 
De hoeveelheid contact met collega’s van andere 
afdelingen / teams 

Er is samenwerking In hoeverre er mogelijkheden zijn voor het 
samenwerken 
De mate van tevredenheid over de 
samenwerking tussen collega's 

Successen worden 
gedeeld 

De mate waarin successen worden gedeeld 

Besluitvorming Medewerkers nemen 
deel aan 
besluitvorming 

In hoeverre iedereen de mogelijkheid heeft tot 
het uiteenzetten van standpunten 
De mate waarin wordt deelgenomen aan 
discussies 

Medewerkers hebben 
invloed op 
besluitvorming  

De mate waarin een individu invloed heeft op 
groepsbeslissingen 
De mate waarin afwijkende meningen worden 
gehoord 

Medewerkers streven 
naar consensus 

De mate waarin de respondent streeft naar 
consensus 

Besluitvorming is 
doelmatigheid 

De mate waarin de besluitvorming doelmatig is 

Sociale samenhang 
 

Er is contact De mate waarin er contact is tussen directe 
collega's 
De mate waarin de respondent tevreden is over 
het contact met collega's 
De mate van vriendschappelijk contact 

Er is betrokkenheid In hoeverre er verschil in opkomst is tussen 
formele en informele bijeenkomsten 
In hoeverre de respondent zelf deelneemt aan 
informele bijeenkomsten 

Er is binding De mate van binding met collega's 
Onderling vertrouwen 
 

Medewerkers kunnen 
op elkaar rekenen 

De mate waarin er onderling vertrouwen is 
tussen collega’s 

Er is eerlijkheid De mate waarin er geroddeld wordt  
De mate waarin er parallelle gesprekken worden 
gevoerd tijdens bijeenkomsten 

Er is respect De mate waarin er onderling respect is tussen 
collega's 

Er is sociale veiligheid De mate waarin sociale veiligheid gevoeld wordt 
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Concept Dimensie Indicator 
De mate waarin er onderlinge spanningen zijn 
tussen collega's 

 

De samenhang in het onderzoek wordt gewaarborgd door bij de vastlegging van de 
interviewverslagen strikt vast te houden aan de initiële deelonderzoeksvragen. Naast de 
enquêtevragen naar samenwerking, sociale samenhang, onderling vertrouwen en besluitvorming, is 
ook gevraagd aan de respondent om antwoord te geven op een aantal vragen die betrekking hebben 
op het ‘type werk’ wat hij verricht. Door in de enquête aan de respondenten de vraag te stellen naar 
het werktype kan bij de analyse onderscheid worden gemaakt tussen managementtaken, 
beleidstaken, uitvoerende taken, administratieve taken en analysetaken. Ook wordt gevraagd naar 
de noodzaak tot samenwerking, afstemming en overleg. Op basis van deze aantallen kan worden 
vastgesteld hoe de respondenten wat betreft werktype verdeeld zijn (Hacken, Hoorcollege 
betrouwbaarheidsanalyse, 2015). In Bijlage 4 zijn de surveyvragen toegevoegd. In aanvulling op de 
resultaten uit de enquête worden ook bevindingen uit de interviews gebruikt voor de 
beantwoording van deze onderzoeksvraag. 

C. Worden er raamwerken of leidraden voor besluitvorming gebruikt om de legitimiteit en 
herleidbaarheid van beslissingen te waarborgen? 

Om onderzoeksvraag C te beantwoorden worden gegevens verzameld over de werkwijze die 
gehanteerd wordt bij de uitvoering van besluitvormingsprocessen. Speciale aandacht gaat daarbij uit 
naar de transparantie van deze processen en daarmee de herleidbaarheid van de stappen die gezet 
zijn in de besluitvorming. Ook wordt de vraag beantwoord hoe de legitimiteit van de besluitvorming 
wordt gewaarborgd als deze decentraal plaatsvindt. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt 
door het raadplegen van documentatie die op het intranet van de organisatie beschikbaar is, zoals 
templates en werkinstructies. Aanvullende informatie, toelichting en uitleg over deze digitale 
bronnen is opgevraagd bij de auteurs van deze bronnen. 

Deze digitale bronnen geven informatie over de beschikbaarheid van raamwerken in de organisatie, 
maar geven echter geen informatie met betrekking tot de concrete toepassing hiervan in de praktijk. 
Omdat de vraag naar het praktisch gebruik van raamwerken te complex is om te behandelen in de 
enquête, wordt hier in de interviews naar gevraagd. 

D. Welke methoden en technieken worden binnen de publieke sector gehanteerd voor de 
ondersteuning van besluitvorming op afstand? En in welke mate worden 
besluitvormingsprocessen daardoor naar tevredenheid ondersteund? 

Ook onderzoeksvraag D wordt beantwoord door allereerst vast te stellen welke methoden en 
technieken beschikbaar zijn en vervolgens vast te stellen of deze ook in de praktijk gebruikt worden. 
Op basis van de in de organisatie aanwezige informatie kan worden vastgesteld welke methoden en 
technieken voor de ondersteuning van besluitvorming beschikbaar zijn. Er zijn een aantal Wiki-
pagina’s geweid aan De Ethische Data Assistent (DEDA), Group Decision Rooms, Het Integraal 
afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK), de Consentmethode, Het Blauwe boek (handboek 
voor bewindspersonen) en informatie over de Dialoogsessie die zijn georganiseerd binnen OCW. Via 
de verschillende technische ondersteunende afdelingen is informatie op te vragen welke 
hulpmiddelen zoals vergadersets en samenwerkingstools beschikbaar zijn voor het werken op 
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afstand. Ook is via het project ‘Bricks, Bytes and Behaviour'31 informatie beschikbaar over alle 
aspecten van werken op afstand en wat daarvoor nodig is wat betreft technische en 
methodologische ondersteuning. Zoals hierboven per onderzoeksvraag reeds aangegeven, is voor de 
beantwoording van de vragen ook informatie nodig over de opzet en werking van procedures en 
besluitvormingsprocessen en de door de organisatie voorgestelde (IT-)middelen ter ondersteuning 
van besluitvorming op afstand. Op de verschillende wiki-pagina’s die daarvoor zijn opgesteld is 
informatie te vinden over beschikbare methoden en technieken voor de ondersteuning van 
besluitvorming. Belangrijk is daarbij waakzaam te zijn op het gebruik van deze secundaire bronnen 
aangezien deze meestal niet tot doel hadden te dienen voor onderzoek, maar met een ander doel 
werden vastgelegd (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). De vraag in hoeverre deze methoden en 
technieken in de praktijk gebruikt worden en naar tevredenheid ondersteuning bieden aan de 
besluitvormingsprocessen wordt gesteld tijdens de interviews. 

3.2.1. Onderzoeksstrategie 
Zoals beschreven is in de voorgaande paragrafen, worden de verschillende onderzoeksvragen met 
behulp van verschillende onderzoeksmethoden beantwoord. Het onderzoek bevat daardoor zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve elementen zoals het afnemen van interviews en het uitzetten van een 
enquête. Het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve methoden wordt ‘Mixed Method’ 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) genoemd. De kwantitatieve en kwalitatieve data worden op 
hetzelfde32 moment verzameld, maar individueel geanalyseerd. Na afronding van alle analyses per 
onderzoeksvraag worden de resultaten gecombineerd tot een conclusie. 

3.2.2. Omgeving 
Binnen de Rijksoverheid opereren 28 uitvoerende diensten (agentschappen). Deze agentschappen 
zijn onderling goed vergelijkbaar wat betreft de uitvoering van wet- en regelgeving; de besluiten bij 
elk van deze uitvoeringsinstanties en agentschappen hebben gevolgen voor de burger. Ieder van 
deze uitvoeringsinstanties is representatief als casus voor de uitvoering van het empirisch 
onderzoek, maar uit praktische overwegingen wordt dit onderzoek uitgevoerd bij DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs)33. Sinds maart 2020 werken vrijwel alle DUO-medewerkers volledig vanuit 
huis.34 

3.2.3. Besluitvormingsniveau 
Beslissingen in organisaties worden genomen op drie hiërarchische lagen: de strategische, tactische 
en operationele managementlaag. De beslissingen over strategische vraagstukken zijn gericht op de 
lange termijn en zijn daardoor minder geschikt voor dit empirisch onderzoek omdat het 
besluitvormingsproces vaak een langere periode beslaat dan de in dit onderzoek bestudeerde 
thuiswerkperiode waardoor de effecten van de veranderende omstandigheden, zoals in dit geval 
thuiswerken, moeilijk te meten zijn. Daarnaast zijn er de beslissingen die zich richten op tactische en 

 
31 Dit is de werkgroep Hybride werken 
32 Hoewel de enquêtevragen op punten enigszins zijn aangescherpt naar aanleiding van de resultaten van de 
interviews. Dit punt is verder opgenomen in de paragraaf 5.1 Discussie en reflectie 
33 DUO is overigens niet exemplarisch in de zin dat DUO haar eigen HR, ICT en overige bedrijfsvoering heeft. Dit 
is echter niet relevant voor dit onderzoek. 
34 Nagenoeg alle Rijksmedewerkers (99%) hebben de afgelopen 12 maanden volledig (83%)  
of gedeeltelijk (16%) vanuit huis gewerkt. Slechts één procent van de Rijksmedewerkers heeft helemaal niet 
thuis gewerkt in deze periode (ICTU, 2021). 
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operationele vraagstukken. Deze zijn beter geschikt om onderwerp te zijn van dit onderzoek, om de 
volgende redenen: deze tactische- en operationele besluitvorming heeft een doorlooptijd die past 
binnen de duur van de thuiswerkperiode. Interessant aspect bij tactische besluitvorming is dat juist 
hierbij een goede (tijdige) informatievoorziening van belang is. Operationele besluitvorming past 
goed binnen dit onderzoek juist omdat hier de praktische uitvoering van beleidsbeslissingen 
zichtbaar wordt en de afweging wordt gemaakt of het om de letter of om de geest van de wet gaat. 
De belangrijkste beslissingen, zo wijst ook de Toeslagenaffaire uit, worden op de werkvloer 
genomen. Ook de korte doorlooptijd van operationele beslissingen maakt deze geschikt voor dit 
onderzoek. Door deze korte duur wordt het effect van veranderingen in de omstandigheden, zoals 
het massaal thuiswerken snel duidelijk. 

3.2.4. Besluitvormingsprocessen 
Voor de uitvoering van het empirisch onderzoek wordt een aantal besluitvormingsprocessen 
geselecteerd die exemplarisch zijn voor de besluitvorming binnen de organisatie. Reden hiervoor is 
dat verwacht wordt dat het onderzoeken van slechts één besluitvormingsproces teveel anekdotisch 
bewijs35 zal opleveren. Ook het putten uit het eigen netwerk van de onderzoeker(s) vormt een risico 
omdat de gesprekken daardoor in een te beperkt deel van de organisatie gevoerd zouden worden. 
Daarom is er een zo breed mogelijk spectrum aan afdelingen uitgekozen voor de interviews. Deze 
besluitvormingsprocessen zijn de cases in deze case study36. Na overleg binnen de organisatie zijn op 
basis van een aantal criteria een viertal processen geselecteerd. De volgende criteria zijn bij de 
selectie gehanteerd. Allereerst is het van belang dat deze processen onderdeel uitmaken van het 
primaire proces van de organisatie of daar sterk mee verbonden zijn omdat de genomen 
beslissingen in juist deze processen bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen. Om 
die reden zijn geen HR- of financiële besluitvormingsprocessen geselecteerd. Alle geselecteerde 
processen voldoen aan deze voorwaarde. Daarnaast is als criterium gehanteerd dat de processen 
enigszins geografisch verspreid plaatsvinden zodat kan worden vastgesteld of de fysieke afstand tot 
het ministerie invloed heeft op het effect van thuiswerken. Van de vier geselecteerde processen zijn 
er twee gecombineerd Haags en Gronings. Er is één Haags besluitvormingsproces geselecteerd. En 
het overige proces vindt gewoonlijk plaats op het Groningse hoofdkantoor en op een andere locatie 
in de stad Groningen. Tot slot is, zoals ook blijkt uit het organogram in bijlage 2 een zekere mate van 
diversiteit nagestreefd wat betreft de plaats in de organisatie waar het besluitvormingsproces zich 
bevindt. Reden hiervoor is dat zo eventuele verschillen in afdelingscultuur gecompenseerd kunnen 
worden. Daarbij is ook gezocht naar een balans tussen zeer nieuwe besluitvormingsprocessen zoals 
bij PGI37 en besluitvormingsprocessen die al decennialang bestaan zoals BBK38. Ook processen met 
een incidenteel karakter, zoals de het besluitvormingsproces rondom uitvoeringstoetsen zijn 
meegenomen in de selectie. 

De volgende besluitvormingsprocessen voldoen aan de criteria: 
− De besluitvorming bij Persoonsgericht Innen (PGI) 
− De besluitvorming bij Bezwaar en Beroep (BBK) 

 
35 Bewijs gebaseerd op een enkel voorval. 
36 In een case study wordt onderzoek gedaan naar een actueel fenomeen in zijn natuurlijke context (Yin, 2009) 
37 Persoonsgericht Innen 
38 Bezwaar, Beroep en Klachten 
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− Het besluitvormingsproces in het kader van de doorvoering van wet- en regelgeving 
(Uitvoeringstoetsen (UT)) en 

− Een besluitvormingsproces bij Diploma-erkenning en legalisatie (D&L) 

In de onderstaande tabel worden de criteria weergegeven. 

Tabel 5 Selectiecriteria en geselecteerde processen 

Proces Onderdeel 
van het 
primaire 
proces 

Geografische spreiding Plaats in de 
organisatie39 

Incidenteel 
karakter of 
niet 

Nieuw of 
oud proces 

PGI JA NEE OVG40 NEE NIEUW 
BBK JA JA (Twee kantoren in 

Groningen) 
OVG NEE OUD 

UT JA JA (Haags en Gronings) BV41 en Analyse 
en BS 

JA OUD en 
NIEUW 

D&L JA NEE (Gronings met veel 
externe contacten) 

IDN42 Gedeeltelijk OUD 

3.2.5. Selectie van respondenten 
Bij de selectie van de respondenten is onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen die 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan de survey en anderzijds de medewerkers die 
geïnterviewd zullen worden. De eerste groep bestaat uit alle medewerkers van DUO. Iedereen 
binnen de organisatie heeft namelijk op enigerlei wijze te maken gehad met besluitvorming tijdens 
de periode waarin vanuit huis werd gewerkt en dat maakt hen geschikt voor deelname. Daarom is 
deze enquête breed uitgezet onder alle medewerkers van DUO. Zij zijn uitgenodigd voor deelname 
aan deze survey door middel van een bericht op het Rijksportaal (intranet van de Rijksoverheid) in 
de sectie betreffende OCW43/DUO. In deze uitnodiging is de link naar de enquête geplaatst. 

Bij de werving van de te interviewen medewerkers is uitgegaan van de geselecteerde 
besluitvormingsprocessen. Via de leidinggevende of de distributielijsten van de afdelingen en 
vakgroepen is contact gelegd en is gevraagd wie van de medewerkers deel wil nemen aan het 
onderzoek. Om te voorkomen dat de antwoorden uit de interviews alleen anekdotisch en slechts 
vanuit één gezichtspunt worden gegeven, zijn per geselecteerd besluitvormingsproces twee 
deelnemers met elk een andere functie of aandachtsgebied uitgenodigd voor een interview. 
Uiteraard zijn alle genodigden direct betrokken geweest bij de geselecteerde 
besluitvormingsprocessen. Voorafgaand aan de eigenlijke interviews is er een proefinterview 
afgenomen om daarin de vraagstelling te toetsten en te controleren of de gehanteerde termen goed 
begrepen worden door de geïnterviewde. En aangezien dit onderzoek een gevoelig thema betreft, 
heeft het proefinterview daarnaast nog tot doel gehad om af te tasten of de gestelde vragen niet te 

 
39 In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de organisatiestructuur waarbinnen deze processen zich 
bevinden. 
40 Onderwijsvolgers 
41 Bedrijfsvoering 
42 Internationale Diensten 
43 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
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confronterend zijn. De vragen richten zich op het verschil tussen de situatie van voor maart 2020 
waarin iedereen vrijwel volledig op kantoor werkte en de huidige situatie waarin iedereen vanuit 
huis werkt44. 

3.3. Gegevensanalyse 
In deze paragraaf wordt beschreven en onderbouwd hoe de verzamelde gegevens geanalyseerd 
worden. Hierbij wordt ook de gehanteerde methode beschreven. 

3.3.1. Codering van de Interviews 
Van de interviews zijn gespreksverslagen opgesteld welke zijn opgenomen in Bijlage 8 van dit 
rapport. De antwoorden van de respondenten zijn gecodeerd en op basis van deze codering zijn de 
antwoorden vervolgens geïnterpreteerd. Bij het coderen zijn drie fasen doorlopen: open codering, 
axiale codering en selectieve codering. De open codering verbindt kernwoorden in de vorm van 
labels aan tekstfragmenten uit de antwoorden van de participanten. Deze codes geven per fragment 
aan wat het hoofdthema is. Bij het axiaal coderen worden de eerder toegekende codes met elkaar 
vergeleken en worden deze geclusterd tot overkoepelende codes. Deze overkoepelende codes zijn: 
Vergaderen en overleg op afstand, Besluitvormingsprocessen op afstand, Valkuilen bij 
besluitvorming op afstand, Aansluiten bij doelstellingen van de organisatie, Kennisdeling bij werken 
op afstand, Herleidbaarheid van besluitvorming op afstand en Ondersteuning door methoden en 
technieken bij besluitvorming op afstand. Vervolgens worden tijdens het selectief coderen 
verbanden gelegd, wordt de theorie opgebouwd en worden conclusies getrokken. De resultaten van 
de open codering en de axiale codering zijn geanonimiseerd opgenomen in Bijlage 10. De uitwerking 
van deze analyse staat beschreven in Paragraaf 4.4. 

Tabel 6 Overzicht van open codering en axiale codering 

Open codering in hoofdlijnen Axiale codering 
Laagdrempeliger  

Vergaderen en overleg op afstand Minder non-verbaal 
Meer formeel 
Groepsdynamiek  

Besluitvormingsprocessen op afstand Meer online 
Geen voor-gedefinieerde besluiten vanuit systemen 
Verankering  

 
 
 
Valkuilen bij besluitvorming op afstand 

Verzonken kosteneffect 
Status-quo val 
Overmoed 
Beschikbaarheidsbias 
Representativiteit 
Bevestiging 
Valse consensus 

 
44 Per 25 september 2021 geldt het advies ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.’ 
(Rijksoverheid, Coronavirus: Overzicht 'Nederland verder open met coronatoegangsbewijs per 25 september', 
2021). Binnen de Rijksoverheid komt dit in de praktijk nog neer op sporadisch werken op kantoor. De 
verwachting is daarom dat dit geen invloed zal hebben op de uitkomsten van het onderzoek.  



27 
 

Open codering in hoofdlijnen Axiale codering 
Illusie van controle 
Casussen niet meer even onderling besproken Aansluiten bij doelstellingen van de organisatie 
Geen collegiale controle meer 
Geen verschil tussen kantoor en thuis Kennisdeling bij thuiswerken 
Minder gezichtspunten van anderen meekrijgen 
Vastlegging besluitvorming Herleidbaarheid van besluitvorming bij 

thuiswerken 
Geen ondersteunende methoden en technieken  Ondersteuning door methoden en technieken 

bij besluitvorming op afstand Geen sturing door systeem 

3.3.2. Uitkomsten van de survey 
De door middel van de survey verzamelde gegevens worden getoetst op betrouwbaarheid en 
validiteit. Waarna geanalyseerd kan worden in welke mate er sprake is van correlatie of een causaal 
verband. 

Betrouwbaarheidsanalyse 
Alvorens de relatie te onderzoeken tussen samenwerking, sociale samenhang, samenwerking en 
besluitvorming bij thuiswerken wordt eerst de validiteit van de vragenlijst onderzocht. Dit wordt 
gedaan met behulp van de Cronbach’s Alfa45 waarmee aangegeven wordt wat de mate van interne 
consistentie van de items is. 

Factor- correlatie- en regressieanalyse 
Het doel van de factoranalyse, de correlatieanalyse en de regressieanalyse is om de verbanden 
tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen46 in het conceptueel model te testen. Dus, of 
de effectiviteit en de herleidbaarheid van besluitvorming in de publieke sector wordt beïnvloedt 
door het werken op afstand. Daartoe wordt eerst een factoranalyse reductie47 uitgevoerd waardoor 
het grote aantal variabelen bij één bepaald onderwerp mogelijk kan worden gereduceerd tot een 
kleiner aantal. Zo zijn er in de enquête over Groepsinteractie en informatie-uitwisseling bij 
thuiswerken vijftien vragen gesteld en over Besluitvorming bij thuiswerken veertien. Over sociale 
samenhang bij thuiswerken zijn tien vragen gesteld en over Onderling vertrouwen bij thuiswerken 
vijf48. Bij de factoranalyse is onderzocht of deze grote aantallen variabelen terug te brengen zijn naar 
een kleiner aantal zonder daarbij (te) veel informatie te verliezen. Hierbij wordt gekeken naar de 
mate waarin de beantwoording van de vragen onderling overeenkomt. Door de factoranalyse kan 
structuur worden aangebracht en kan worden gecontroleerd of de juiste schaal wordt gehanteerd. 

 
45 De Cronbach’s alfa (betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa (α)) is een getal tussen nul en één dat de mate van 
homogeniteit, dat wil zeggen de mate waarin de items hetzelfde meten, weergeeft. Als α = 0, dan is er geen 
homogeniteit en bij α = 1 meten de items dus exact hetzelfde. In de praktijk wordt α = 0.8 als voldoende 
beschouwd. 
46 Een variabele is een factor of eigenschap van een onderzoeksobject die kan worden gemanipuleerd en/of 
worden gemeten. 
47 Factoranalyse is een multivariate statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen 
een kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert. Deze niet geobserveerde, achterliggende variabelen 
worden factoren genoemd. Belangrijk is dat de factoren bijna evenveel van de variatie verklaren als de 
geobserveerde variabelen. Factoranalyse wordt gebruikt voor datareductie en om inzicht te krijgen in de 
structuur van de dataset. 
48 In bijlage 11 is de tabel toegevoegd met daarin de variabelen en de gehanteerde schaal. 
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Om vast te kunnen stellen of het aantal variabelen gereduceerd kan worden, worden de 
Eigenwaardes49 van de verschillende items berekend. Daarna wordt de factoranalyse bij 
verschillende schalen uitgevoerd op alle items als geheel. Daarbij worden de KMO50 en de Bartlett's 
Test of Sphericity51 berekend om vast te stellen in hoeverre de variabelen goed worden 
vertegenwoordigd door de componenten. Hierbij wordt de onderlinge samenhang tussen de 
variabelen vastgesteld. De verwachting is dat deze componenten gelijk zullen zijn aan de 
categorisering die is aangebracht in de vragenlijsten. Dus dat samenwerking, sociale samenhang, 
onderling vertrouwen en besluitvorming vastgesteld zullen worden als de componenten. Tot slot 
wordt de factoranalyse structuur bij één schaal geanalyseerd. Deze analyse wordt uitgevoerd per 
vraagcategorie. Dus een aparte analyse voor vragen over samenwerking, voor vragen over 
besluitvorming, vragen over sociale samenhang en vragen over onderling vertrouwen. Ook hierbij 
worden factoren vastgesteld en wordt een overzicht gegeven in welke mate de factor de items 
representeert. De verwachting is, omdat deze vragen geanalyseerd worden per categorie, dat er 
sprake zal zijn van één factor per vragencategorie. Dus respectievelijk samenwerking, 
besluitvorming, sociale samenhang en onderling vertrouwen. 

De correlatieanalyse heeft tot doel de samenhang tussen twee kwantitatieve of ordinale variabelen 
met veel verschillende meetwaarden vast te stellen, zodat kan worden aangegeven hoe sterk het 
verband is tussen twee variabelen. Dit verband zal worden onderzocht voor de relatie tussen 
samenwerking en besluitvorming, sociale samenhang en besluitvorming en tussen onderling 
vertrouwen en besluitvorming. De correlatiecoëfficiënt wordt berekend om zo nauwkeurig de mate 
van lineaire samenhang tussen de variabelen weer te geven en daarmee antwoord te kunnen geven 
op de onderzoeksvraag of de door (Donthu, 2020), (Dwivedi, 2020), (Obrenovic, 2020) en (Tindale, 
2019) onderkende effecten van thuiswerken op de besluitvorming ook gelden in de publieke sector. 
De correlatiecoëfficiënt geeft de mate van lineaire samenhang, dus de mate waarin de punten in het 
spreidingsdiagram op een dalende of stijgende rechte lijn liggen. 

Tot slot kan de regressieanalyse52 worden uitgevoerd. In dit onderzoek is de afhankelijke variabele 
Besluitvorming en zijn de verklarende variabelen Samenwerking, Onderling vertrouwen en Sociale 
samenhang. Hierdoor wordt zichtbaar hoe binnen het verband de waarde van besluitvorming zal 
toenemen wanneer de waarde van sociale samenhang, onderling vertrouwen of samenwerking toe- 
of afneemt. De waarde die hierbij gehanteerd wordt is de numerieke vertaling van het op een 
Likertschaal door de respondent gegeven antwoord. Eventueel na her-codering van de items, geeft 
een hoge waarde op Besluitvorming een verbetering weer van de besluitvorming ten opzicht van de 
situatie toen besluitvorming op kantoor plaatsvond. Hetzelfde geldt voor samenwerking, sociale 

 
49 De eigenwaarde geeft aan hoeveel additionele variantie door de extra factor wordt verklaard. Omdat het 
hier gestandaardiseerde variabelen betreft, voegt elke extra factor een variantie van één toe. Factoren met 
een eigenwaarde van minder dan één verklaren dus minder variantie dan ze zelf toevoegen. 
50 De KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure) geeft op een schaal van 0 tot 1 aan in welke mate de componenten 
de variabelen vertegenwoordigen. De vuistregel is dat dit minimaal 0,5 moet zijn. 
51 De Bartlett-toets geeft aan of de variabelen voldoende onderlinge samenhang hebben voor een 
factoranalyse. Als de variabelen niet voldoende samenhangen, kan er geen structuur onderzocht worden. De 
vuistregel is dat Sig. kleiner moet zijn dan 0,05. 
52 Met een regressieanalyse kan worden vastgesteld hoe binnen het verband de waarde van een afhankelijke 
variabele gemiddeld zal toenemen of afnemen wanneer de waarde van één of meerdere onafhankelijke (of 
voorspellende of verklarende) variabelen toeneemt of afneemt (Practice, 2022). 
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samenhang en onderling vertrouwen; een hoge waarde geeft, eventueel na her-codering, een 
positieve ontwikkeling weer ten opzichte van de situatie op kantoor. 

Vervolgens is een lineaire regressie53 uitgevoerd om met een variabele X (samenwerking, sociale 
samenhang, onderling vertrouwen) een andere variabele Y (besluitvorming) te verklaren via een 
lineair verband (Hacken, 2016).  

3.4. Reflectie ten aanzien van validiteit, betrouwbaarheid en 
ethische aspecten 

In nu volgende paragraaf wordt uiteengezet dat het onderzoek naar het verband is tussen 
samenwerking en besluitvorming, sociale samenhang en besluitvorming en tussen onderling 
vertrouwen en besluitvorming op een verantwoorde manier is opgezet. De gebruikte methodologie 
levert zowel valide (intern en extern) als betrouwbare resultaten. Ook de ethische aspecten van de 
uitvoering van dit onderzoek worden hieronder benoemd. 

3.4.1. Betrouwbaarheid 
De mate van betrouwbaarheid geeft weer dat het onderzoek wanneer dit herhaald zal worden, 
dezelfde resultaten op zal leveren. De betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt gewaarborgd door 
de volgende maatregelen.  

Literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek is zodanig aangepakt dat alle citaten te herleiden zijn naar de originele 
publicatie. Hiertoe is gebruik gemaakt van literatuurverwijzingen in APA-stijl en is een bibliografie 
opgenomen in dit rapport. Ook zijn de gebruikte wetenschappelijke publicaties gelijktijdig met het 
onderzoeksrapport opgeleverd. Ook de route naar deze publicaties is reproduceerbaar doordat de 
zoekmethodiek is vastgelegd in paragraaf 2.2. 

Interviews 
De selectie van de besluitvormingsprocessen en de overwegingen daarbij zijn vastgelegd in dit 
verslag om zo herhaalbaarheid van dit onderzoek mogelijk te maken. Van alle interviews heeft 
verslaglegging plaatsgevonden. Het maken van transcripties en audio-opnamen is overwogen, maar 
het maken van transcripties is erg tijdrovend en gezien de gevoeligheid van het onderwerp en het 
inherent confronterende aspect van audio-opnamen is gekozen voor vastlegging door middel van 
gespreksverslagen. Deze zijn afdoende om verificatie mogelijk te maken. Daarnaast hebben alle 
interviews plaatsgevonden in een afgeschermde (virtuele) omgeving om zo de kans op ‘participant 
bias54’ te reduceren. 

Survey 
Ook de herhaalbaarheid van de enquête is gewaarborgd doordat alle enquêtevragen zijn vastgelegd 
in dit verslag. 

 
53 De mate van lineaire samenhang tussen twee kwantitatieve variabelen kan worden uitgedrukt met een getal 
lopend van -1 tot +1. Het getal heet de correlatiecoëfficiënt van Pearson en wordt aangegeven met de letter r. 
Als er helemaal geen lineaire samenhang is tussen de variabelen is r gelijk aan 0. De waarde bij Sig. (2-tailed) 
geeft de overschrijdingskans weer. Als deze kleiner of gelijk is aan 0.05 dan is R (de correlatiecoëfficiënt) 
significant en is er dus sprake van een lineaire samenhang. 
54 Participant bias: Iedere factor die een niet-waarheidsgetrouwe reactie kan veroorzaken. Bijvoorbeeld het 
gebrek aan privacy tijdens een interview waardoor de deelnemer wenselijke antwoorden geeft omdat hij 
denkt te worden afgeluisterd. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) 
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De betrouwbaarheid van de vragenlijst wordt gecontroleerd door het berekenen van de Cronbach 
Alfa55 in SPSS56. Hiermee kan worden bepaald of de enquêtevragen consistent zijn en er voldoende 
samenhang is tussen de items. Dezelfde vragenlijst zal dan dezelfde resultaten opleveren onder 
vergelijkbare omstandigheden.  

Verslaglegging 
Het gehele onderzoeksproces inclusief de overwegingen en keuzes zijn vastgelegd in het 
onderzoeksverslag. Ook zijn alle gespreksverslagen en de geretourneerde resultaten van de enquête 
bewaard. 

Onderzoeksaanpak 
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen in het empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van 
triangulatie door gebruik te maken van verschillende bronnen en onderzoeksmethoden. Dit 
verhoogt de betrouwbaarheid en de validiteit van de resultaten doordat er vanuit verschillende 
gezichtspunten naar het onderzoeksobject gekeken wordt. 

3.4.2. Constructvaliditeit 
Begripsvaliditeit (constructvaliditeit) heeft betrekking op de afbakening van begrippen. Om een hoge 
mate van constructvaliditeit te bereiken, moeten correcte operationele maatregelen worden 
gehanteerd om zeker te stellen dat bedoelde begrip gemeten wordt. 

Interviews 
Van alle interviews heeft verslaglegging plaatsgevonden. Het verslag van het afgenomen interview is 
voorgelegd aan de respondent zodat deze kan controleren of de tekst overeenkomt met hetgeen hij 
bedoelde te zeggen en of de daarin gehanteerde begrippen correct zijn gebruikt. 

Survey 
Bij het opstellen van de survey-vragen is rekening gehouden met het passende taalniveau57 en wordt 
eenduidig taalgebruik nagestreefd. 

Daarnaast wordt bij de analyse van de enquêteresultaten vastgesteld of de gemeten begrippen 
daadwerkelijk onderling samenhangen (convergente validiteit) en dat de constructen voldoende 
onderscheidend zijn van de andere constructen (discriminante validiteit)58. 

Onderzoeksverslag 
De conceptversies van het onderzoeksrapport zijn beoordeeld door informanten in de organisatie 
om zo zeker te stellen dat er correct gebruik is gemaakt van bedrijfsspecifieke termen.  

 
55 Cronbach’s Alfa: De uitkomst van een statistische methode die gebruikt wordt om de consistentie te meten 
van de antwoorden op een set met vragen (schaalitems). Deze vragen zijn gecombineerd om een specifiek 
concept (schaal) te meten. De uitkomst is een alfa coëfficiënt tussen de waarden 0 en 1 waarbij de waarden 
hoger dan 0.7 gelden als een indicatie dat alle vragen in de betreffende schaal hetzelfde concept meten. 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) 
56 Statistical Package for the Social Sciences is een een statistisch computerprogramma 
57 Een passend taalniveau voor een survey onder collega’s is in dit geval 3F wat overeenkomt met het niveau 
dat een mbo- of havoleerling heeft bij afronding van de betreffende opleiding. Iemand met dit taalniveau kan 
zakelijke en literaire teksten lezen en begrijpt meer complexe teksten als deze betrekking hebben op zijn eigen 
beroep op interessegebied. (Rijksoverheid, 2021)  
58 Tabel 47 in Bijlage 7 
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3.4.3. Interne validiteit 
De interne validiteit59 wordt bereikt door met behulp van het statistische programma SPSS60 diverse 
data-analyses uit te voeren. Hierdoor wordt aangetoond dat er een correcte redenering plaats heeft 
gevonden en dat de resultaten valide zijn. De beschrijving van de uitvoering van deze analyses is 
toegevoegd aan bijlage 7. De resultaten van de analyses staan beschreven in hoofdstuk 4. Door de 
enquêtevragen op een Likertschaal te laten beantwoorden, is het mogelijk om een kwantitatieve 
analyse uit te voeren op deze kwalitatieve gegevens.  

3.4.4. Externe validiteit 
Door een te lage steekproefomvang is de externe validiteit61 niet groot. Door deze geringe 
steekproefomvang is het niet mogelijk de uitkomsten van dit onderzoek te generaliseren naar 
andere omstandigheden en groepen. 

3.4.5. Ethische aspecten 
Bij het afnemen van de interviews en verwerken van de survey ’s en het contact met alle deelnemers 
aan dit onderzoek is ethisch te werk gegaan. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de kans 
dat zich een situatie voordoet als de mate van schade die deze situatie zou kunnen veroorzaken. Zo 
wordt integriteit en objectiviteit nagestreefd en worden de deelnemers gerespecteerd en 
vertrouwd. Schade aan de deelnemers van dit onderzoek moet ten allen tijde voorkomen worden. 
Ook de privacy van de deelnemers en de vertrouwelijkheid van de informatie die de deelnemers 
verstrekken wordt gewaarborgd. De interviews vinden plaats in een afgeschermde (virtuele) ruimte. 
In de verslaglegging van de gesprekken wordt alleen de functienaam van de respondent en de 
datum van het gesprek vastgelegd; de naam van de respondent zal dus niet worden vermeld. 
Daarmee wordt tevens rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving inzake 
privacygevoelige gegevens. Natuurlijk nemen deelnemers vrijwillig deel aan het onderzoek en 
mogen zij zich hieruit terugtrekken. Alle deelnemers zijn geïnformeerd over doel en werkwijze van 
het onderzoek. De bevindingen hiervan worden volledig en accuraat gerapporteerd. Voorafgaand 
aan ieder interview wordt aan de geïnterviewde gemeld dat er van het interview een verslag wordt 
opgesteld en dat de naam van de geïnterviewde zal hierin worden weggelaten. Deze verslagen zijn 
ter controle en accordering overlegd aan de geïnterviewden om de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten te waarborgen. 
  

 
59 Interne validiteit wordt bereikt doordat het onderzoek de causale relatie tussen twee variabelen nauwkeurig 
weergeeft, (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) 
60 Statistical Package for the Social Sciences 
61 Externe validiteit: of de bij het verzamelen van de gegevens gebruikte technieken en analytische procedures 
consistente bevindingen zouden produceren als deze zouden worden herhaald door dezelfde onderzoeker bij 
een andere gelegenheid, of deze kunnen worden gereproduceerd door een andere onderzoeker. (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2016) 
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4. Resultaten 
In de onderstaande paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3 wordt beschreven hoe de aanpak van de verschillende 
onderzoeksonderdelen is verlopen. In paragraaf 4.4 staat per onderzoeksvraag beschreven welke 
resultaten er gevonden zijn bij deze onderzoeksvragen. 

4.1. Interviews 
In het kader van dit onderzoek naar effecten van thuiswerken op de besluitvorming zijn er negen 
interviews afgenomen. De interviewvragen staan in Bijlage 3. De gespreksverslagen van deze 
gesprekken zijn opgenomen in Bijlage 8. De Codering van de interviews staat in bijlage 10. Deze 
gesprekken hebben geresulteerd in een breed beeld van de verschillen tussen besluitvorming vanuit 
huis en besluitvorming op kantoor. De deelnemers aan deze interviews zijn afkomstig uit allerlei 
functies en afdelingen en hebben in hun werk te maken met verschillende 
besluitvormingsprocessen.  

De interviews zijn afgenomen in de eerste twee weken van december 2021. Deze gesprekken zijn 
gevoerd met twee adviseurs analyse, een accountmanager, twee medewerkers van bezwaar en één 
van beroep, twee medewerkers van Persoonsgebonden Innen met elk een andere functie en een 
medewerker van diploma-erkenning en legalisatie. Allen hebben op de één of andere manier te 
maken met besluitvorming. Hetzij in individuele casussen, hetzij in grotere besluitvormingstrajecten 
ten behoeve van de uitvoering van wetgeving. 

Het verloop van alle interviews is vergelijkbaar. Bij ieder gesprek is aan de deelnemer gemeld dat het 
gesprek vertrouwelijk is en dat de verslaglegging anoniem zal zijn. Ook is er over deze verslaglegging 
uitgelegd dat er geen sprake is van een audio-opname en een transcriptie van het gesprek, maar dat 
er een gespreksverslag zal worden opgesteld. Dit gespreksverslag is na afloop aan de deelnemer 
voorgelegd ter controle en akkoord. Op alle gespreksverslagen is akkoord ontvangen. 

De interviews hebben interessante informatie opgeleverd over de verschillen tussen besluitvorming 
op kantoor en besluitvorming vanuit huis. 

4.2. Documentatie 
Hoewel binnen de organisatie veel informatie wordt gedeeld via Wiki’s en de Kennisbank blijkt er 
slechts beperkte documentatie beschikbaar te zijn betreffende besluitvormingsondersteuning in de 
vorm van raamwerken en methoden en technieken. Vanuit de organisatie wordt ook de 
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan workshops over (online) besluitvorming, maar wegens 
gebrek aan belangstelling gaan deze vaak niet door. 

In hoofdlijnen wordt er een drietal handreikingen gedaan die op vrijwillige en individuele basis 
gebruikt kunnen worden. Uit geen van de afgenomen interviews blijkt dat er sprake is van 
geformaliseerd gebruik. 

4.3. Survey 
Gedurende twee weken is de survey beschikbaar geweest op het intranet van DUO. In bijlage 5 staat 
de weergave van de pagina met daarop de uitnodiging om deel te nemen aan de enquête.  

De response van de survey was 119 van de onderzoekspopulatie van 2500. De foutenmarge is 
gesteld op 5% en de mate van spreiding op 50%. Dit resulteert in een betrouwbaarheidsniveau van 
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73%. Voor een betrouwbaarheidsniveau van 95%, is een respons van circa 380 nodig. Dit bleek niet 
realistisch. Het betreft dus geen representatieve uitkomst, maar de resultaten geven wel een 
indicatie. 

In Bijlage 6 staan de overzichten van de gegeven antwoorden opgenomen in de vorm van 
staafdiagrammen. In Bijlage 7 staat de gegevensanalyse met SPSS en in Bijlage 11 staan de 
variabelen. 

4.3.1. Gereedmaken van de gegevens 
Na de ontvangst van de resultaten van de survey is gestart met het gereedmaken van de gegevens. 
De overwegingen en bewerkingen staan beschreven in Bijlage 7. 

4.3.2. Betrouwbaarheid 
Vervolgens is de betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat de betrouwbaarheid van de 
items over samenwerking voldoen aan de voorwaarden (α62 = 0,913). Dit geldt in mindere mate voor 
werktype (α = 0,794) en onderling vertrouwen (α = 0,762). Maar niet voor besluitvorming (α = 0,645) 
en sociale samenhang (α = 0,493). Bij weglating van een aantal items kunnen toch betrouwbare 
variabelen worden samengesteld. De in de enquête opgenomen categorie vragen over constructieve 
houding bij besluitvorming wordt niet meegenomen in de verdere analyse. Deze variabelen hebben 
onvoldoende onderlinge samenhang. 

Na verwijdering van de minst samenhangende variabelen63 zijn nieuwe variabelen 
(schaalconstructies) geconstrueerd: 

V: Onderling vertrouwen op basis van ver_1 t/m ver_6 
W: Sociale samenhang op basis van soc_1 t/m soc_8 m.u.v. soc_2 
X: Samenwerking op basis van sam_1 t/m sam_12 
Y: Besluitvorming op basis van bes_2 t/m bes_7 
Z: Werktype op basis van wrk_3 t/m wrk_5 
 
Over de totale set items is ook een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Deze resulteerde in een α 
= 0,894. 

4.3.3. Factoranalyse reductie 
Vervolgens is een factoranalyse uitgevoerd om te onderzoeken of het aantal variabelen gereduceerd 
kan worden tot een kleiner aantal. Uit de uitkomsten blijkt dat bij de vragen over besluitvorming een 
drietal componenten kan worden vastgesteld. Op deze componenten hebben de verschillende items 
een factorlading64 boven de grenswaarde van 0,5. Bij samenwerking is er slechts sprake van één 

 
62 α = Cronbach’s Alfa: De uitkomst hiervan geeft weer wat de mate van consistentie is in de antwoorden op 
een verzameling vragen (schaalitems) welke zijn ontworpen om een specifiek concept te meten. De alfa 
coëfficiënt heeft een waarde tussen de 0 en de 1 waarbij een waarde van 0,7 of hoger suggereert dat de 
vragen in de gemeten schaal hetzelfde ding meten. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) 
63 Zoals aangegeven in de tabel Item-Total Statistics in de kolom Cronbach's Alpha if Item Deleted en de 
uitkomsten zoals getoond in de tabel Inter-Item Correlation Matrix met daarin de correlatiecoëfficiënt die de 
mate van lineaire samenhang aangeeft. Tevens is gekeken naar de onderlinge afwijkingen in het gemiddelde 
en de standaarddeviatie in de tabel Item Statistics. 
64 Factorladingen zijn de correlatiecoëfficiënten tussen de gemeten variabelen en de verklarende factoren. 
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component met een eigenwaarde hoger dan 1. Deze verklaart 51,5 % van de 12 variabelen in deze 
categorie65. Bij onderling vertrouwen zijn er twee componenten met een eigenwaarde boven de 166, 
maar kijkend naar de vragen die een hoge factorlading hebben, kan geen term worden vastgesteld 
om te benoemen welke component het hier betreft. Hetzelfde geldt voor de componenten die zijn 
vastgesteld voor de items over besluitvorming67. Bij de vragen over sociale samenhang kunnen drie 
componenten worden vastgesteld waarop de items hoge factorladingen hebben68. Ook hier is echter 
geen ‘lading dekkende’ term gevonden om deze componenten te kunnen benoemen. 

4.3.4. Factoranalyse structuur bij meerdere schalen 
Vervolgens is een factoranalyse uitgevoerd op alle variabelen. De Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy geeft een uitkomst van 0,839 dus de componenten vertegenwoordigen de 
variabelen goed69. Daarnaast is ook de Bartlett's Test of Sphericity uitgevoerd met een uitkomst van 
<0,001 waarmee wordt aangetoond dat de variabelen voldoende onderlinge samenhang hebben 
voor een factoranalyse70. Als de variabelen niet voldoende samenhangen, kan er geen structuur 
onderzocht worden. Vervolgens is berekend wat de mate is waarmee elk van de variabelen 
samenhangt met andere variabelen.71 En de mate waarin de items uiteindelijk vertegenwoordigd 
worden door de factoren.72  

4.3.5. Analyse convergent validity en discriminant validity 
In de Rotated Factor Matrix73 wordt vervolgens de uitkomst weergegeven hoe de twaalf factoren 
met een eigenwaarde hoger dan 1 de totaal 45 variabelen representeren en of de zes schalen door 
deze factoren bevestigd worden74. (confirmatory factor analysis). Als vuistregel wordt doorgaans 
gehanteerd dat een variabele pas goed op een factor laadt als deze een communaliteit heeft van 
meer dan 0,45. De tien vragen die lager laden zijn dikgedrukt in deze tabel in de bijlage. De vragen 
uit de categorie ‘constructiviteit’ blijken weinig samen te hangen met andere variabelen en deze 
worden ook beperkt vertegenwoordigd door de factoren. Zoals ook al bleek uit eerdere analyses. 
Ook de variabelen betreffende sociale samenhang hebben te weinig samenhang en factorlading 
vergeleken met de variabelen betreffende Onderling vertrouwen, Samenwerking en Besluitvorming. 

De in de Rotated Factor Matrix getoonde twaalf factoren kunnen deels worden getypeerd met de 
volgende termen: 1: samenwerking, 2: werktype, 3: assertiviteit, 4: groepsdynamiek, 5: [], 6: 
constructiviteit, 7: [], 8: [], 9: deelname, 10: [], 11: veiligheid, 12: []. Door de analyse van convergent 
validity en discriminant validity wordt vastgesteld of de items samen één begrip vormen (convergent 
validity) en of de factor zich onderscheid van anderen (discriminant validity). De factoren 1, 2, 3, 4, 6 

 
65 Tabel 30 in Bijlage 7 
66 Tabel 32 in Bijlage 7 
67 Tabel 40 in Bijlage 7 
68 Tabel 36 in Bijlage 7 
69 Tabel 43 in Bijlage 7 
70 Tabel 43 in Bijlage 7 
71 De kolom Initial in de tabel Communalities in tabel 44 in Bijlage 7. 
72 De kolom Extraction in de tabel Communalities in tabel 44 in Bijlage 7. 
73 Tabel 46 in Bijlage 7 
74 Zoals is weergegeven in de tabel Verklaring van de totale variantie (Total Variance Explained) in tabel 45 in 
Bijlage 7. 
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en 9 vormen zowel één begrip (hoewel soms een ander begrip dan in de categorisering van de 
vragenlijst is gebruikt) en onderscheiden zich van de andere factoren.  

4.3.6. Structuur bij één schaal 
Dezelfde factoranalyse is vervolgens uitgevoerd per initieel gecategoriseerde vragengroep. Dit levert 
een overzicht hoe de factor de betreffende items representeert en of de schaal dus wel of niet door 
deze factor bevestigd wordt (confirmatory factor analysis). De in de praktijk gehanteerde 
grenswaarde is een factorlading hoger dan 0,45. De items betreffende samenwerking voldoen 
hieraan75. Bij de vragen over constructiviteit wordt de schaal76, zoals verwacht, niet bevestigd77. Wat 
betekenen kan dat de gehanteerde Likertschaal niet goed past bij de gestelde vragen, of dat de 
hercodering niet correct is uitgevoerd. Voor Onderling vertrouwen geldt, zoals ook al eerder bleek 
bij de analyse van de onderlinge samenhang van de vragen dat alleen item 7 een te lage factorlading 
geeft.78 Ook de gebruikte schaal betreffende Sociale samenhang wordt niet bevestigd.79 Betreffende 
Besluitvorming bevestigen slechts vier van de zeven items de schaal.80 De gehanteerde schaal 
betreffende werktype wordt door drie van de vier items bevestigd.81 

Tabel 7 Overzicht van de uitkomsten van de analyses in SPSS. Items in de groene regels worden meegenomen in de verdere 
analyse naar correlatie en regressie. De items in de rode regels worden daarin niet meegenomen. 

 Betrouwbaarheid Factoranalyse 
Tabelnaam Item 

Statistics 
Reliability 
Statistics 

Rotated 
Component 
Matrix 

Communalities Rotated Factor 
Matrix 
 

Factor 
Matrix 

Wat wordt 
er 
geanalyseerd 

Liggen de 
gemiddelde 
antwoorden 
dicht bij 
elkaar? 

Betrouw-
baarheids-
coëfficiënt 
 Alfa. Meten 
de items 
hetzelfde? 

Reductie  
Kunnen de 
items worden 
geclusterd tot 
één concept? 

Over alle items Structuur 
bij één 
schaal  
wordt de 
schaal 
bevestigd 

bes_1 NEE NEE Component 3 NEE FACTOR 8 NEE 
bes_2 NEE JA Component 2 NEE FACTOR 4 NEE 
bes_3 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
bes_4 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
bes_5 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
bes_6 JA JA Component 2  FACTOR 4 JA 
bes_7 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
con_1 NEE NEE NEE  FACTOR 6 NEE 
con_2 NEE NEE NEE  FACTOR 3 JA 
con_3 NEE NEE NEE  FACTOR 3 JA 
con_4 NEE NEE NEE NEE FACTOR 6 NEE 
con_5 NEE NEE NEE NEE FACTOR 5 JA 
con_6 NEE NEE NEE NEE FACTOR 3 NEE 
con_7 NEE NEE NEE  FACTOR 3 JA 
sam_1 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 

 
75 Tabel 48 in Bijlage 7 
76 De schaal is een weergave van de meting van een concept. Deze schaal wordt geconstrueerd door de 
uitkomsten van een aantal waarderingsvragen te combineren. Een schaalitem is een individuele 
waarderingsvraag die wordt gehanteerd in combinatie met andere items om zodoende een schaal te creëren. 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016)  
77 Tabel 49 in Bijlage 7 
78 Tabel 50 in Bijlage 7 
79 Tabel 51 in Bijlage 7 
80 Tabel 52 in Bijlage 7 
81 Tabel 53 in Bijlage 7 
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 Betrouwbaarheid Factoranalyse 
Tabelnaam Item 

Statistics 
Reliability 
Statistics 

Rotated 
Component 
Matrix 

Communalities Rotated Factor 
Matrix 
 

Factor 
Matrix 

Wat wordt 
er 
geanalyseerd 

Liggen de 
gemiddelde 
antwoorden 
dicht bij 
elkaar? 

Betrouw-
baarheids-
coëfficiënt 
 Alfa. Meten 
de items 
hetzelfde? 

Reductie  
Kunnen de 
items worden 
geclusterd tot 
één concept? 

Over alle items Structuur 
bij één 
schaal  
wordt de 
schaal 
bevestigd 

sam_2 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_3 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_4 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_5 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_6 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_7 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_8 NEE JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_9 NEE JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_10 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_11 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
sam_12 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
soc_1 NEE JA Component 3  FACTOR 2 JA 
soc_2 JA NEE Component 3 NEE FACTOR 4 NEE 
soc_3 JA JA Component 2 NEE FACTOR 9 NEE 
soc_4 NEE JA Component 2 NEE FACTOR 9 NEE 
soc_5 NEE JA Component 2  FACTOR 1 NEE 
soc_6 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
soc_7 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
soc_8 JA JA Component 1  FACTOR 1 JA 
ver_1 JA JA Component 1  FACTOR 10/11 JA 
ver_2 NEE JA Component 1   JA 
ver_3 JA JA Component 1  FACTOR 4 JA 
ver_4 NEE JA Component 1  FACTOR 1 JA 
ver_5 JA JA Component 2  FACTOR 4 JA 
ver_6 JA JA Component 1  FACTOR 10/1 JA 
ver_7 JA NEE Component 2  FACTOR 5 NEE 
wrk_1 NVT NVT NEE  FACTOR 8 NEE 
wrk_2 NVT NVT NEE   NEE 
wrk_3 JA JA NEE  FACTOR 2 JA 
wrk_4 JA JA NEE  FACTOR 2 JA 
wrk_5 JA JA NEE  FACTOR 2 JA 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er van de totale set van 46 items slechts 25 zowel betrouwbaar 
zijn als toewijsbaar zijn aan een factor en daarmee aan een overkoepelend concept. De items 
betreffende besluitvorming zijn aan dezelfde factor (Factor 1) toe te wijzen als alle items over 
samenwerking. De uitwerking van de correlatie- en regressieanalyse zijn opgenomen in de volgende 
paragraaf bij de beantwoording van onderzoeksvraag B. 
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4.4. Resultaten per onderzoeksvraag 
Hieronder staat per onderzoeksvraag beschreven welke resultaten zijn gevonden middels de diverse 
gehanteerde onderzoeksmethoden (interviews, survey en documentonderzoek) 

4.4.1. Onderzoeksvraag A 
In welke mate is er in de publieke sector aandacht voor de door (Nikolić, 2018) en (Nwoye, 2017) 
benoemde valkuilen en vooroordelen bij besluitvorming en welke mitigerende maatregelen 
worden daartegen genomen? Wordt hieraan extra aandacht besteed bij besluitvorming op 
afstand? 

Resultaten uit de interviews 
Deze vraag is beantwoord door middel van het afnemen van interviews. In deze interviews worden 
de vragen naar de valkuilen bij besluitvorming heel verschillend beantwoord. Zo wordt er volgens de 
deelnemers enerzijds gepoogd zoveel mogelijk te argumenteren op basis van inhoud (Senior 
Adviseur Analyse1, 2021) maar er wordt ook gemeld dat het spijtig is dat er tijdens een presentatie 
minder ruimte is om de keuze te sturen doordat er bijvoorbeeld geen gebruik kan worden van korte 
schetsen op een whiteboard (Senior Adviseur Analyse2, 2021). Het informeel beïnvloeden gaat 
lastiger (Senior Adviseur Analyse2, 2021). Bij het terugkomen op een eerder genomen besluit is het 
besluitvormingsproces zwaarder dan wanneer er nog niet eerder een besluit is genomen omdat nu 
ook verantwoord moet worden waarom er eerder, naar huidig inzicht, een verkeerd besluit is 
genomen (Accountmanager, 2021). Op strategisch niveau en op directieniveau is het moeilijk de 
handen op elkaar te krijgen voor ‘nee, tenzij’ beslissingen. Men wil liever ‘ja’ of ‘ja mits’ zeggen 
tegen opdrachtgevers. Voor de ‘nee, tenzij’-beslissingen wordt een zwaardere en uitgebreidere 
onderbouwing geëist dan voor ‘ja’ of ja-mits’-beslissingen (Accountmanager, 2021). Herinneringen 
aan oplossingen die een onderdeel waren van ‘ja, mits’-beslissingen in het verleden, worden voor 
het voetlicht gebracht als mogelijke oplossingsrichting voor een nieuwe casus met niet altijd een 
even groot realiteitsgehalte. Oplossingen die in andere cases werkten, worden geopperd voor 
nieuwe cases, ook als er (inhoudelijk) geen relatie is tussen de beide cases (Accountmanager, 2021). 
Een verschil dat onderkend kan worden op basis van de gesprekken is tussen inhoudelijke 
besluitvorming op bijvoorbeeld casussen of uitvoeringstoetsen en besluitvorming over werkwijze en 
afdelingsafspraken. Deze laatste besluiten blijken online, door het informele karakter minder goed 
te werken. Zo wordt onder andere genoemd dat er niet expliciet consensus wordt vastgesteld en dat 
conflicten als een veenbrand doorgaan (Medewerker Bezwaar2, 2021). Ook wordt er minder 
uitgegaan van inhoudelijke argumenten en vaker afgegaan op gevoel (Medewerker Bezwaar2, 2021). 
Voor uitvoerende afdelingen komen sommige managementbeslissingen als een verrassing door de 
fysieke afstand en doordat men elkaar niet goed kent (Adviseur PGI, 2021). De oplossing hiervoor is 
de frequentie van de vergaderingen te verhogen. Opvallend is dat bij veel van de besproken 
besluitvormingstrajecten het belang wordt ingezien van het vaststellen van consensus. De methode 
hiervoor is bij veel afdelingen gelijk: men bespreekt plenair de argumenten, de (roulerende) 
gespreksleider vat deze samen en formuleert een conclusie waarna de deelnemers van het overleg 
gevraagd wordt of zij het eens zijn met deze uitkomst (Accountmanager, 2021) (Medewerker 
Bezwaar1, 2021) (Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 2021). Bij de uitvoerende 
afdelingen wordt ook vaker gemeld dat collega’s vasthouden aan bestaande standpunten en eerdere 
beslissingen, en dat dit door het werken vanuit huis verergerd is (Medewerker Diploma-erkenning 
en legalisatie, 2021) (Medewerker Bezwaar2, 2021). Vanuit de uitkomsten van de interviews kan een 
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aantal conclusies worden getrokken. Allereerst zijn medewerkers zich niet of nauwelijks bewust van 
de mogelijke valkuilen bij besluitvorming en worden er daardoor ook geen mitigerende maatregelen 
genomen. Daarnaast lijkt het werken vanuit huis nauwelijks invloed te hebben op de aan- of 
afwezigheid van valkuilen bij besluitvorming. Wel wordt het informeel beïnvloeden door de 
decentrale besluitvorming beperkt. Er is kortom minder mogelijkheid voor informeel sturen 
waardoor medewerkers, meer dan tijdens kantoorwerk, vasthouden aan bestaande standpunten. 

4.4.2. Onderzoeksvraag B 
Gelden de door (Donthu, 2020), (Dwivedi, 2020), (Obrenovic, 2020) en (Tindale, 2019) onderkende 
effecten van thuiswerken op de besluitvorming ook binnen de publieke sector? 

Resultaten uit de survey 
De uitkomsten van de survey zijn na het vaststellen van de betrouwbaarheid geanalyseerd door 
middel van een correlatie- en daarna een regressieanalyse82.Voor dit onderzoek wordt het verband 
onderzocht tussen de verschillende oorzaakvariabelen (V, W en X) en de gevolgvariabel Y. Voor de 
gevolgvariabele Besluitvorming en de oorzaakvariabelen samenwerking, onderling vertrouwen en 
sociale samenhang geldt dat zowel de oorzaak- als de gevolgvariabelen kwantitatieve variabelen zijn. 
Daarom kan een correlatieanalyse worden uitgevoerd. Zoals blijkt uit de in de bijlage toegevoegde 
tabel en spreidingsdiagram correleren samenwerking en besluitvorming83. Hoe beter de 
samenwerking wordt beoordeeld door de respondenten, hoe beter de besluitvorming wordt 
beoordeeld. In het diagram is door middel van de variabele werktype ook aangegeven in welke mate 
samenwerking, delen van informatie en afstemming als essentieel worden gezien door de 
respondenten. Ook uit de Pearson correlatiecoëfficiënt (r = 0,765) blijkt dat er een positieve 
samenhang is tussen beide variabelen. De Sig. (2-tailed) geeft een waarde lager dan 0.05 (<,001). Er 
is dus een significante lineaire positieve samenhang tussen samenwerking en besluitvorming. 
Dezelfde uitslag geldt voor de correlatie Onderling vertrouwen en Besluitvorming (r = 0,717)84. 
Tussen Sociale samenhang en Besluitvorming (r = 0,531) is een zwakkere correlatie85. Deze correlatie 
zegt echter nog niets over een eventueel oorzakelijk verband. Deze wordt onderzocht door 
vervolgens een regressieanalyse uit te voeren. 

Er is een meervoudige lineaire regressie uitgevoerd voor de afhankelijke variabele Besluitvorming. 
De onafhankelijke variabelen zijn Samenwerking, Sociale samenhang, Onderling vertrouwen en 
Werktype. In de tabel Model Summary geeft de waarde in het veld R Square (R2): 0,641 aan, dat 
64,1% van de variantie van Besluitvorming met het lineaire model verklaard wordt door 
Samenwerking, Sociale samenhang, Onderling vertrouwen en Werktype86. Bovendien geeft de tabel 
ANOVA87 aan dat er een significantie is van <0,001. Als deze kleiner is dan 0,05 is er sprake van een 
significante verklaring. En dit is dus het geval. 
 

 
82 Het verband of de associatie tussen twee of meerdere variabelen kan men uitdrukken met regressie en 
correlatie. Met correlatie wordt aangegeven hoe sterk het verband is tussen variabelen (Practice, 2022). 
83 Tabel 54 en figuur 4 in Bijlage 7 
84 Tabel 56 en figuur 6 in Bijlage 7 
85 Tabel 55 en figuur 5 in Bijlage 7 
86 Tabel 57 in Bijlage 7 
87 Variantieanalyse waarmee de gemiddelden van meer dan twee groepen met elkaar vergelijken worden 
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Tabel 8 Coëfficiënten Onderling vertrouwen, Sociale samenhang, Samenwerking en Werktype en Besluitvorming 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,810 1,984  1,416 ,159 

vertrouwen ,286 ,072 ,343 3,989 <,001 

sociale samenhang ,009 ,056 ,012 ,164 ,870 

samenwerking ,184 ,032 ,510 5,683 <,001 

werktype ,079 ,120 ,038 ,662 ,509 

a. Dependent Variable: besluitvorming 
De Constant in bovenstaande tabel geeft het getal voor α : 2,810 en daaronder staan de getallen 
voor β1, β2, β3, β4 de regressiecoëfficiënten. De vergelijking wordt dus: 

Y = α + β1 X1 + β2 + X2 β3 + X3 + β4 X4 

Besluitvorming = 2,810 + (0,286 * vertrouwen) + (0,009 * sociale samenhang) + (0,184 * 
samenwerking) + (0,079 * werktype) 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van onderling vertrouwen in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,286. 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van sociale samenhang in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,009. 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van samenwerking in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,184. 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van werktype in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,079. 

Bij meervoudige regressie kan zich het probleem voordoen van multicollineariteit. Dan is er tussen 
twee onafhankelijke variabelen een hoge correlatie waardoor de berekening van de 
regressiecoëfficiënten van die variabelen niet meer stabiel is. Een vuistregel is dat dit het geval is als 
de correlatie hoger is dan 0,8 of lager dan -0,8. Dat is in deze situatie het geval zoals blijkt uit de in 
de bijlage toegevoegde tabel Correlations. De regressiecoëfficiënt van sociale samenhang en 
werktype is 0,842. Omdat de P-waarde (Sig. (2-tailed)) hoger is dan de grenswaarde wordt deze uit 
de berekening verwijderd. De overige coëfficiënten hebben wel een p-waarde die aangeeft dat er 
sprake is van een significante relatie88. 

Resultaten uit de interviews 
Uit de interviews blijkt dat het vooral bij de meer uitvoerende afdelingen opvalt dat al voordat er 
vanuit huis gewerkt werd, de mogelijkheden om online kennis te delen gebruikt werden. Zo wordt 

 
88 Tabel 60 in Bijlage 7 
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alle correspondentie in-gescand zodat deze voor alle geautoriseerde medewerkers toegankelijk is 
(Medewerker Bezwaar1, 2021). Ook bij de ondersteunende systemen die gebruikt worden is 
nauwelijks sprake van een 'papieren stroom'. Er wordt gewerkt met Wiki's en er medewerkers 
kunnen de Kennisbank raadplegen (Medewerker Bezwaar1, 2021) (Medewerker Diploma-erkenning 
en legalisatie, 2021). Specifieke casussen worden behandeld en besproken. Daarin is geen verschil 
tussen de situatie op kantoor en de periode van thuiswerken. Ook het bij elkaar te rade gaan over 
aanpak en specialistische kennis verschilt niet in vergelijking met kantoorwerk (Medewerker Beroep, 
2021) (Medewerker Bezwaar1, 2021) (Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 2021). Vaak 
wordt opgemerkt dat er, doordat er op kantoor meer toevallige toehoorders waren, makkelijker 
werd afgestemd en men daardoor ook meer gezichtspunten van anderen meekreeg (Senior Adviseur 
Analyse1, 2021) (Adviseur PGI, 2021) (Medewerker Beroep, 2021). Uitkomsten van besprekingen 
worden rondgemaild in het team en eventueel vastgelegd in de Kennisbank zodat iedere 
medewerker toegang heeft tot deze informatie (Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 
2021). 

Door de uitkomsten van de survey en van de interviews te combineren kan worden geconcludeerd 
dat vooral samenwerking en onderling vertrouwen impact hebben op de besluitvorming en dat het 
delen van informatie binnen de organisatie zowel op kantoor als tijdens het werken vanuit huis goed 
wordt ondersteund. 

4.4.3. Onderzoeksvraag C 
Wordt het door (Booth, 2000), (Eldredge, 2000) en (Whitfield, 2021) besproken raamwerk voor 
besluitvorming binnen de publieke sector gebruikt. Of wordt er een vergelijkbare leidraad 
gehanteerd om de legitimiteit en herleidbaarheid van beslissingen te waarborgen? Wat zijn de 
verschillen in toepassing daarvan bij thuiswerken? 

Resultaten uit het documentonderzoek 
Uit het documentonderzoek blijkt dat de volgende methoden aan worden geboden in de 
organisatie: 
De Ethische Data Assistent (DEDA) 
Deze ook online beschikbare methode is gericht op projecten en teams en is specifiek gericht op 
besluitvorming in publieke organisaties waarbij de maatschappelijke en publieke waarden 
geïntegreerd zijn in de organisatie en het werkproces. Er wordt gewerkt met een stappenplan 
waarbij uit wordt gegaan van de belangrijkste waarden van de organisatie. Achtereenvolgens wordt 
een aantal stappen doorlopen. In de laatste stap wordt geëvalueerd of het in de voorgaande stap 
genomen besluit goed was. (Utrecht, 2019) De reden om deze methode te gebruiken was dat de 
mogelijkheden van de bestaande besluitvormingsprocedure betreffende het gebruik van 
persoonsgegevens te beperkt is en geen rekening hield met de waarden van de organisatie. 

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) 
Het IAK is zowel een werkwijze als een informatiebron en is toe te passen op elk moment van het 
beleidsproces. Het IAK bestaat uit zeven hoofdvragen waarvan de vragen naar het rechtvaardigen 
van overheidsinterventie en de vraag naar het beste instrument te meest kenmerkende zijn. Het 
doorlopen van het IAK zorgt ervoor dat alle relevante beslisinformatie in beeld is en de beschikbare 
hulpbronnen geraadpleegd zijn. Goede afwegingen komen tot stand doordat belangrijke stappen 
niet worden overgeslagen. Het langslopen van de vragen kan daarnaast helpen om op transparante 
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wijze de gemaakte keuzes in een voorstel te verantwoorden. De in het IAK geboden werkvormen zijn 
allen ook uitvoerbaar in een online-setting. (Veiligheid, 2020) Hoewel deze methode Rijksbreed 
beschikbaar is, is het gebruik hiervan in de interviews niet gemeld.  

Group Decision Room (GDR) / Versnellingskamer 
Een Versnellingskamer en Group Decision Room (GDR) zijn hetzelfde. Ook het Elektronisch Vergader 
Systeem of Electronic Board Room zijn termen die men vaak gebruikt als het gaat om de 
Versnellingskamer. De Versnellingskamersessie wordt veelal gehouden bij complexe processen 
waarbij actieve participatie van deelnemers wordt gevraagd. Denk daarbij aan risicosessies, 
strategieontwikkeling, beleidvormingstrajecten, brainstormen of stakeholderoverleggen. Belangrijke 
kenmerken van een GDR zijn anonimiteit, het gelijktijdig input leveren in parallelle workshops, het 
automatisch notuleren en het structureren en stroomlijnen van de discussie door gebruik te maken 
van specialistische software. Deze kenmerken zorgen vooral voor het versnellen van de 
besluitvormingsprocessen. (DUO, GDR, 2020) Ook van het gebruik van deze methode is in de 
afgenomen interviews geen melding gedaan. 

Consentmethode 
Uniek hierbij is dat het team niet op zoek gaat naar consensus aangaande het besluit (iedereen is het 
er mee eens) maar naar consent (iedereen kan ermee leven/er zijn geen onoverkomelijke 
bezwaren). Hieronder zie je de stappen die tijdens de besluitvorming worden doorlopen. (DUO, 
2022) Stap1: Besluit voorleggen, Stap2: Beeldvormingsronde, Stap3: Meningsvormingsronde, Stap4: 
Besluitvormingsronde. Ook geldt er een duidelijke gespreksetiquette die bestaat uit de volgende 
punten: Iedereen komt aan de beurt, val elkaar niet in de rede, alleen vragen ter verduidelijking, 
geen discussie en ga door met de rondes totdat alles gezegd is. Verder worden er als handvat 
richtlijnen gehanteerd die kunnen helpen om te bepalen of een bezwaar onoverkomelijk is. Een 
bezwaar is alleen onoverkomelijk als: het een reden is waarom het voorstel niet werkbaar is, het 
direct volgt uit het voorstel en het gebaseerd is op huidige kennis 

Resultaten uit de interviews 
Uit de interviews komen de volgende resultaten: Door het online vergaderen is het makkelijker 
geworden om mensen bij elkaar te brengen (Senior Adviseur Analyse1, 2021) (Senior Adviseur 
Analyse2, 2021) (Accountmanager, 2021). Met name de besluitvormingsprocessen waarbij de 
deelnemers op verschillende locaties werken (bijvoorbeeld Groningen en Den Haag) ondervinden 
voordelen van het online vergaderen (Accountmanager, 2021). Deze bijeenkomsten zijn makkelijker 
te organiseren dan fysieke vergaderingen. Het contact tussen de verschillende locaties is daardoor 
vereenvoudigd en dat heeft [volgens de respondent] een positief effect op de besluit-
voorbereidende fase (Accountmanager, 2021). Echter, deze bijeenkomsten blijven meer formeel dan 
ontmoetingen op kantoor omdat je niet goed kan zien hoe iemand er echt over denkt (Senior 
Adviseur Analyse1, 2021) (Senior Adviseur Analyse2, 2021) (Accountmanager, 2021). Ook is de 
betrokkenheid van de deelnemers aan een vergadering minder goed te peilen als deze online 
plaatsvindt (Senior Adviseur Analyse2, 2021). Het plannen van een WebEx met personen die men bij 
een fysieke meeting even was 'aangeschoten' komt formeel over en voelt als 'claimen' (Senior 
Adviseur Analyse1, 2021). Wat ook wordt opgemerkt over de groepsdynamiek tijdens vergaderingen 
is dat mensen bij fysieke bijeenkomsten zich meer lijken te conformeren aan de groep terwijl zij bij 
online meetings juist meer durven en zich vrijer lijken te voelen om een afwijkende mening te uiten 
(Senior Adviseur Analyse2, 2021). Afstemming lijkt makkelijker te gaan, maar de communicatie is 
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ook smaller waardoor je elkaar mogelijk juist minder goed begrijpt (Accountmanager, 2021). Wat 
opvalt is dat zowel in stafafdelingen als in uitvoerende afdelingen amper verschillen tussen kantoor 
en online zijn in het verloop van vergaderingen (een rondje vooraf, een discussie en afsluitend 
samenvatten en beslissen) (Medewerker Bezwaar2, 2021) (Adviseur PGI, 2021). Door het op afstand 
vergaderen krijgen besluitvormers minder mee van de onderliggende beweegredenen van de geuite 
argumenten. De argumenten worden in zo'n situatie wel meegenomen in het besluit, maar er wordt 
vaak nog wel even gepolst wat de achterliggende sentimenten zijn (Adviseur PGI, 2021).  

Betreffende de herleidbaarheid van het besluitvormingstraject als geheel kan een splitsing worden 
opgemerkt in de strategische besluitvormingstrajecten en de tactische en operationele 
besluitvormingstrajecten. Zo worden in impactanalysedocumenten alle alternatieven en argumenten 
vastgelegd (Senior Adviseur Analyse1, 2021) (Senior Adviseur Analyse2, 2021). Ook wordt er een vast 
stramien gehanteerd voor besluitvorming omtrent het gebruik van persoonsgegevens (Senior 
Adviseur Analyse1, 2021). Er wordt echter niet standaard een agenda bijgehouden bij vergaderingen 
waardoor genomen besluiten soms niet te achterhalen zijn (Senior Adviseur Analyse2, 2021). Dit is 
bij thuiswerken gelijk gebleven. Wel vinden de voorbereidingen voor overleggen nu via e-mail plaats 
hierdoor zijn de onderliggende documenten bij besluiten beter te traceren en is iedereen op de 
hoogte (Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 2021) (Medewerker Beroep, 2021). 

De uitvoerende afdelingen maken vaker gebruik van agenda en notulen. Sinds er wordt thuisgewerkt 
zou er meer behoefte zijn aan houvast en vastlegging (Adviseur PGI, 2021). In de door de 
uitvoerende afdelingen gebruikte systemen kan worden nagegaan op basis van welke 
ingangsdocumentatie tot een gecommuniceerd besluit is gekomen. Dit besluit wordt in de uitgaande 
brief toegelicht (Medewerker Bezwaar1, 2021) (Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 
2021).Wat betreft het besluitvormingsproces zelf wordt meermalen genoemd dat er bij online-
vergaderingen geen toevallige toehoorders zijn die zich mengen in de discussie en met nieuwe 
gezichtspunten kunnen komen (Senior Adviseur Analyse1, 2021) (Adviseur PGI, 2021) (Medewerker 
Beroep, 2021). Dit wordt door de medewerkers gezien als een gemis. Het informeel sparren en 
reflecteren en het vooraf peilen van het sentiment is bij online vergaderen weg (Senior Adviseur 
Analyse2, 2021). Ook lukt het aanvoelen van beweegredenen minder goed doordat je het non-
verbale mist. En kan tijdens de presentatie van een voorstel minder goed worden vastgesteld of een 
idee aanslaat en inspringen om weerstand weg te nemen (Senior Adviseur Analyse2, 2021). Bij 
operationele besluitvorming betreffende individuele casussen wordt gewerkt met verschillende, 
voor de afdeling specifieke informatiesystemen. Deze systemen begeleiden de gebruiker bij de 
verwerking van een casus, maar er is geen sprake van voor-gedefinieerde besluiten (Medewerker 
Bezwaar1, 2021) (Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 2021) (Medewerker PGI 
Ondersteuning, 2021). De voorbereidingen voor overleggen vinden nu via e-mail plaats waardoor de 
geadresseerden langer kunnen nadenken over de materie. Ook is het aantal geadresseerden hierbij 
groter dan het aantal collega's dat op kantoor betrokken zou zijn. Hierdoor kunnen er meer 
gezichtspunten en meningen mee worden genomen in de besluitvorming. Dit verbetert de kwaliteit 
van het uiteindelijke besluit (Adviseur PGI, 2021). 

Wat betreft het aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie blijkt er noch bij kantoorwerk, 
noch bij het werken vanuit huis sprake te zijn van een serieuze evaluatie van eerdere 
besluitvormingstrajecten (Senior Adviseur Analyse1, 2021) (Medewerker Bezwaar2, 2021). Toch lijkt 
het aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie bij strategisch-tactische besluiten niet te 
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worden beïnvloed door het werken vanuit huis. Bij operationele besluiten wordt echter opgemerkt 
dat de kwaliteit van de besluitvorming mogelijk afgenomen is sinds er vanuit huis wordt gewerkt 
doordat casussen niet even onderling besproken worden en de collegiale controle bij sommige 
afdelingen niet meer plaatsvindt sinds er wordt thuisgewerkt (Medewerker Bezwaar2, 2021) 
(Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 2021). 

4.4.4. Onderzoeksvraag D 
Welke methoden en technieken worden binnen de publieke sector gehanteerd voor de 
ondersteuning van besluitvorming op afstand? En in welke mate worden 
besluitvormingsprocessen daardoor naar tevredenheid ondersteund? 

Resultaten uit het documentonderzoek 
Uit het documentonderzoek blijkt dat er binnen de organisatie verschillende samenwerkingstools 
beschikbaar zijn. Medewerkers kunnen video-vergaderen via Cisco WebEx Meetings. Voor chat 
wordt Skype gebruikt. Verder is de tool MIRO beschikbaar. Dit is een samenwerkingstool, waarmee 
via allerlei opties digitaal kan worden samengewerkt, gepland en gebrainstormd. En uiteraard wordt 
ook gebruik gemaakt van e-mail en gebruiken de ICT-afdelingen JIRA als ticketsysteem. 

Resultaten uit de interviews 
Uit de interviews blijkt dat behalve het gebruik van templates zoals het sjabloon voor een 
scompafijthe-analyse, de DPIA en het compliancy-formulier, er geen ondersteunende methoden en 
technieken worden genoemd voor de ondersteuning van strategische en tactische 
besluitvormingstrajecten (Accountmanager, 2021) (Senior Adviseur Analyse1, 2021) (Senior Adviseur 
Analyse2, 2021) (Adviseur PGI, 2021). De meerwaarde hiervan wordt zelfs betwijfeld door één van 
de respondenten (Medewerker PGI Ondersteuning, 2021). Operationele besluitvormingsprocessen 
worden weliswaar (procedureel) ondersteund door informatiesystemen, maar hierbij is geen sprake 
van richting geven. De medewerker komt zelf tot een besluit (Medewerker PGI Ondersteuning, 
2021) (Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 2021). 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
Hieronder volgen de conclusies uit het onderzoek en wordt uiteengezet wat de resultaten 
betekenen en in hoeverre deze vergelijkbaar zijn met de resultaten van eerder onderzoek. Er wordt 
antwoord gegeven op de vraag hoe de resultaten zich positioneren ten opzichte van de literatuur en 
welke aanvulling deze bieden op eerdere wetenschappelijke bronnen. 

5.1. Discussie – reflectie 
Ik heb met veel plezier gewerkt aan dit onderzoek en het opstellen van dit rapport. Wel had ik er 
graag meer tijd voor gehad. Helaas ben ik met dit traject slechts kort voor het begin van de 
Coronacrisis gestart wat mij persoonlijk voor wat uitdagingen stelde. Zo is mijn werk- en studeerplek 
in de woonkamer waar ook mijn partner werkt en mijn beide kinderen (inmiddels drie en zeven jaar 
oud, maar toen één en vijf) spelen als de scholen en opvang (weer eens) gesloten zijn. Niet echt een 
ideale situatie voor concentratiewerk.  

Het literatuuronderzoek 
Mijn verwachting was bij aanvang dat er al veel wetenschappelijke bronnen zouden zijn die als basis 
en uitgangspunt konden dienen voor mijn onderzoek. Dit was slechts ten dele het geval. Wat vooral 
opvallend ontbrak is literatuur over besluitvorming bij thuiswerken. Maar ook over de kwaliteit van 
besluitvorming in het algemeen viel de beschikbaarheid van bronnen wat tegen. Ik verwachte zelf, 
voorafgaand aan het literatuuronderzoek dat er meer kenmerken te vinden zouden zijn van 
doelgerichte en goed gefundeerde besluitvorming. Zo is, naar mijn mening het afwezig zijn van 
valkuilen niet perse een bewijs dat de besluitvorming van goede kwaliteit is.  

De interviews 
Het plan was om een divers scala aan processen, organisatieonderdelen en functies te bestuderen. 
Het aantal gekozen processen is echter te laag in verhouding tot het aantal criteria dat bij de selectie 
is gebruikt. Bij drie criteria met elk twee waarden geldt er namelijk een minimum van acht (2 x 2 x 2) 
exemplarische processen. Tijdens de voorbereiding van het empirisch onderzoek is ingezet op het 
afnemen van gestructureerde interviews met in detail uitgewerkte vragenlijsten. In de praktijk is dit 
echter geen goede aanpak gebleken. Het onderwerp leent zich niet voor een formele aanpak en de 
deelnemers konden hun verhaal veel beter kwijt in een semigestructureerd interview. Dit heeft 
geresulteerd in gespreksverslagen die veel nadere analyse vroegen. 

Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek was vrij eenvoudig uit te voeren binnen de organisatie maar leverde een 
magerder resultaat op dan vooraf ingeschat. Alle documentatie is online toegankelijk waardoor er 
eenvoudig een totaaloverzicht verkregen kon worden van de in de organisatie beschikbare 
methoden en technieken. Een andere methode dan bronnenonderzoek had, zo is de verwachting 
geen beter resultaat opgeleverd. Het betreft echter slechts een klein aantal methoden. 
Medewerkers zijn daarnaast ook vrij om zelf methodes aan te dragen. Tijdens de interviews bleek 
echter door de deelnemers geheel geen gebruik te worden gemaakt van deze methoden.  

De enquête 
De response op de enquête is lager dan waar ik op hoopte en ook te laag om representatief te zijn. 
Nu is deze lage response voor een deel te verklaren door het moment van plaatsing van de enquête, 
namelijk in de laatste week van de kerstvakantie. Maar er is in de organisatie vooral sprake van een 
zekere enquête-moeheid. Hoewel de opkomst niet leidt tot een representatieve uitkomst kan deze 
wel een indicatie geven. De enquêtevragen heb ik zelf opgesteld bij gebrek aan een gevalideerde 
vragenlijst. Daar had ik terugkijkend een aantal zaken anders aan moeten pakken. Te beginnen met 
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de vragen over de constructiviteit. Deze leiden af van de onderzoeksvragen en gaven een 
vertroebeld beeld van de resultaten. De betrouwbaarheid van deze items is zeer laag zoals ook blijkt 
uit de uitkomst van de Cronbach's Alpha: 0,203, die aangeeft dat de onderlinge samenhang tussen 
de vragen laag is. De vragen uit de categorie ‘constructiviteit’ blijken weinig samen te hangen met 
andere variabelen en deze worden ook beperkt vertegenwoordigd door de factoren. Verder zijn de 
vragen over werktype89 op het laatste moment toegevoegd omdat ik tijdens de interviews de indruk 
kreeg dat er verschillen in sociale samenhang en onderling vertrouwen te onderkennen zouden zijn 
op basis van soort werk. Kijkend naar de uitkomsten is dit niet het geval. Ook de meetwaarden zijn 
terugkijkend niet altijd goed gekozen. 

5.2. Conclusies 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de vraag hoe de publieke sector is 
omgegaan met besluitvorming op afstand met betrekking tot doelgerichtheid en herleidbaarheid. 

Naar de vraag in welke mate er in de publieke sector aandacht is voor de valkuilen en vooroordelen 
bij besluitvorming en welke mitigerende maatregelen er daartegen worden genomen en of hieraan 
extra aandacht wordt besteed bij besluitvorming op afstand zijn vragen gesteld in de afgenomen 
interviews. Uit de reacties90 blijkt dat participanten zich slechts in een deel van de genoemde 
valkuilen herkennen. Alleen de status-quo val en de valse consensus worden vaker genoemd. Er 
worden geen extra maatregelen genomen tegen deze valkuilen. 

Naar de effecten van thuiswerken op de besluitvorming in de publieke sector zijn zowel interview- 
als enquêtevragen gesteld. Uit de uitkomsten van de enquête blijkt dat samenwerking91 en onderling 
vertrouwen92 invloed hebben op de besluitvorming. Dat geldt in veel mindere mate voor sociale 
samenhang93. De samenhang tussen samenwerking en besluitvorming is echter zo sterk dat er 
mogelijk sprake is van een onderliggende factor die beide verklaart. 

Uit de antwoorden van de participanten aan de interviews blijkt dat er voorafgaand aan de 
thuiswerkperiode al veel informatie digitaal toegankelijk was. Wat betreft de kwaliteit van de 
besluitvorming blijkt uit de interviews94 dat met name de spontane en informele elementen zoals de 
toevallige toehoorders met nieuwe inzichten en het 'en passant' voorbereiden van besluiten gemist 
worden. Wel wordt het als positief ervaren dat het organiseren van vergaderingen laagdrempeliger 
is geworden. Dit speelt nog sterker als er binnen een team, project of afdeling medewerkers 
geografisch verspreid werken. 

Voor waarborgen van de legitimiteit en herleidbaarheid van beslissingen wordt, zo blijkt95 uit de 
resultaten van de interviews vooral bij strategische beslissingen gebruik gemaakt van raamwerken. 
Zo worden alternatieven en argumenten vastgelegd in een vastgesteld format. Bij operationele 
beslissingen wordt de beslissing zelf gecommuniceerd en daarmee vindt gelijktijdig vastlegging 
plaats. Ook agenda's en notulen worden, juist bij thuiswerken gebruikt vanwege het extra houvast 
die deze bieden. 

 
89 De term ‘werktype’ dekt de lading niet goed. Wat hier bedoeld wordt is de vraag of de medewerker in zijn 
werk wel of niet zonder samenwerking, kennisdeling en afstemming kan. 
90 Zie tabel 62 in Bijlage 10 
91 Zie tabel 54 en figuur 17 in Bijlage 11 
92 Zie tabel 56 en figuur 19 in Bijlage 11 
93 Zie tabel 55 en figuur 18 in Bijlage 11 
94 Zie tabel 62 in Bijlage 10 
95 Zie hiervoor gespreksverslag 12.4 en 12.9 in Bijlage 8 en tabel 62 in Bijlage 10 
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Hoewel er noch bij kantoorwerk, noch bij het werken vanuit huis sprake is van een serieuze evaluatie 
van eerdere besluitvormingstrajecten, lijkt het aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie bij 
strategisch-tactische besluiten niet te worden beïnvloed door het werken vanuit huis96. Bij 
operationele besluiten wordt echter opgemerkt dat de kwaliteit van de besluitvorming mogelijk 
afgenomen is sinds er vanuit huis wordt gewerkt doordat casussen niet even onderling besproken 
worden en de collegiale controle bij sommige afdelingen niet meer plaatsvindt sinds er wordt 
thuisgewerkt97. 

Zoals blijkt uit het documentatieonderzoek98 worden er enkele methoden en technieken voor de 
ondersteuning van besluitvorming op afstand beschikbaar gesteld aan de medewerkers van DUO. 
Deze zijn op te vragen op het Intranet en op de Wiki's. Naar het gebruik van deze methoden en 
technieken is tijdens de interviews gevraagd. Uit de antwoorden bleek dat, behalve het gebruik van 
templates er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden mogelijkheden99. Van vergader- en 
samenwerkingstools wordt wel gebruik gemaakt en ook de proces-ondersteunende systemen 
worden zowel op kantoor als thuis gebruikt. Deze laatste geven uitsluitend begeleiding aan de 
medewerker bij het afhandelen van een casus en genereren geen voor-gedefinieerde besluiten100. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
De bevindingen uit dit onderzoek kunnen op een aantal vlakken in de praktijk worden toegepast. 
Zoals blijkt, wordt de kwaliteit besluitvorming het meest beïnvloed door het verbeteren van de 
samenwerking. Deze samenwerking kan worden stimuleert en ondersteund door de inzet van 
innovatieve technische middelen. Maar er kan ook aandacht worden besteed aan de gedragskant 
van samenwerking. Hiervoor zijn diverse cursussen en workshops in de markt beschikbaar. Wat 
betreft de ‘menselijke kant’ van de samenwerking zijn in de interviews goede voorbeelden gegeven 
hoe deze verbeterd kan worden door deelnemers aan een overleg gericht te vragen naar hun 
mening en deze centraal samen te vatten waarna alle deelnemers moeten instemmen met de 
uiteindelijke conclusie. Ook het verbeteren van de sociale samenhang heeft een positief effect op de 
besluitvorming. Deze sociale samenhang kan worden gestimuleerd door informele bijeenkomsten te 
organiseren binnen teams, afdelingen en projecten. 

Met name in de snuffel- en beïnvloedingsfase van besluitvorming wordt het informele en spontane 
karakter van fysieke vergadingen gemist. Als de organisatie de besluitvorming wil verbeteren kan het 
zinvol zijn om juist op deze onderdelen extra methoden en technieken in te zetten. Zo kan er 
worden geconcentreerd op de specifieke fasen en onderdelen van het besluitvormingsproces waar 
de ‘pijn’ van het werken op afstand het meest wordt gevoeld. 

Inmiddels is de organisatie (schoorvoetend) terug aan het keren naar kantoor en maakt het 
thuiswerken plaats voor ‘hybride werken’. Ook in deze nieuwe vorm van samenwerking kunnen de 
bevindingen uit dit onderzoek in de praktijk worden toegepast. Zoals ook blijkt uit de 
uitgangspunten voor hybride werken die binnen DUO zijn vastgesteld. Eén daarvan is: “Waar we ook 
zijn, we blijven samenwerken”. 

Ten slotte, en dat is niet zozeer een toepassing in de praktijk, maar een effect dat ik waargenomen 
heb. Sinds de enquête en de interviews lijkt er sprake te zijn van een vergrote bewustwording over 

 
96 Zie de gespreksverslagen in Bijlage 8 en tabel 62 in Bijlage 10 
97 Zie het gespreksverslag 12.3 in Bijlage 8 en tabel 62 in Bijlage 10 
98 Zie Bijlage 9 en paragraaf 4.2 
99 Zie gespreksverslag 12.5, 12.7 en 12.9 in Bijlage 8 
100 Zie gespreksverslag 12.2 in Bijlage 8 en tabel 62 in Bijlage 10 
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besluitvorming. En dan met name betreffende de herleidbaarheid van besluiten. Woorden als 
‘herleidbaarheid’ en ‘beslisnotities’ klinken duidelijk vaker..  

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Zoals ook blijkt uit de reflectie zijn er nogal wat zaken die in een volgend onderzoek met dezelfde 
onderzoeksvraag beter kunnen worden gedaan. Om te beginnen is de verwachting dat er inmiddels 
meer wetenschappelijke bronnen beschikbaar zijn en dat er daardoor meer informatie beschikbaar 
is over decentrale besluitvorming. Verder levert een enquête op een ander tijdstip in het jaar 
mogelijk meer resultaten op en kan deze daardoor wel representatief zijn. Ook kunnen de 
vragenlijsten worden aangescherpt zodat er een betere samenhang is en er duidelijker 
onderliggende factoren kunnen worden aangewezen. Nu het thuiswerkadvies per 25 februari 2022 
vervallen is, zullen respondenten echter moeten putten uit hun herinneringen om de vragen 
accuraat te kunnen beantwoorden. Daarom kan bij een vervolgonderzoek mogelijk beter worden 
bestudeerd hoe besluitvorming verloopt in een situatie waarbij de medewerkers hybride werken. 
Wat interessant kan zijn om te onderzoeken is het effect van hybride werken op de besluitvorming. 
Immers, binnen een team, afdeling of project zal bij hybride werken een deel op kantoor werken en 
een deel vanaf een andere locatie. Welke effecten heeft dat op de samenwerking? Zullen 
medewerkers vanwege hun specifieke taken kiezen voor het werken op kantoor? Of zijn er andere 
overwegingen? Hangt deze keuze vooral af van het karakter, de drijfveren en de vaardigheden van 
de medewerker? En, welk effect heeft hybride werken op de samenwerking, in vergelijking met 
volledig werken op kantoor en in vergelijking met volledig thuiswerken. Welke gevolgen zijn er voor 
de sociale samenhang en het onderlinge vertrouwen als een deel van de afdeling, het team of het 
project vanuit kantoor werkt en een deel vanaf andere locaties? En wat als het meestal dezelfde 
medewerkers zijn die op kantoor werken? Wat daarbij ook verder onderzocht kan worden is 
specifiek het effect van (deels) op afstand werken in geografisch verspreide teams. Deze teams 
hebben vermoedelijk meer voordelen van de online-bijeenkomsten doordat deze eenvoudiger te 
organiseren zijn. En welk effect heeft dat op besluitvorming?  
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Bijlage 1 Technisch model 

 

Figuur 2 Technisch model 
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Bijlage 2 Organogram DUO 
Hieronder staat het enigszins vereenvoudigde organogram van DUO. Groen gekleurd zijn de 
organisatieonderdelen waar de deelnemers aan de interviews werkzaam zijn101.  

 

Figuur 3 Organogram DUO 

  

 
101 De afkortingen staan voor: 
BBK: Bezwaar- Beroep en Klachten 
BS: Beleid en Strategie 
BV: Bedrijfsvoering 
CIO: Chief Information Officer 
DBS: DUO Beleid en Strategie  
DBT: Debiteuren 
DFS: DUO Financiën en Services 
DPD: DUO Primaire Dienstverlening  
HR: Human Resources 
ICT: Informatie- en Communicatietechnologie 
IDN: Internationale Diensten 
IP: Informatieproducten 
KCC: Klantcontactcentrum 
OI: Onderwijsinstellingen 
OVG: Onderwijsvolgers 
PGI: Persoonsgericht Innen 
RNE: Registers en Examens 
SCI: Servicecentrum Inburgering 
SEG: Service-eenheid Gegevens 
SEK: Service-eenheid Klant 
SK: Servicekantoren 
STD: Studerenden 
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Bijlage 3 Interviewvragen 
Vragen over valkuilen en vooroordelen 

Valkuil of vooroordeel Deelvraag Interviewvraag 
‘verankering’, het onevenredig veel 
gewicht of aandacht schenken aan 
de eerste informatie die men 
ontvangt. 

1. Komt ‘verankering’ voor? 
2. Komt dit vaker of minder 

vaak voor bij 
thuiswerken? 

3. Wat wordt er gedaan om 
‘verankering’ te 
voorkomen? Wordt er 
gebruik gemaakt van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘verankering’ te 
voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

1. Herken je je in de situatie dat bij 
besluitvorming onevenredig veel 
gewicht of aandacht wordt 
geschonken aan de eerste informatie 
die men ontvangt? 

2. Komt deze situatie meer of minder 
voor bij thuiswerken in vergelijking 
met besluitvorming op kantoor? Is 
het bij thuiswerken lastiger om alle 
beschikbare informatie evenveel 
gewicht en aandacht te geven dan 
op kantoor? 

3. Hoe zorg je ervoor dat bij 
besluitvorming op afstand alle 
argumenten evenveel aandacht 
krijgen bij de analyse en 
besluitvorming? 

4. Worden argumenten bij het werken 
op afstand anders gepresenteerd 
dan wanneer iedereen op kantoor 
werkt? 

5. Welke verschillen zie je hierbij tussen 
besluitvorming vanuit een centrale 
locatie zoals op kantoor en de 
decentrale situatie vanuit huis of 
hybride werkend? 

‘verzonken kosteneffect’, het 
maken van keuzes waarmee een 
slechte keuze uit het verleden 
wordt gecorrigeerd of wordt 
gerechtvaardigd. 

4. Komt ‘verzonken 
kosteneffect’ voor? 

5. Komt ‘verzonken 
kosteneffect’ vaker of 
minder vaak voor bij 
thuiswerken? 

6. Wat wordt er gedaan om 
‘verzonken kosteneffect’ 
te voorkomen? Wordt er 
gebruik gemaakt van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘verzonken 
kosteneffect’ te 
voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

6. In welke situaties werd je bij het 
maken van een beslissing beïnvloed 
door een slechte keuze uit het 
verleden? 

7. Welke verschillen zie je hierbij tussen 
besluitvorming vanuit een centrale 
locatie zoals op kantoor en de 
decentrale situatie vanuit huis of 
hybride werkend? 

8. Wordt er iets gedaan om te 
voorkomen dat een slechte keuze uit 
het verleden wordt gecorrigeerd of 
gerechtvaardigd? 

9. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om dit ‘verzonken 
kosteneffect’ te voorkomen? En zo 
ja: Welke ondersteuning betreft het? 

‘status-quo val’, het hebben van een 
sterke voorkeur voor het behouden 
van de bestaande situatie 

7. Komt ‘status-quo val’ 
voor? 

10. Herken je de situatie dat er bij de 
besluitvorming een sterke voorkeur 
is voor het behouden van de 
bestaande situatie? Kun je iets 
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Valkuil of vooroordeel Deelvraag Interviewvraag 
8. Komt ‘status-quo val’ 

vaker of minder vaak voor 
bij thuiswerken? 

9. Wat wordt er gedaan om 
‘status-quo val’ te 
voorkomen? 

10. Wordt er gebruik gemaakt 
van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘status-quo val’ te 
voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

zeggen over de mate van 
veranderingsgezindheid van de 
besluitvormers in deze organisatie? 

11. Welke verschillen zie je hierbij tussen 
besluitvorming vanuit een centrale 
locatie zoals op kantoor en de 
decentrale situatie vanuit huis of 
hybride werkend? 

12. Wordt er iets gedaan om te 
voorkomen dat er een te sterke 
voorkeur is voor het behouden van 
de bestaande situatie? 

13. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om deze ‘status-quo 
val’ te voorkomen? En zo ja: Welke 
ondersteuning betreft het? 

‘overmoed’ het overschatten van 
gunstige tegenover ongunstige 
uitkomsten. Toekomstige 
gebeurtenissen worden 
onrealistisch en optimistisch 
ingeschat. 

11. Komt ‘overmoed’ voor? 
12. Komt ‘overmoed’ vaker of 

minder vaak voor bij 
thuiswerken? 

13. Wat wordt er gedaan om 
‘overmoed’ te 
voorkomen? 

14. Wordt er gebruik gemaakt 
van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘overmoed’ te 
voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

14. Hoe realistisch blijken eerder 
gemaakte inschattingen van de 
uitkomsten en toekomstige 
gebeurtenissen? 

15. Welke verschillen zie je hierbij tussen 
besluitvorming vanuit een centrale 
locatie zoals op kantoor en de 
decentrale situatie vanuit huis of 
hybride werkend? 

16. Wat doe je om een zo realistisch 
beeld te krijgen van de gevolgen van 
een beslissing.  

17. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om deze ‘overmoed’ 
te voorkomen? En zo ja: Welke 
ondersteuning betreft het 

‘beschikbaarheidsbias’, het 
benadrukken van de eigen 
herinneringen en eigen 
voorspellingen van de beslisser in 
de besluitvorming.  

15. Komt 
‘beschikbaarheidsbias’ 
voor? 

16. Komt 
‘beschikbaarheidsbias’ 
vaker of minder vaak voor 
bij thuiswerken? 

17. Wat wordt er gedaan om 
‘beschikbaarheidsbias’ te 
voorkomen? 

18. Wordt er gebruik gemaakt 
van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘beschikbaarheidsbias’ 
te voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

18. Herken je je in de situatie dat bij 
besluitvorming de eigen 
herinneringen en voorspellingen van 
de beslisser worden benadrukt? 

19. hoe bereik je een 
onbevooroordeelde evaluatie van 
alle aspecten van de besluitvorming? 

20. welke verschillen zie je hierbij tussen 
besluitvorming vanuit een centrale 
locatie zoals op kantoor en de 
decentrale situatie vanuit huis of 
hybride werkend? 

21. Wordt er iets gedaan om deze 
zogenaamde ‘beschikbaarheidsbias’ 
te voorkomen? 

22. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om deze valkuil te 
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Valkuil of vooroordeel Deelvraag Interviewvraag 
voorkomen? En zo ja: Welke 
ondersteuning betreft het? 

‘representativiteit’, het 
generaliseren van conclusies op 
basis van selectieve observaties en 
analyse. 

19. Komt ‘representativiteit’ 
voor? 

20. Komt ‘representativiteit’ 
vaker of minder vaak voor 
bij thuiswerken? 

21. Wat wordt er gedaan om 
‘representativiteit’ te 
voorkomen? 

22. Wordt er gebruik gemaakt 
van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘representativiteit’ te 
voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

23. Herken je je in de situatie dat bij 
besluitvorming conclusies worden 
gegeneraliseerd op basis van 
selectieve observaties en analyses? 

24. Welke verschillen zie je hierbij tussen 
besluitvorming vanuit een centrale 
locatie zoals op kantoor en de 
decentrale situatie zoals vanuit huis 
werkend? 

25. Wordt er iets gedaan om deze 
‘representativiteit’ te voorkomen? 

26. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om het generaliseren 
van conclusies op basis van 
selectieve observaties en analyse te 
voorkomen? En zo ja: Welke 
ondersteuning betreft het? 

‘bevestiging’, het maken van een 
keuze op basis van eerder gemaakte 
beslissingen. 

23. Komt ‘bevestiging’ voor? 
24. Komt ‘bevestiging’ vaker 

of minder vaak voor bij 
thuiswerken? 

25. Wat wordt er gedaan om 
‘bevestiging’ te 
voorkomen? 

26. Wordt er gebruik gemaakt 
van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘bevestiging’ te 
voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

27. Herken je je in de situatie dat eerder 
gemaakte beslissingen een rol spelen 
bij het nemen van latere keuzes? 

28. Komt deze situatie meer of minder 
voor bij thuiswerken in vergelijking 
met besluitvorming op kantoor? 

29. Wordt er iets gedaan om deze 
zogenaamde ‘bevestiging’ te 
voorkomen? 

30. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om deze ‘bevestiging’ 
te voorkomen? En zo ja: Welke 
ondersteuning betreft het? 

‘valse consensus’, het overschatten 
van de mate waarin het gedrag en 
de overtuigingen van de 
besluitvormer worden gesteund. 

27. Komt ‘valse consensus’ 
voor? 

28. Komt ‘valse consensus’ 
vaker of minder vaak voor 
bij thuiswerken? 

29. Wat wordt gedaan om 
‘valse consensus’ te 
voorkomen? 

30. Wordt er gebruik gemaakt 
van 
(beslissings)ondersteuning 
om ‘valse consensus’ te 
voorkomen (en zo ja: 
welke)? 

31. hoe wordt vastgesteld of er 
consensus is over een besluit? 

32. in hoeverre is dit objectief vast te 
stellen? 

33. Komt deze situatie meer of minder 
voor bij thuiswerken in vergelijking 
met besluitvorming op kantoor? 
Welke verschillen zie je? 

34. Wordt er iets gedaan om deze ‘valse 
consensus’ te voorkomen? 

35. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om te voorkomen dat 
overschat wordt in welke mate het 
gedrag en de overtuigingen van de 
besluitvormer gesteund worden? En 
zo ja: Welke ondersteuning betreft 
het? 
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Valkuil of vooroordeel Deelvraag Interviewvraag 
‘illusie van controle’, het 
overschatten van de mate waarin 
de uitkomsten van een besluit 
onder controle zijn. 

31. Komt ‘illusie van controle’ 
voor? 

32. Komt ‘illusie van controle’ 
vaker of minder vaak voor 
bij thuiswerken? 

33. Wat wordt er gedaan om 
de ‘illusie van controle’ te 
voorkomen? 

34. Wordt er gebruik gemaakt 
van 
(beslissings)ondersteuning 
om de ‘illusie van 
controle’ te voorkomen 
(en zo ja: welke)? 

36. Herkent u zich in de situatie dat bij 
besluitvorming de mate waarin de 
uitkomsten van een besluit onder 
controle zijn worden overschat? 

37. Komt deze situatie meer of minder 
voor bij thuiswerken in vergelijking 
met besluitvorming op kantoor? 

38. Wordt er iets gedaan om deze ‘illusie 
van controle’ te voorkomen? 

39. Zo ja: Wordt er gebruik gemaakt van 
ondersteuning om deze ‘illusie van 
controle’ te voorkomen? En zo ja: 
Welke ondersteuning betreft het? 

raamwerken ten behoeve van het 
nemen van beslissingen 

35. Worden raamwerken ter 
ondersteuning van het 
maken van beslissingen 
gebruikt? 

36. Worden deze 
raamwerken vaker of 
minder vaak gebruikt bij 
thuiswerken? 

40. Van welke hulpmiddelen maak je 
gebruik ter ondersteuning van het 
nemen van besluiten? 

41. Welke verschillen zie je hierbij tussen 
besluitvorming vanuit een centrale 
locatie zoals op kantoor en de 
decentrale situatie vanuit huis 
werkend? 

raamwerken ten behoeve van de 
waarborging van de legitimiteit van 
beslissingen 

37. Worden raamwerken ten 
behoeve van de 
waarborging van 
legitimiteit van 
beslissingen gebruikt? 

38. Worden raamwerken ten 
behoeve van de 
herleidbaarheid en 
transparantie van 
beslissingen gebruikt? 

39. Worden deze 
raamwerken vaker of 
minder vaak gebruikt bij 
thuiswerken? 

40. Worden methoden en 
technieken ten behoeve 
van de waarborging van 
legitimiteit van 
beslissingen gebruikt? 

41. Worden deze methoden 
en technieken vaker of 
minder vaak gebruikt bij 
thuiswerken? Of op een 
andere wijze? 

42. Van welke raamwerken maak je 
gebruik ten behoeve van het 
waarborgen van de legitimiteit van 
beslissingen? 

43. Van welke methoden, technieken 
maak je gebruik ten behoeve van het 
waarborgen van de legitimiteit van 
beslissingen? 

44. Hoe zou besluitvormingsprocessen 
beschrijven in termen van 
transparantie? 

45. Hoe zou besluitvormingsprocessen 
beschrijven in termen van 
herleidbaarheid? 

46. Hoe beoordeel je deze 
ondersteuning? 

47. Hoe wordt de transparantie 
gewaarborgd? 

besluitvorming op afstand  48. Welke obstakels zie jij bij 
thuiswerken? 
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Bijlage 4 Enquêtevragen 
Inleidende tekst bij de enquête 

Voor de afronding van mijn studie Business Process management & IT doe ik onderzoek naar het 
effect van thuiswerken op de kwaliteit van besluitvorming. 

Doel van deze enquête is inzicht te krijgen in de invloed van thuiswerken op een viertal aspecten van 
samenwerking, namelijk de groepsinteractie en informatie-uitwisseling, de besluitvorming, de 
sociale samenhang en het onderling vertrouwen. 

De antwoorden op deze vragenlijst zullen anoniem en vertrouwelijk worden behandeld.  

De vragenlijst bestaat uit 44 vragen en het invullen ervan neemt ongeveer twintig minuten in beslag.  

Hartelijk dank voor je deelname! 

 

Invulinstructie 

De vragen richten zich op het verschil tussen de situatie van voor maart 2020 waarin iedereen 
vrijwel volledig op kantoor werkte en de huidige situatie waarin iedereen vanuit huis werkt. 

De vragen zijn onderverdeeld in vier categorieën: vragen naar sociale samenhang bij thuiswerken, 
vragen naar onderling vertrouwen bij thuiswerken, vragen naar groepsinteractie en informatie-
uitwisseling en gedeeld kenniskader.  

‘Wij’ kan de afdeling, het project of het team zijn waar de respondent werkt. Dit zijn de collega’s 
waarmee de medewerker zijn werk uitvoert. 

‘collega’s’ zijn de collega’s met wie de respondent samen werk uitvoert. Zij maken onderdeel uit van 
het team, de afdeling of het project. 

 

Werktype 

Nr. Vraag Antwoordcategorie 
1 Uit welk soort taken bestaat het grootste deel van je werk? o Management-taken 

o beleidstaken 
o uitvoerende taken 
o administratieve taken 
o analysetaken 
o Anders, namelijk 

1 Het delen van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van 
mijn werk 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

2 Samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor de uitvoering 
van mijn werk 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 
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3 Afstemming en overleg zijn essentiële onderdelen van mijn 
werk 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

 

Groepsinteractie en informatie-uitwisseling bij thuiswerken 

Totaal aantal vragen: 15 

De volgende vragen gaan over de interactie met de collega’s met wie je nauw samenwerkt en over 
het uitwisselen van informatie met deze directe collega’s. Dat kan bijvoorbeeld je afdeling zijn, maar 
ook het projectteam of scrumteam waar je deel van uitmaakt. 

Nr. Vraag Antwoordcategorie 
4 Sinds we thuiswerken worden successen onder directe collega’s 

meer gedeeld 
o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

5 Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te stemmen en 
te overleggen 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

6 Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp vragen o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

7 Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden voor het 
uitwisselen van informatie 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

8 Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden voor het 
samenwerken met collega’s 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

9 Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik niet meer 
over alle informatie die nodig is om ons werk naar behoren uit 
te voeren 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

10 Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen mijn directe 
collega’s verbeterd 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

11 Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter zelfstandig 
uitvoeren 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 
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12 Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met collega’s van 
andere afdelingen / teams 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

13 Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met collega’s o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

14 Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking tussen de 
collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

15 Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

 

Besluitvorming bij thuiswerken 

Totaal aantal vragen: 14 

Deze vragen gaan over de besluitvorming waarmee je in je werk te maken hebt. Dat kan 
bijvoorbeeld binnen je afdeling zijn, maar ook in het projectteam of scrumteam waar je deel van 
uitmaakt. 

Nr. Vraag Antwoordcategorie 
16 Is er onder jouw directe collega’s één persoon die beslissingen 

neemt voor de hele afdeling/ het hele team? 
o Ja 
o nee 

17 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn 
standpunten uiteen te zetten? 

o Ja 
o nee 

18 Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft bij het nemen 
van beslissingen 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

19 Ik probeer confrontaties te voorkomen o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

20 Ik vermijd tegenstellingen in discussies o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

21 Ik kom op voor mijn eigen belangen o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 
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22 Ik pas mij aan de beslissing van mijn collega’s aan o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

23 Ik geef degene met een sterke mening gelijk o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

24 Ik kom altijd uit voor mijn mening o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

25 Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en ik sneller 
tot een beslissing 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

26 Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen beter 
gehoord 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

27 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen belangen o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

28 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel aan 
discussies 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

29 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op 
groepsbeslissingen 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

 

Sociale samenhang bij thuiswerken 

Totaal aantal vragen: 10 

Deze vragen gaan over de sociale samenhang onder de collega’s met wie je nauw samenwerkt. Dat 
kunnen bijvoorbeeld directe collega’s van je afdeling zijn, maar ook je collega’s in een projectteam of 
scrumteam waar je deel van uitmaakt. 

Nr. Vraag Antwoordcategorie 
30 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je directe 

collega’s? 
o elke werkdag 
o de meeste werkdagen  
o sommige werkdagen  
o bijna nooit 
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31 Zie jij verschil in opkomst bij online formele en informele 
bijeenkomsten? 
Ja, de opkomst bij formele bijeenkomsten is: 

o groter 
o even groot 
o kleiner 
o weet ik niet 

32 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) informele 
bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

o ja 
o nee 
o weet ik niet 

33 Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? o altijd 
o meestal  
o soms 
o zelden 
o nooit 

34 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een teamruimte / 
eigen omgeving in Webex? 

o altijd 
o meestal  
o soms 
o zelden 
o nooit 
o wij hebben geen 

teamruimte/eigen 
omgeving in Webex 

35 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn collega’s o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

36 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een praatje tijdens, 
voor of na formele bijeenkomsten 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

37 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe collega’s 
vriendschappelijk contact 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

38 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn directe 
collega’s 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

39 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn directe 
collega’s 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

 

Onderling vertrouwen bij thuiswerken 

Totaal aantal vragen: 5 

Deze vragen gaan over het onderlinge vertrouwen onder de collega’s met wie je nauw samenwerkt. 
Dat kunnen bijvoorbeeld directe collega’s van je afdeling zijn, maar ook je collega’s in een 
projectteam of scrumteam waar je deel van uitmaakt. 

Nr. Vraag Antwoordcategorie 
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40 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge spanningen 
tussen mijn directe collega’s 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

41 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling 
vertrouwen is tussen mijn directe collega’s 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

42 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door mijn 
directe collega’s 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

43 Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect tussen mijn 
directe collega’s 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 

44 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online 
bijeenkomsten gebruikt om onderling te chatten 

o sterk mee eens 
o mee eens 
o neutraal 
o mee oneens 
o sterk mee oneens 
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Bijlage 5 Uitnodiging voor enquête 
Hieronder is de schermprint toegevoegd van de herinnering die op 12 januari 2022 op het 
Rijksportaal is geplaatst. Helaas is de oorspronkelijke initiële uitnodiging verloren gegaan. 
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Bijlage 6 Uitkomsten van de enquête 

Number of Questions 
and Content Elements 33 

Response Rate 

Invited 166 100% 

Not responded 0 0 % 

In Progress 47 28 % 

Completed 119 72 % 

Screenout 0 0 % 

QuotaFull 0 0 % 

Soft Bounces 0 0 % 
 

Response Rate per 
Day 

 

Applied Filter 
Include interviews: If SQL State IsEqualTo InProgress 

 Or SQL State IsEqualTo Completed 
 

 

Uit welk soort taken bestaat het grootste deel van je werk? 

Aantal reacties: 151 / Missende: 15 

0
10
20
30
40
50

Rate per Day
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Antwoordoptie absoluut in% 

Managementtaken 23 15 % 

Beleidstaken 16 11 % 

Uitvoerende taken 75 49 % 

Administratieve taken 15 10 % 

Anders, namelijk 22 15 % 

 

Anders, namelijk 

Aantal reacties: 22 

• Accountmanagement (Koppelvlak Uitvoering en Management) 

• advies 

• advies 

• Advies taken, als dat iets is. Bovenstaande opties leken niet te passen.  

• Adviseren management 

• adviserende en analyserende taken 

• adviserende taken 

• Adviserende taken 

• analyse 

• Beheertaken 

• coachen/adviseren 

• controles 

15%
11%

49%

10%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Managementtaken Beleidstaken Uitvoerende taken Administratieve taken Anders, namelijk
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• Forecasting, trendanalyse en monitoring van de productieketens 

• functioneel ontwerp 

• Ontwikkelen van applicaties. Ik weet niet of dit onder uitvoerende taken valt.... 

• Operationele enginering 

• overleggen 

• Projectmanagement 

• Projectmanagementtaken 

• Relatiemanagement/Ketenregie 

• teamleidings- en onderzoekstaken 

• Uitvoeren analyses 
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Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. 

Aantal reacties: 132 / Missende: 34 

 

Het delen van informatie is noodzakelijk voor de 
uitvoering van mijn werk 

 absoluut in% 

sterk mee eens 89 68 % 

mee eens 36 27 % 

neutraal 7 5 % 

mee oneens 0 0 % 

sterk mee oneens 0 0 % 

   

Gemiddelde 1,4  

Missende 34  

Aantal antwoorden 132  
 

Samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor de 
uitvoering van mijn werk 

 absoluut in% 

sterk mee eens 67 51 % 

mee eens 57 43 % 

neutraal 7 5 % 

mee oneens 1 1 % 

sterk mee oneens 0 0 % 

   

Gemiddelde 1,6  

Missende 34  

Aantal antwoorden 132  
 

Afstemming en overleg zijn essentiële onderdelen 
van mijn werk 

 absoluut in% 

sterk mee eens 71 54 % 

mee eens 53 40 % 

neutraal 8 6 % 

mee oneens 0 0 % 

sterk mee oneens 0 0 % 

   

Sinds we thuiswerken worden successen onder 
directe collega’s meer gedeeld 

 absoluut in% 

sterk mee eens 4 3 % 

mee eens 10 8 % 

neutraal 43 32 % 

mee oneens 53 40 % 

sterk mee oneens 22 17 % 

   

7%

3%

54%

51%

68%

15%

8%

40%

43%

27%

19%

32%

6%

5%

5%

36%

40%

1%

23%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te
stemmen en te overleggen

Sinds we thuiswerken worden successen onder directe 
collega’s meer gedeeld

Afstemming en overleg zijn essentiële onderdelen van
mijn werk

Samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor de 
uitvoering van mijn werk

Het delen van informatie is noodzakelijk voor de
uitvoering van mijn werk

sterk mee eens mee eens neutraal mee oneens sterk mee oneens
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Gemiddelde 1,5  

Missende 34  

Aantal antwoorden 132  
 

Gemiddelde 3,6  

Missende 34  

Aantal antwoorden 132  
 

Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te 
stemmen en te overleggen 

 absoluut in% 

sterk mee eens 9 7 % 

mee eens 20 15 % 

neutraal 25 19 % 

mee oneens 48 36 % 

sterk mee oneens 30 23 % 

   

Gemiddelde 3,5  

Missende 34  

Aantal antwoorden 132  
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Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. 

Aantal reacties: 127 / Missende: 39 

 

Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp 
vragen 

 absoluut in% 

sterk mee eens 2 2 % 

mee eens 13 10 % 

neutraal 45 35 % 

mee oneens 52 41 % 

sterk mee oneens 15 12 % 

   

Gemiddelde 3,5  

Missende 39  

Aantal antwoorden 127  
 

Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden 
voor het uitwisselen van informatie 

 absoluut in% 

sterk mee eens 19 15 % 

mee eens 53 42 % 

neutraal 27 21 % 

mee oneens 20 16 % 

sterk mee oneens 8 6 % 

   

Gemiddelde 2,6  

Missende 39  

Aantal antwoorden 127  
 

Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden 
voor het samenwerken met collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 4 3 % 

mee eens 19 15 % 

neutraal 35 28 % 

mee oneens 54 42 % 

sterk mee oneens 15 12 % 

   

Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik 
niet meer over alle informatie die nodig is om ons 

werk naar behoren uit te voeren 

 absoluut in% 

sterk mee eens 8 6 % 

mee eens 41 32 % 

neutraal 39 31 % 

mee oneens 29 23 % 

sterk mee oneens 10 8 % 

   

3%

6%

3%

15%

2%

8%

32%

15%

42%

10%

31%

31%

28%

21%

35%

39%

23%

42%

16%

41%

19%

8%

12%

6%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen mijn 
directe collega’s verbeterd

Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik 
niet meer over alle informatie die nodig is om ons werk 

naar behoren uit te voeren

Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden voor 
het samenwerken met collega’s

Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden
voor het uitwisselen van informatie

Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp 
vragen

sterk mee eens mee eens neutraal mee oneens sterk mee oneens
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Gemiddelde 3,4  

Missende 39  

Aantal antwoorden 127  
 

Gemiddelde 2,9  

Missende 39  

Aantal antwoorden 127  
 

Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen 
mijn directe collega’s verbeterd 

 absoluut in% 

sterk mee eens 4 3 % 

mee eens 10 8 % 

neutraal 40 31 % 

mee oneens 49 39 % 

sterk mee oneens 24 19 % 

   

Gemiddelde 3,6  

Missende 39  

Aantal antwoorden 127  
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Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. 

Aantal reacties: 125 / Missende: 41 

 

Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter 
zelfstandig uitvoeren 

 absoluut in% 

sterk mee eens 15 12 % 

mee eens 47 37 % 

neutraal 37 30 % 

mee oneens 20 16 % 

sterk mee oneens 6 5 % 

   

Gemiddelde 2,6  

Missende 41  

Aantal antwoorden 125  
 

Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met 
collega’s van andere afdelingen / teams 

 absoluut in% 

sterk mee eens 59 47 % 

mee eens 43 34 % 

neutraal 11 9 % 

mee oneens 10 8 % 

sterk mee oneens 2 2 % 

   

Gemiddelde 1,8  

Missende 41  

Aantal antwoorden 125  
 

Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met 
collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 4 3 % 

mee eens 12 10 % 

neutraal 39 31 % 

mee oneens 50 40 % 

sterk mee oneens 20 16 % 

   

Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking 
tussen de collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer 

 absoluut in% 

sterk mee eens 15 12 % 

mee eens 48 38 % 

neutraal 32 26 % 

mee oneens 26 21 % 

sterk mee oneens 4 3 % 

   

2%

12%

3%

47%

12%

10%

38%

10%

34%

37%

42%

26%

31%

9%

30%
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Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s

Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking 
tussen de collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer

Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met collega’s

Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met 
collega’s van andere afdelingen / teams

Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter zelfstandig
uitvoeren

sterk mee eens mee eens neutraal mee oneens sterk mee oneens
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Gemiddelde 3,6  

Missende 41  

Aantal antwoorden 125  
 

Gemiddelde 2,6  

Missende 41  

Aantal antwoorden 125  
 

Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 3 2 % 

mee eens 12 10 % 

neutraal 52 42 % 

mee oneens 53 42 % 

sterk mee oneens 5 4 % 

   

Gemiddelde 3,4  

Missende 41  

Aantal antwoorden 125  
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Is er onder jouw directe collega’s één persoon die beslissingen neemt voor de hele afdeling/ het hele 
team? 

Aantal reacties: 125 / Missende: 41 

 

 

Antwoordoptie absoluut in% 

Ja 34 27 % 

Nee 91 73 % 
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Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn standpunten uiteen te zetten? 

Aantal reacties: 125 / Missende: 41 

 

 

Antwoordoptie absoluut in% 

Ja 106 85 % 

Nee 19 15 % 
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Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. 

Aantal reacties: 123 / Missende: 43 

 

Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft bij 
het nemen van beslissingen 

 absoluut in% 

sterk mee eens 26 21 % 

mee eens 70 57 % 

neutraal 17 14 % 

mee oneens 10 8 % 

sterk mee oneens 0 0 % 

   

Gemiddelde 2,1  

Missende 43  

Aantal antwoorden 123  
 

Ik probeer confrontaties te voorkomen 

 absoluut in% 

sterk mee eens 8 6 % 

mee eens 49 40 % 

neutraal 29 24 % 

mee oneens 31 25 % 

sterk mee oneens 6 5 % 

   

Gemiddelde 2,8  

Missende 43  

Aantal antwoorden 123  
 

Ik vermijd tegenstellingen in discussies 

 absoluut in% 

sterk mee eens 2 2 % 

mee eens 15 12 % 

neutraal 23 19 % 

mee oneens 70 57 % 

sterk mee oneens 13 10 % 

   

Gemiddelde 3,6  

Ik kom op voor mijn eigen belangen 

 absoluut in% 

sterk mee eens 11 9 % 

mee eens 78 63 % 

neutraal 26 21 % 

mee oneens 8 7 % 

sterk mee oneens 0 0 % 

   

Gemiddelde 2,3  
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Ik geef degene met een sterke mening gelijk

Ik pas mij aan de beslissing van mijn collega’s aan

Ik kom op voor mijn eigen belangen

Ik vermijd tegenstellingen in discussies

Ik probeer confrontaties te voorkomen

Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft bij
het nemen van beslissingen

sterk mee eens mee eens neutraal mee oneens sterk mee oneens
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Missende 43  

Aantal antwoorden 123  
 

Missende 43  

Aantal antwoorden 123  
 

Ik pas mij aan de beslissing van mijn collega’s aan 

 absoluut in% 

sterk mee eens 2 2 % 

mee eens 49 40 % 

neutraal 51 41 % 

mee oneens 20 16 % 

sterk mee oneens 1 1 % 

   

Gemiddelde 2,7  

Missende 43  

Aantal antwoorden 123  
 

Ik geef degene met een sterke mening gelijk 

 absoluut in% 

sterk mee eens 0 0 % 

mee eens 8 6 % 

neutraal 26 21 % 

mee oneens 76 62 % 

sterk mee oneens 13 11 % 

   

Gemiddelde 3,8  

Missende 43  

Aantal antwoorden 123  
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Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. 

Aantal reacties: 122 / Missende: 44 

 

Ik kom altijd uit voor mijn mening 

 absoluut in% 

sterk mee eens 15 12 % 

mee eens 66 54 % 

neutraal 23 19 % 

mee oneens 17 14 % 

sterk mee oneens 1 1 % 

   

Gemiddelde 2,4  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s 
en ik sneller tot een beslissing 

 absoluut in% 

sterk mee eens 4 3 % 

mee eens 25 21 % 

neutraal 44 36 % 

mee oneens 40 33 % 

sterk mee oneens 9 7 % 

   

Gemiddelde 3,2  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen 
beter gehoord 

 absoluut in% 

sterk mee eens 3 2 % 

mee eens 11 9 % 

neutraal 35 29 % 

mee oneens 61 50 % 

sterk mee oneens 12 10 % 

   

Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn 
eigen belangen 

 absoluut in% 

sterk mee eens 2 2 % 

mee eens 22 18 % 

neutraal 55 45 % 

mee oneens 40 33 % 

sterk mee oneens 3 2 % 
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Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op
groepsbeslissingen

Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel aan 
discussies

Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen
belangen

Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen
beter gehoord

Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en ik 
sneller tot een beslissing

Ik kom altijd uit voor mijn mening

sterk mee eens mee eens neutraal mee oneens sterk mee oneens
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Gemiddelde 3,6  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Gemiddelde 3,2  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel 
aan discussies 

 absoluut in% 

sterk mee eens 15 12 % 

mee eens 55 45 % 

neutraal 32 26 % 

mee oneens 19 16 % 

sterk mee oneens 1 1 % 

   

Gemiddelde 2,5  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op 
groepsbeslissingen 

 absoluut in% 

sterk mee eens 1 1 % 

mee eens 12 10 % 

neutraal 54 44 % 

mee oneens 49 40 % 

sterk mee oneens 6 5 % 

   

Gemiddelde 3,4  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
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Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je directe collega’s? 

Aantal reacties: 122 / Missende: 44 

 

 

Antwoordoptie absoluut in% 

elke werkdag 64 52 % 

de meeste werkdagen 30 25 % 

sommige werkdagen 24 20 % 

bijna nooit 4 3 % 
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Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en informele bijeenkomsten? De opkomst bij 
formele bijeenkomsten is 

Aantal reacties: 122 / Missende: 44 

 

 

Antwoordoptie absoluut in% 

groter 43 35 % 

even groot 50 41 % 

kleiner 15 12 % 

weet ik niet 14 12 % 
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Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) informele bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

Aantal reacties: 122 / Missende: 44 

 

 

Antwoordoptie absoluut in% 

ja 58 48 % 

nee 61 50 % 

weet ik niet 3 2 % 
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Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? 

Aantal reacties: 122 / Missende: 44 

 

 

Antwoordoptie absoluut in% 

altijd 18 15 % 

meestal 54 44 % 

soms 28 23 % 

zelden 18 15 % 

nooit 4 3 % 
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Maken jij en je directe collega’s gebruik van een teamruimte / eigen omgeving in Webex? 

Aantal reacties: 122 / Missende: 44 

 

 

Antwoordoptie absoluut in% 

altijd 24 20 % 

meestal 18 15 % 

soms 16 13 % 

zelden 6 5 % 

nooit 15 12 % 

wij hebben geen teamruimte/eigen omgeving in webex 43 35 % 

  

20%
15% 13%

5%
12%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

altijd meestal soms zelden nooit wij hebben geen
teamruimte/eigen

omgeving in
webex



85 
 

Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. 

Aantal reacties: 122 / Missende: 44 

 

Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn 
collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 4 3 % 

mee eens 7 6 % 

neutraal 19 16 % 

mee oneens 56 46 % 

sterk mee oneens 36 29 % 

   

Gemiddelde 3,9  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een 
praatje tijdens, voor of na formele bijeenkomsten 

 absoluut in% 

sterk mee eens 55 45 % 

mee eens 45 37 % 

neutraal 11 9 % 

mee oneens 9 7 % 

sterk mee oneens 2 2 % 

   

Gemiddelde 1,8  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe 
collega’s vriendschappelijk contact 

 absoluut in% 

sterk mee eens 2 2 % 

mee eens 8 7 % 

neutraal 26 21 % 

mee oneens 59 48 % 

sterk mee oneens 27 22 % 

   

Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij 
mijn directe collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 6 5 % 

mee eens 6 5 % 

neutraal 24 20 % 

mee oneens 62 50 % 

sterk mee oneens 24 20 % 
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Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn 
directe collega’s

Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn 
directe collega’s

Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe collega’s 
vriendschappelijk contact

Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een praatje
tijdens, voor of na formele bijeenkomsten

Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn 
collega’s

sterk mee eens mee eens neutraal mee oneens sterk mee oneens
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Gemiddelde 3,8  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Gemiddelde 3,8  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
 

Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn 
directe collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 4 3 % 

mee eens 8 7 % 

neutraal 38 31 % 

mee oneens 52 43 % 

sterk mee oneens 20 16 % 

   

Gemiddelde 3,6  

Missende 44  

Aantal antwoorden 122  
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Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. 

Aantal reacties: 119 / Missende: 47 

 

Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge 
spanningen tussen mijn directe collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 5 4 % 

mee eens 16 14 % 

neutraal 27 23 % 

mee oneens 43 36 % 

sterk mee oneens 11 9 % 

weet ik niet 17 14 % 

   

Gemiddelde 3,8  

Missende 47  

Aantal antwoorden 119  
 

Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling 
vertrouwen is tussen mijn directe collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 3 3 % 

mee eens 8 7 % 

neutraal 40 33 % 

mee oneens 42 35 % 

sterk mee oneens 5 4 % 

weet ik niet 21 18 % 

   

Gemiddelde 3,8  

Missende 47  

Aantal antwoorden 119  
 

Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door 
mijn directe collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 0 0 % 

mee eens 6 5 % 

neutraal 16 13 % 

mee oneens 40 34 % 

sterk mee oneens 18 15 % 

Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect 
tussen mijn directe collega’s 

 absoluut in% 

sterk mee eens 2 2 % 

mee eens 12 10 % 

neutraal 49 41 % 

mee oneens 29 25 % 

sterk mee oneens 4 3 % 
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De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online
bijeenkomsten gebruikt om onderling te chatten

Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect 
tussen mijn directe collega’s

Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door 
mijn directe collega’s

Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling 
vertrouwen is tussen mijn directe collega’s

Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge 
spanningen tussen mijn directe collega’s

sterk mee eens mee eens neutraal mee oneens sterk mee oneens weet ik niet
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weet ik niet 39 33 % 

   

Gemiddelde 4,6  

Missende 47  

Aantal antwoorden 119  
 

weet ik niet 23 19 % 

   

Gemiddelde 3,8  

Missende 47  

Aantal antwoorden 119  
 

De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens 
online bijeenkomsten gebruikt om onderling te 

chatten 

 absoluut in% 

sterk mee eens 5 4 % 

mee eens 38 32 % 

neutraal 16 14 % 

mee oneens 30 25 % 

sterk mee oneens 10 8 % 

weet ik niet 20 17 % 

   

Gemiddelde 3,5  

Missende 47  

Aantal antwoorden 119  
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Bijlage 7 Gegevensanalyse met SPSS 
In deze bijlage staat de gehele gegevensanalyse beschreven. Een deel hiervan is ook opgenomen in 
hoofdstuk 4, maar voor de leesbaarheid van deze bijlage zijn deze delen niet verwijderd. 

6.1.1. Gereedmaken van de gegevens 
De Excel spreadsheet moet één kolom per variabele en één rij voor elk individuele enquêteformulier 
bevatten. De eerste rij bevat de namen van de variabelen. 

Typen variabelen 
Voordat de analyses uitgevoerd kunnen worden over het verband tussen samenwerking, sociale 
samenhang, onderling vertrouwen en besluitvorming moet worden vastgesteld van welk type 
variabelen er sprake is. De aard van het werk is een nominale variabele omdat het vier meetwaarden 
betreft die uitgedrukt kunnen worden in woorden: Mogelijke meetwaarden zijn: 
{1:Managementtaken}, {2:Beleidstaken}, {3:Uitvoerende taken}, {4:Administratieve taken}, 
{5:Anders, namelijk}. Alle overige variabelen zijn kwantitatief en bevatten weinig meetwaarden die 
uit verschillende getallen bestaan. Formeel zijn de meetwaarden woorden en is het dus een ordinale 
variabele. Maar in de praktijk wordt bij een dergelijke variabele met getallen gerekend en wordt het 
dus als een kwantitatieve variabele beschouwd102. Er is gewerkt met een schaalconstructie van 
vijfpuntsvragen over samenwerking, sociale samenhang, onderling vertrouwen en besluitvorming. 
Deze gegevens kunnen worden geïnterpreteerd met behulp van een gemiddelde, de 
standaarddeviatie (spreiding) en door het bepalen van de mediaan (de helft van de respondenten 
heeft een hogere waardering aan de vraag, de helft een lagere) en de modus (het getal dat het 
meeste voorkomt). De variabelen en de mogelijke meetwaarde zijn toegevoegd aan Bijlage 11. De 
meetwaarden uit de ingevulde vragenlijsten kunnen worden weergegeven in staafdiagrammen die 
toegevoegd zijn aan Bijlage 6. 

Wijzigingen aangebracht aan de gegevens 
− De antwoorden op vraag wrk_1 bevatten een 22 maal de waarde 5 (Anders, namelijk) terwijl, 

kijkend naar de ingevulde waarde bij vraag wrk_2 taken betreft die vallen onder een bestaande, 
of nieuwe categorie. Daarom is categorie 5 (Analyse en advies) aangemaakt en zijn een aantal 
waardes aangepast omdat deze vallen in bestaande categorieën. Zodoende vallen nog slechts 
drie antwoorden in de categorie anders (6). Dit resulteert in twee maal ‘management’, vier maal 
‘uitvoerend’, dertien maal ‘analyse en advies’, drie blijft ‘anders’ 

− De veldnamen zijn aangepast zodat zowel de vraag als de categorie zichtbaar is. wrk_ (Aard van 
het werk), sam_ (samenwerking), bes_ (besluitvorming), soc_ (sociale samenhang), ver_ 
(onderling vertrouwen) en con_ (constructieve houding). Bij deze categorisering zijn enkele 
vragen verplaatst ten opzichte van de sectie waarin deze stonden in de vragenlijst.  

− Het verwijderen van lege reacties: 34 reacties zijn verwijderd (166 totaal, 132 exclusief lege 
respons) 

− Dan nog zijn dertien responses niet volledig ingevuld, waarvan drie responses alleen de laatste 
sectie niet (betreffende onderling vertrouwen) 

− Besloten is om eerst te hercoderen, dan te analyseren waarom deze juist niet ingevuld zijn en 
pas dan eventueel te verwijderen 

 
102 Handleiding SPSS versie 20, P.T.M. tem Hacken, juli 2013 
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Hercoderen 
Vervolgens is gestart met het hercoderen van een aantal items zodat deze allen een hoge score 
tonen wanneer de respondent positief oordeelt over samenwerking, sociale samenhang, onderling 
vertrouwen of besluitvorming bij thuiswerken. 

− Items worden gehercodeerd als ze ‘verkeerd om’ zijn geformuleerd in de vragenlijst. Dus altijd 
lage cijfers aan slechte dingen en hoge cijfer aan goede dingen. 

o bij hercoderen heeft een hoge mate van tevredenheid over de besluitvorming dus een 
hoge totaalscore 

o bij hercoderen heeft een hoge mate van tevredenheid over de samenwerking dus een 
hoge totaalscore 

o bij hercoderen heeft een hoge mate van tevredenheid over de sociale samenhang dus 
een hoge totaalscore 

o bij hercoderen heeft een hoge mate van tevredenheid over het onderling vertrouwen 
dus een hoge totaalscore 

o bij hercoderen heeft een constructieve houding een hoge score 
− Wat te doen met 'weet ik niet'? Bij soc_3 is het 'ik weet niet'-antwoord eigenlijk nog slechter dan 

nee. Dus die wordt meegenomen in de hercodering. 3  1 
− Bij ver_4 (21 maal) en ver_6 (23) zou je bij hercoderen de allerlaagste score krijgen als je 'weet ik 

niet' invult op de vraag of er meer onderling vertrouwen en/of meer onderling respect is. Is dat 
juist? Welk aantal respondenten? Maar bij de niet-gehercodeerde vragen blijft dit antwoord 
(weet ik niet) op 6 staan. Dat is dus niet te vergelijken. 6 moet dus 6 blijven. Besloten om van de 
'weet ik niet'  'neutraal' te maken. Immers, deze antwoordoptie is toegevoegd om te 
voorkomen dat mensen afhaken. Inhoudelijk zegt de respondent hetzelfde met het 'neutraal'-
antwoord. Voor ver_3, ver_5 en ver_7 geldt nu dat het antwoord 'weet ik niet' (=6) ook moet 
worden omzet naar 'neutraal' (=3). De andere antwoorden moeten gelijk blijven. 

6.2. Betrouwbaarheidsanalyse 
Afweging: bij factoranalyse alle items meenemen? Of alleen degene die samen een hoge alfa-score 
geven? 

6.3. Factoranalyse 
Voor een groot aantal geobserveerde variabelen wordt een kleiner aantal achterliggende variabelen 
identificeert. Deze niet geobserveerde, achterliggende variabelen worden factoren genoemd. 
Belangrijk is dat de factoren bijna evenveel van de variatie verklaren als de geobserveerde 
variabelen. Factoranalyse wordt gebruikt voor datareductie en om inzicht te krijgen in de structuur 
van de gegevensverzameling. 

De analyse geeft je ook een blik in de validiteit van je vragenlijst. Je komt er namelijk achter welke 
items (vragen) overeenkomen met elkaar en welke niet. 

Ik wil drie nieuwe variabelen vormen 

oorzaak :    samenwerking 

    sociale samenhang 

    vertrouwen 

reactie :    besluitvorming 
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modererende variabele :  constructiviteit 

    werktype 

Dus er wordt onderzocht of er een verband is tussen samenwerking, sociale samenhang en 
vertrouwen en de besluitvorming/ Dit verband wordt vervolgens apart bekeken voor de 
verschillende werktypes en hoe constructief medewerkers zijn bij besluitvorming. 

7. Betrouwbaarheid 
Hieronder wordt geanalyseerd of de items voldoen aan drie criteria voor betrouwbaarheid: 

− Het gemiddelde van de antwoorden op de items. Deze wordt weergegeven in de tabel Item 
Statistics 

− De Betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa. Deze wordt weergegeven in de tabel Reliability 
Statistics 

− De correlatie per twee items. Deze wordt weergegeven in de tabel Inter-Item Correlation 
Matrix 

7.1. Samenwerking 
Tabel 9 Betrouwbaarheid van de variabelen betreffende Samenwerking 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

sam_1 Sinds we thuiswerken worden successen onder 
directe collega’s meer gedeeld 

2,4000 ,97551 125 

sam_2 Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te 
stemmen en te overleggen 

2,4400 1,20750 125 

sam_3 Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp 
vragen 

2,4960 ,89464 125 

sam_4 Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden 
voor het uitwisselen van informatie 

2,5760 1,11633 125 

sam_5 Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden 
voor het samenwerken met collega’s 

2,5360 ,98819 125 

sam_6 Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik 
niet meer over alle informatie die nodig is om ons werk naar 
behoren uit te voeren 

2,9280 1,06389 125 

sam_7 Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen mijn 
directe collega’s verbeterd 

2,3680 ,98812 125 

sam_8 Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter 
zelfstandig uitvoeren 

3,3600 1,04264 125 

sam_9 Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met 
collega’s van andere afdelingen / teams 

1,8240 1,00052 125 

sam_10 Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met 
collega’s 

2,4400 ,97881 125 

sam_11 Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking 
tussen de collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer 

2,6480 1,04152 125 
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sam_12 Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s 2,6400 ,80723 125 
 

Het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten. Als alle items hetzelfde begrip 
‘samenwerking’ zouden meten, dan zouden de gemiddeldes van de items onderling niet teveel af 
mogen wijken. De gemiddelden van de vragen 8 en 9 wijken af van de andere.  

 
Tabel 10 Betrouwbaarheidsstatistieken betreffende Samenwerking 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,912 ,913 12 
 

De Cronbach’s alfa (betrouwbaarheidscoëfficiënt alfa) is een getal tussen nul en één dat de mate van 
homogeniteit, dat wil zeggen de mate waarin de items hetzelfde meten, weergeeft. Als alfa = 0, dan 
is er geen homogeniteit en bij alfa = 1 meten de items dus exact hetzelfde. In de praktijk wordt alfa = 
0.8 als voldoende beschouwd. Hier is de alfa 0,9 en dus voldoende. Het is niet nodig om items uit de 
lijst te verwijderen. 

7.2. Sociale samenhang 
Tabel 11 Betrouwbaarheid van de variabelen betreffende Sociale samenhang 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

soc_1 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je 
directe collega’s? 

3,26230 ,888896 122 

soc_2 Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en 
informele bijeenkomsten? De opkomst bij formele 
bijeenkomsten is 

2,00000 ,970643 122 

soc_3 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) 
informele bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

2,45082 ,547005 122 

soc_4 Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? 3,52459 1,022177 122 

soc_5 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een 
teamruimte / eigen omgeving in Webex? 

3,18852 2,005496 122 

soc_6 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn 
collega’s 

2,07377 ,988931 122 

soc_7 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een 
praatje tijdens, voor of na formele bijeenkomsten 

1,83607 ,982160 122 

soc_8 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe 
collega’s vriendschappelijk contact 

2,17213 ,906292 122 
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Het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten. Als alle items hetzelfde begrip 
‘sociale samenhang’ zouden meten, dan zouden de gemiddeldes van de items onderling niet teveel 
af mogen wijken. De gemiddelden van de vragen 1, 4 en 5 wijken af van de andere.  

Tabel 12 Betrouwbaarheidsstatistieken betreffende Sociale samenhang 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,469 ,493 8 
 

De Cronbach-alfa-score is (veel) lager dan 0.8.  

 
Tabel 13 Statistieken betreffende itemtotalen Sociale samenhang 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soc_1 Hoe vaak heb je, 
nu we thuiswerken, 
contact met je directe 
collega’s? 

17,24590 14,848 ,157 ,147 ,454 

soc_2 Zie jij verschil in 
opkomst tussen online 
formele en informele 
bijeenkomsten? De 
opkomst bij formele 
bijeenkomsten is 

18,50820 17,178 -,175 ,111 ,561 

soc_3 Hebben jullie 
regelmatig (minimaal 
eens per week) 
informele 
bijeenkomsten 
(‘koffiemomenten’)? 

18,05738 15,625 ,183 ,097 ,453 

soc_4 Hoe vaak neem jij 
deel aan informele 
bijeenkomsten? 

16,98361 14,413 ,162 ,112 ,453 

soc_5 Maken jij en je 
directe collega’s gebruik 
van een teamruimte / 
eigen omgeving in 
Webex? 

17,31967 9,228 ,284 ,100 ,428 
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soc_6 Sinds we 
thuiswerken voel ik 
meer binding met mijn 
collega’s 

18,43443 12,430 ,474 ,467 ,333 

soc_7 Sinds we 
thuiswerken is er 
minder tijd voor een 
praatje tijdens, voor of 
na formele 
bijeenkomsten 

18,67213 13,313 ,340 ,278 ,387 

soc_8 Sinds we 
thuiswerken heb ik met 
meer directe collega’s 
vriendschappelijk 
contact 

18,33607 13,118 ,423 ,462 ,363 

 

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel met Item-Total Statistics heeft alleen het weglaten van vraag 2 
een (hoewel beperkt) positief effect op de Cronbach-alfa-score. Deze vraag wordt verwijderd bij de 
komende berekeningen.  

Tabel 14 Inter-Item Correlation Matrix Sociale samenhang 

 soc_1 soc_2 soc_3 soc_4 soc_5 soc_6 soc_7 soc_8 

 soc_1 1,000 -,259 -,007 ,002 ,167 ,288 ,135 ,118 

soc_2 -,259 1,000 ,093 ,025 -,034 -,172 -,156 -,197 

soc_3 -,007 ,093 1,000 ,283 ,080 ,060 ,031 ,109 

soc_4 ,002 ,025 ,283 1,000 ,125 ,019 ,037 ,143 

soc_5 ,167 -,034 ,080 ,125 1,000 ,268 ,167 ,164 

soc_6 ,288 -,172 ,060 ,019 ,268 1,000 ,447 ,613 

soc_7 ,135 -,156 ,031 ,037 ,167 ,447 1,000 ,487 

soc_8 ,118 -,197 ,109 ,143 ,164 ,613 ,487 1,000 
 

Van elk tweetal vragen is de correlatiecoëfficiënt gegeven. Dit is een getal dat de mate van lineaire 
samenhang aangeeft. Bij de waarde 1 is er een perfecte lineaire samenhang. Als de items werkelijk 
hetzelfde begrip van sociale samenhang meten, moeten ze enige positieve samenhang laten zien 
(vuistregel is >0.2). De vragen 1 en 2, 1 en 6, 2 en 8, 3 en 4, 5 en 6, 6 en 7, 6 en 8, 7 en 8 vertonen 
voldoende samenhang. Een negatieve waarde betekent dat de beide items slecht samenhangen.  

7.3. Onderling vertrouwen 
 
Tabel 15 Item Statistics Onderling vertrouwen 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
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ver_1 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn 
directe collega’s 

3,7563 ,99972 119 

ver_2 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn 
directe collega’s 

2,3697 ,94659 119 

ver_3 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge 
spanningen tussen mijn directe collega’s 

3,3277 ,96647 119 

ver_4 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling 
vertrouwen is tussen mijn directe collega’s 

2,6807 ,76947 119 

ver_5 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door 
mijn directe collega’s 

3,5882 ,80687 119 

ver_6 Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect 
tussen mijn directe collega’s 

2,8235 ,72072 119 

ver_7 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online 
bijeenkomsten gebruikt om onderling te chatten 

3,0168 1,04137 119 

 
Het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten. Als alle items hetzelfde begrip 
‘Onderling vertrouwen’ zouden meten, dan zouden de gemiddeldes van de items onderling niet 
teveel af mogen wijken. De gemiddelden van de vragen 2 en 4 wijken af van de andere.  

 
 
Tabel 16 Betrouwbaarheidsstatistieken betreffende Onderling vertrouwen 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,742 ,762 7 
 

De Cronbach-alfa-score is iets lager dan 0.8. Zoals blijkt uit de Item-Total Statistics levert het 
weglaten van vraag 7 een voldoende Cronbach-alfa-score. Deze vraag zal worden weggelaten bij de 
volgende berekeningen. 

Tabel 17 Item-Total Statistics Onderling vertrouwen 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ver_1 Sinds we 
thuiswerken voel ik mij 
minder veilig bij mijn 
directe collega’s 

17,8067 11,378 ,476 ,253 ,707 
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ver_2 Sinds we 
thuiswerken heb ik beter 
contact met mijn directe 
collega’s 

19,1933 10,869 ,612 ,505 ,672 

ver_3 Sinds we 
thuiswerken ervaar ik 
meer onderlinge 
spanningen tussen mijn 
directe collega’s 

18,2353 10,758 ,614 ,443 ,671 

ver_4 Sinds we 
thuiswerken ervaar ik dat 
er meer onderling 
vertrouwen is tussen mijn 
directe collega’s 

18,8824 11,613 ,645 ,621 ,675 

ver_5 Sinds we 
thuiswerken wordt er 
meer geroddeld door 
mijn directe collega’s 

17,9748 12,093 ,507 ,311 ,701 

ver_6 Sinds we 
thuiswerken is er meer 
onderling respect tussen 
mijn directe collega’s 

18,7395 12,465 ,511 ,520 ,704 

ver_7 De chatfunctie in 
Webex of Skype wordt 
tijdens online 
bijeenkomsten gebruikt 
om onderling te chatten 

18,5462 14,436 ,008 ,071 ,818 

 
 
 
Tabel 18 Inter-Item Correlation Matrix Onderling vertrouwen 

 ver_1 ver_2 ver_3 ver_4 ver_5 ver_6 ver_7 

ver_1 1,000 ,454 ,399 ,361 ,295 ,304 ,053 

ver_2 ,454 1,000 ,543 ,617 ,345 ,531 -,092 

ver_3 ,399 ,543 1,000 ,518 ,501 ,364 ,037 

ver_4 ,361 ,617 ,518 1,000 ,387 ,707 -,067 

ver_5 ,295 ,345 ,501 ,387 1,000 ,238 ,180 

ver_6 ,304 ,531 ,364 ,707 ,238 1,000 -,086 

ver_7 ,053 -,092 ,037 -,067 ,180 -,086 1,000 

 
Van elk tweetal vragen is de correlatiecoëfficiënt gegeven. Dit is een getal dat de mate van lineaire 
samenhang aangeeft. Bij de waarde 1 is er een perfecte lineaire samenhang. Als de items werkelijk 
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hetzelfde begrip van onderling vertrouwen meten, moeten ze enige positieve samenhang laten zien 
(vuistregel is >0.2). Alle vragen, behalve vraag 7 voldoen aan deze vuistregel. 

7.4. Constructiviteit 
 

Deze set gaat uit het onderzoek 

 
Tabel 19 Betrouwbaarheidsstatistieken betreffende Constructiviteit 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

r_con_1 3,9262 ,80462 122 

Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. / Ik probeer 

confrontaties te voorkomen 

2,8115 1,03917 122 

r_con_3 2,3770 ,89376 122 

r_con_4 3,7459 ,71074 122 

Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. / Ik pas mij 

aan de beslissing van mijn collega’s aan 

2,7377 ,76928 122 

Kies het antwoord dat het beste bij jouw mening past. / Ik geef 

degene met een sterke mening gelijk 

3,7623 ,72788 122 

r_con_7 3,6311 ,90180 122 

 
Tabel 20 Betrouwbaarheidsstatistieken betreffende Constructiviteit 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,155 ,203 7 

7.5. Besluitvorming 
Tabel 21 Item Statistics Besluitvorming 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

bes_1 Is er onder jouw directe collega’s één persoon die 
beslissingen neemt voor de hele afdeling/ het hele team? 

1,7377 ,44170 122 

bes_2 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn 
standpunten uiteen te zetten? 

1,8443 ,36410 122 

bes_3 Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en 
ik sneller tot een beslissing 

2,7951 ,96156 122 

bes_4 Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen 
beter gehoord 

2,4426 ,88186 122 
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bes_5 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen 
belangen 

2,8361 ,80659 122 

bes_6 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel 
aan discussies 

2,4754 ,92899 122 

bes_7 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op 
groepsbeslissingen 

2,6148 ,76544 122 

 
Het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten. Als alle items hetzelfde begrip 
‘Besluitvorming’ zouden meten, dan zouden de gemiddeldes van de items onderling niet teveel af 
mogen wijken. De gemiddelden van de vragen 1 en 2 wijken af van de andere. 

 
Tabel 22 Betrouwbaarheidsstatistieken betreffende Besluitvorming 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,677 ,645 7 
 

De Cronbach-alfa-score is met 0,645 lager dan 0.8. Zoals blijkt uit de Item-Total Statistics levert het 
weglaten van vraag 1 een hogere, maar nog geen voldoende Cronbach-alfa-score. Deze vraag zal 
worden weggelaten bij de volgende berekeningen. 

 
Tabel 23 Item-Total Statistics Besluitvorming 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

bes_1 Is er onder jouw 
directe collega’s één 
persoon die beslissingen 
neemt voor de hele 
afdeling/ het hele team? 

15,0082 9,744 -,034 ,020 ,715 

bes_2 Krijgt iedereen in 
jouw team / afdeling de 
kans om zijn 
standpunten uiteen te 
zetten? 

14,9016 9,048 ,303 ,113 ,670 

bes_3 Sinds we 
thuiswerken komen mijn 
directe collega’s en ik 
sneller tot een beslissing 

13,9508 5,965 ,629 ,451 ,555 
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bes_4 Sinds we 
thuiswerken worden 
afwijkende meningen 
beter gehoord 

14,3033 6,197 ,654 ,479 ,551 

bes_5 Sinds we 
thuiswerken kom ik meer 
op voor mijn eigen 
belangen 

13,9098 7,620 ,353 ,325 ,652 

bes_6 Sinds we 
thuiswerken nemen 
minder collega’s deel aan 
discussies 

14,2705 7,753 ,237 ,230 ,694 

bes_7 Sinds we 
thuiswerken heb ik meer 
invloed op 
groepsbeslissingen 

14,1311 7,024 ,551 ,355 ,595 

 
 
Tabel 24 Inter-Item Correlation Matrix Besluitvorming 

 bes_1 bes_2 bes_3 bes_4 bes_5 bes_6  bes_7 

bes_1 1,000 ,001 ,028 -,039 -,029 -,096 ,016 

bes_2 ,001 1,000 ,215 ,294 ,081 ,245 ,198 

bes_3 ,028 ,215 1,000 ,585 ,457 ,221 ,465 

bes_4 -,039 ,294 ,585 1,000 ,289 ,397 ,487 

bes_5 -,029 ,081 ,457 ,289 1,000 -,083 ,446 

bes_6 -,096 ,245 ,221 ,397 -,083 1,000 ,155 

bes_7 ,016 ,198 ,465 ,487 ,446 ,155 1,000 

 
Van elk tweetal vragen is de correlatiecoëfficiënt gegeven. Dit is een getal dat de mate van lineaire 
samenhang aangeeft. Bij de waarde 1 is er een perfecte lineaire samenhang. Als de items werkelijk 
hetzelfde begrip van besluitvorming meten, moeten ze enige positieve samenhang laten zien 
(vuistregel is >0.2). Alleen vraag 2, 3 en 4 voldoen aan deze vuistregel. De eerste vraag toont de 
minste samenhang met de andere vragen. 

7.6. Werktype 
Alleen de vragen 3, 4 en 5 meegenomen. 

 
Tabel 25 Item Statistics Werktype 

 Mean Std. Deviation N 

wrk_3 Het delen van informatie is noodzakelijk voor de 
uitvoering van mijn werk 

4,6212 ,58649 132 
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wrk_4 Samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor de 
uitvoering van mijn werk 

4,4394 ,63315 132 

wrk_5 Afstemming en overleg zijn essentiële onderdelen van 
mijn werk 

4,4773 ,61117 132 

Het gemiddelde, de standaarddeviatie en het aantal respondenten. Als alle items hetzelfde begrip 
‘Werktype’ zouden meten, dan zouden de gemiddeldes van de items onderling niet teveel af mogen 
wijken. En dat doen zij ook niet.  

 
Tabel 26 Betrouwbaarheidsstatistieken betreffende Werktype 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,793 ,794 3 
 

De Cronbach-alfa-score is iets lager dan 0.8. Zoals blijkt uit de Item-Total Statistics levert het 
weglaten van geen van de vragen een verbetering op. 

 
Tabel 27 Item-Total Statistics Werktype 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

wrk_3 8,9167 1,222 ,622 ,421 ,733 

wrk_4 9,0985 1,173 ,582 ,353 ,777 

wrk_5 9,0606 1,096 ,706 ,504 ,640 
 

7.7. Construeren van nieuwe variabelen 
De nieuw geconstrueerde variabelen worden ‘schaalconstructie’ genoemd.  

X = een oorzaak 

Y = een gevolg 

Z = een modererende variabele 

Vormen van V: Onderling vertrouwen op basis van ver_1 t/m ver_6 

Vormen van W: Sociale samenhang op basis van soc_1 t/m soc_8 m.u.v. soc_2 (dit is een lastige, 
want heel lage alfa-score!!!) 

Vormen van X: Samenwerking op basis van sam_1 t/m sam_12 

Vormen van Y: Besluitvorming op basis van bes_2 t/m bes_7 

Vormen van Z: Werktype op basis van wrk_3 t/m wrk_5 
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7.8. Groeperen 
Van de variabele werktype wordt een nieuwe variabele gemaakt met twee waarden 1 = teamwerk 
en 2 = niet-teamwerk 

Tabel 28 Nieuwe variabele 

Created Variablesa 

Source Variable Function New Variable Label 

Zc Percentile Groupb NZ Percentile Group of Z 

a. Mean rank of tied values is used for ties. 

b. 2 groups are generated. 

c. Ranks are in ascending order. 
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8. Factoranalyse reductie 
Een factoranalyse kan verschillende doelen hebben: het reduceren van het aantal bij één bepaald 
onderwerp tot een kleiner aantal. Het ontdekken van een structuur in een groot aantal variabelen. 
Het toetsen of een schaal bevestigd wordt als bij een aantal variabelen een schaalconstructie is 
gemaakt. 

8.1. Samenwerking 
Tabel 29 Overeenkomsten Samenwerking 

 Initial Extraction 

sam_1 Sinds we thuiswerken worden successen onder directe collega’s 
meer gedeeld 

1,000 ,452 

sam_2 Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te stemmen en te 
overleggen 

1,000 ,658 

sam_3 Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp vragen 1,000 ,542 

sam_4 Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden voor het 
uitwisselen van informatie 

1,000 ,463 

sam_5 Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden voor het 
samenwerken met collega’s 

1,000 ,498 

sam_6 Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik niet meer over 
alle informatie die nodig is om ons werk naar behoren uit te voeren 

1,000 ,501 

sam_7 Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen mijn directe 
collega’s verbeterd 

1,000 ,628 

sam_8 Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter zelfstandig uitvoeren 1,000 ,326 

sam_9 Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met collega’s van 
andere afdelingen / teams 

1,000 ,454 

sam_10 Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met collega’s 1,000 ,613 

sam_11 Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking tussen de 
collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer 

1,000 ,587 

sam_12 Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s 1,000 ,456 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Bij elke vraag over samenwerking wordt in deze tabel aangegeven in welke mate op een schaal van 0 
tot 1 de vraag vertegenwoordigd wordt door de componenten. Bij extraction staat hoe de vragen 
uiteindelijk vertegenwoordigd worden. De tweede vraag wordt het best vertegenwoordigd, de 
achtste het minste. Maar allen scoren niet heel hoog.  

Tabel 30 Verklaring van de totale variantie Samenwerking 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6,179 51,489 51,489 6,179 51,489 51,489 

2 ,870 7,248 58,736    

3 ,828 6,898 65,634    
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4 ,681 5,671 71,305    

5 ,627 5,228 76,534    

6 ,551 4,591 81,125    

7 ,473 3,943 85,068    

8 ,445 3,708 88,776    

9 ,422 3,518 92,294    

10 ,329 2,741 95,035    

11 ,309 2,576 97,611    

12 ,287 2,389 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

In principe zijn er twaalf componenten met ieder een zogenaamde eigenwaarde die de mate 
aangeeft waarin de component de variabelen vertegenwoordigt. Als de eigenwaarde lager is dan 1 
vertegenwoordigt de component te weinig. Door de eerste component (de enige met een 
eigenwaarde hoger dan 1) wordt 51.5% van de twaalf variabelen verklaard zoals blijkt uit de waarde 
in de Cumulative %-kolom. Omdat het hier slechts één component betreft, heeft roteren geen 
toegevoegde waarde. Bij dit roteren zouden de componenten zodanig geroteerd worden dat de 
verklarende waarde beter verdeelt wordt over de overige componenten. 

8.2. Vertrouwen 
Tabel 31 Overeenkomsten Onderling vertrouwen 

 Initial Extraction 

ver_1 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn directe 
collega’s 

1,000 ,405 

ver_2 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn directe collega’s 1,000 ,684 

ver_3 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge spanningen tussen 
mijn directe collega’s 

1,000 ,613 

ver_4 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling vertrouwen is 
tussen mijn directe collega’s 

1,000 ,744 

ver_5 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door mijn directe 
collega’s 

1,000 ,599 

ver_6 Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect tussen mijn directe 
collega’s 

1,000 ,642 

ver_7 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online bijeenkomsten 
gebruikt om onderling te chatten 

1,000 ,725 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Bij elke vraag over onderling vertrouwen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate op een 
schaal van 0 tot 1 de vraag vertegenwoordigd wordt door de componenten. Bij extraction staat hoe 
de vragen uiteindelijk vertegenwoordigd worden. De vierde vraag wordt het best vertegenwoordigd, 
de eerste het minste. 
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Tabel 32 Verklaring van de totale variantie Onderling vertrouwen 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,227 46,098 46,098 3,227 46,098 46,098 3,159 45,129 45,129 

2 1,185 16,925 63,023 1,185 16,925 63,023 1,253 17,894 63,023 

3 ,752 10,738 73,761       

4 ,713 10,187 83,948       

5 ,479 6,842 90,790       

6 ,383 5,470 96,260       

7 ,262 3,740 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Door de eerste twee componenten wordt 63% van de zeven variabelen verklaard zoals blijkt uit de 
waarde in de Cumulative %-kolom. Door te roteren worden de componenten zodanig geroteerd dat 
de verklarende waarde beter verdeelt wordt over de overige componenten. 

 
Tabel 33 Geroteerde componentenmatrix Onderling vertrouwen 

 

Component 

1 2 

ver_4 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling vertrouwen is tussen 

mijn directe collega’s 

,862 -,038 

ver_2 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn directe collega’s ,827 -,001 

ver_6 Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect tussen mijn directe 

collega’s 

,780 -,182 

ver_3 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge spanningen tussen mijn 

directe collega’s 

,712 ,327 

ver_1 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn directe collega’s ,580 ,262 

ver_7 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online bijeenkomsten 

gebruikt om onderling te chatten 

-,167 ,835 

ver_5 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door mijn directe collega’s ,503 ,588 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
 

De vragen 1, 2, 3, 4 en 6 laden hoog op component 1 en vraag 5 en 7 laden hoog op component 2. 

 

Tabel 34 Componentscore-coëfficiëntmatrix Onderling vertrouwen 

 

Component 

1 2 



105 
 

ver_1 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn directe 
collega’s 

,165 ,161 

ver_2 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn directe collega’s ,271 -,080 

ver_3 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge spanningen tussen 
mijn directe collega’s 

,202 ,202 

ver_4 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling vertrouwen is 
tussen mijn directe collega’s 

,286 -,114 

ver_5 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door mijn directe 
collega’s 

,109 ,437 

ver_6 Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect tussen mijn directe 
collega’s 

,273 -,225 

ver_7 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online bijeenkomsten 
gebruikt om onderling te chatten 

-,135 ,706 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 
 

Voor elke respondent worden twee factorscores berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
componentscores uit de bovenstaande tabel. Dit zijn de gewichten waarmee de vraag in de 
factorscore meetelt. FAC1_2 en FAC2_2 zijn nu opgenomen in het databestand. Deze variabelen 
zouden in een analyse gebruikt kunnen worden in plaats van de zeven vragen over onderling 
vertrouwen. Het aantal vragen is daarmee gereduceerd. Er gaat daarbij 37% aan informatie verloren. 

8.3. Sociale samenhang 
Tabel 35 Overeenkomsten Sociale samenhang 

 Initial Extraction 

soc_1 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je directe collega’s? 1,000 ,697 

soc_2 Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en informele 
bijeenkomsten? De opkomst bij formele bijeenkomsten is 

1,000 ,487 

soc_3 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) informele 
bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

1,000 ,577 

soc_4 Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? 1,000 ,596 

soc_5 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een teamruimte / eigen 
omgeving in Webex? 

1,000 ,331 

soc_6 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn collega’s 1,000 ,701 

soc_7 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een praatje tijdens, voor 
of na formele bijeenkomsten 

1,000 ,621 

soc_8 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe collega’s 
vriendschappelijk contact 

1,000 ,742 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Bij elke vraag over sociale samenhang wordt in deze tabel aangegeven in welke mate op een schaal 
van 0 tot 1 de vraag vertegenwoordigd wordt door de componenten. Bij extraction staat hoe de 
vragen uiteindelijk vertegenwoordigd worden. De achtste vraag wordt het best vertegenwoordigd, 
de vijfde het minste. 

 
Tabel 36 Verklaring van de totale variantie Sociale samenhang 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 2,362 29,529 29,529 2,362 29,529 29,529 2,034 25,425 25,425 

2 1,356 16,951 46,480 1,356 16,951 46,480 1,364 17,055 42,480 

3 1,033 12,917 59,397 1,033 12,917 59,397 1,353 16,917 59,397 

4 ,914 11,423 70,821       

5 ,760 9,499 80,319       

6 ,668 8,351 88,670       

7 ,570 7,128 95,798       

8 ,336 4,202 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Door de eerste drie componenten wordt 59,4% van de acht variabelen verklaard zoals blijkt uit de 
waarde in de Cumulative %-kolom. Door te roteren worden de componenten zodanig geroteerd dat 
de verklarende waarde beter verdeelt wordt over de overige componenten. 

 
Tabel 37 Geroteerde componentenmatrix Sociale samenhang 

 

Component 

1 2 3 

soc_8 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe collega’s 

vriendschappelijk contact 

,850 ,128 ,064 

soc_6 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn collega’s ,790 ,063 ,269 

soc_7 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een praatje tijdens, 

voor of na formele bijeenkomsten 

,786 -,019 ,048 

soc_4 Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? ,010 ,772 ,004 

soc_3 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) informele 

bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

,048 ,748 -,122 

soc_5 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een teamruimte / 

eigen omgeving in Webex? 

,207 ,387 ,372 

soc_1 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je directe 

collega’s? 

,058 ,061 ,831 

soc_2 Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en informele 

bijeenkomsten? De opkomst bij formele bijeenkomsten is 

-,144 ,186 -,657 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
 

Deze drie componenten kunnen nu gekwalificeerd worden. Component 1 = binding, component 2 = 
deelname aan bijeenkomsten en component 3 = contact. 

Tabel 38 Componentscore-coëfficiëntmatrix Sociale samenhang 

 

Component 

1 2 3 

soc_1 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je 
directe collega’s? 

-,151 ,068 ,671 

soc_2 Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en 
informele bijeenkomsten? De opkomst bij formele 
bijeenkomsten is 

,041 ,132 -,502 

soc_3 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) 
informele bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

-,021 ,553 -,086 

soc_4 Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? -,072 ,578 ,027 

soc_5 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een 
teamruimte / eigen omgeving in Webex? 

-,002 ,282 ,274 

soc_6 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn 
collega’s 

,377 -,022 ,055 

soc_7 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een praatje 
tijdens, voor of na formele bijeenkomsten 

,430 -,090 -,129 

soc_8 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe collega’s 
vriendschappelijk contact 

,448 ,014 -,124 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 
 

Voor elke respondent worden drie factorscores berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
componentscores uit de bovenstaande tabel. Dit zijn de gewichten waarmee de vraag in de 
factorscore meetelt. FAC1_3, FAC2_3, FAC3_3 zijn nu opgenomen in het databestand. Deze 
variabelen zouden in een analyse gebruikt kunnen worden in plaats van de acht vragen over sociale 
samenhang. Het aantal vragen is daarmee gereduceerd. Er gaat daarbij 40,6% aan informatie 
verloren. 

8.4. Besluitvorming 
Tabel 39 Overeenkomsten Besluitvorming 

 Initial Extraction 

bes_1 Is er onder jouw directe collega’s één persoon die beslissingen neemt 
voor de hele afdeling/ het hele team? 

1,000 ,968 
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bes_2 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn standpunten 
uiteen te zetten? 

1,000 ,440 

bes_3 Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en ik sneller tot 
een beslissing 

1,000 ,669 

bes_4 Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen beter gehoord 1,000 ,700 

bes_5 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen belangen 1,000 ,740 

bes_6 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel aan discussies 1,000 ,712 

bes_7 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op groepsbeslissingen 1,000 ,612 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Bij elke vraag over sociale samenhang wordt in deze tabel aangegeven in welke mate op een schaal 
van 0 tot 1 de vraag vertegenwoordigd wordt door de componenten. Bij extraction staat hoe de 
vragen uiteindelijk vertegenwoordigd worden. De eerste vraag wordt het best vertegenwoordigd, de 
tweede het minste. 

Tabel 40 Verklaring van de totale variantie Besluitvorming 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 2,596 37,082 37,082 2,596 37,082 37,082 2,222 31,739 31,739 

2 1,243 17,762 54,844 1,243 17,762 54,844 1,600 22,851 54,590 

3 1,002 14,319 69,163 1,002 14,319 69,163 1,020 14,573 69,163 

4 ,783 11,182 80,345       

5 ,542 7,737 88,082       

6 ,481 6,866 94,947       

7 ,354 5,053 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Door de eerste drie componenten wordt 69,2% van de zeven variabelen verklaard zoals blijkt uit de 
waarde in de Cumulative %-kolom. Door te roteren worden de componenten zodanig geroteerd dat 
de verklarende waarde beter verdeelt wordt over de overige componenten. 
 
Tabel 41 Geroteerde componentenmatrix Besluitvorming 

 

Component 

1 2 3 

bes_5 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen belangen ,828 -,228 -,054 

bes_3 Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en ik sneller 

tot een beslissing 

,760 ,300 ,045 

bes_7 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op groepsbeslissingen ,759 ,188 ,034 

bes_4 Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen beter 

gehoord 

,604 ,577 -,046 
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bes_6 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel aan 

discussies 

-,011 ,827 -,166 

bes_2 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn 

standpunten uiteen te zetten? 

,137 ,636 ,130 

bes_1 Is er onder jouw directe collega’s één persoon die beslissingen 

neemt voor de hele afdeling/ het hele team? 

-,003 -,022 ,984 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
 

Deze drie componenten kunnen nu gekwalificeerd worden. Component 1 = xxx, component 2 = xxx 
en component 3 = xxx. 

Tabel 42 Componentenscore-coëfficiëntmatrix Besluitvorming 

 

Component 

1 2 3 

bes_1 Is er onder jouw directe collega’s één persoon die 
beslissingen neemt voor de hele afdeling/ het hele team? 

-,012 ,033 ,966 

bes_2 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn 
standpunten uiteen te zetten? 

-,055 ,425 ,157 

bes_3 Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en ik 
sneller tot een beslissing 

,324 ,066 ,047 

bes_4 Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen beter 
gehoord 

,194 ,286 -,026 

bes_5 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen 
belangen 

,461 -,321 -,077 

bes_6 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel aan 
discussies 

-,162 ,574 -,123 

bes_7 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op 
groepsbeslissingen 

,345 -,012 ,031 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 
 

Voor elke respondent worden drie factorscores berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
componentscores uit de bovenstaande tabel. Dit zijn de gewichten waarmee de vraag in de 
factorscore meetelt. FAC1_4, FAC2_4 en FAC3_4 zijn nu opgenomen in het databestand. Deze 
variabelen zouden in een analyse gebruikt kunnen worden in plaats van de zeven vragen over 
besluitvorming. Het aantal vragen is daarmee gereduceerd. Er gaat daarbij 30,8% aan informatie 
verloren. 

9. Factoranalyse structuur bij meerdere schalen 
Hierbij is uitgegaan van het complete, originele bestand. 
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Tabel 43 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,839 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2697,941 

df 990 

Sig. <,001 
 

De KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure) geeft op een schaal van 0 tot 1 aan in welke mate de 
componenten de variabelen vertegenwoordigen. De vuistregel is dat dit minimaal 0,5 moet zijn. Met 
0,839 voldoen de componenten hieraan. De Bartlett-toets geeft aan of de variabelen voldoende 
onderlinge samenhang hebben voor een factoranalyse. Als de variabelen niet voldoende 
samenhangen, kan er geen structuur onderzocht worden. De vuistregel is dat Sig. kleiner moet zijn 
dan 0,05. Met <0,001 voldoen de variabelen hieraan. 

Tabel 44 Overeenkomsten over alle items 

 Initial Extraction 

Uit welk soort taken bestaat het grootste deel van je werk? ,406 ,299 

wrk_3 Het delen van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn 
werk 

,636 ,601 

wrk_4 Samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor de uitvoering van 
mijn werk 

,603 ,646 

wrk_5 Afstemming en overleg zijn essentiële onderdelen van mijn werk ,639 ,614 

sam_1 Sinds we thuiswerken worden successen onder directe collega’s 
meer gedeeld 

,654 ,623 

sam_2 Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te stemmen en te 
overleggen 

,777 ,797 

sam_3 Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp vragen ,636 ,629 

sam_4 Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden voor het 
uitwisselen van informatie 

,616 ,631 

sam_5 Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden voor het 
samenwerken met collega’s 

,634 ,515 

sam_6 Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik niet meer over 
alle informatie die nodig is om ons werk naar behoren uit te voeren 

,642 ,666 

sam_7 Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen mijn directe 
collega’s verbeterd 

,780 ,700 

sam_8 Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter zelfstandig uitvoeren ,482 ,436 

sam_9 Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met collega’s van 
andere afdelingen / teams 

,653 ,608 

sam_10 Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met collega’s ,734 ,682 

sam_11 Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking tussen de 
collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer 

,716 ,636 

sam_12 Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s ,609 ,580 
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con_1 Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft bij het nemen van 
beslissingen 

,523 ,331 

con_2 Ik probeer confrontaties te voorkomen ,669 ,817 

con_3 Ik vermijd tegenstellingen in discussies ,615 ,582 

con_4 Ik kom op voor mijn eigen belangen ,402 ,454 

con_5 Ik pas mij aan de beslissing van mijn collega’s aan ,386 ,259 

con_6 Ik geef degene met een sterke mening gelijk ,462 ,364 

con_7 Ik kom altijd uit voor mijn mening ,585 ,430 

bes_1 Is er onder jouw directe collega’s één persoon die beslissingen neemt 
voor de hele afdeling/ het hele team? 

,400 ,381 

bes_2 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn standpunten 
uiteen te zetten? 

,369 ,286 

bes_3 Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en ik sneller tot 
een beslissing 

,710 ,705 

bes_4 Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen beter gehoord ,666 ,565 

bes_5 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen belangen ,582 ,599 

bes_6 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel aan discussies ,621 ,671 

bes_7 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op groepsbeslissingen ,582 ,574 

soc_1 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je directe collega’s? ,541 ,473 

soc_2 Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en informele 
bijeenkomsten?De opkomst bij formele bijeenkomsten is 

,437 ,350 

soc_3 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) informele 
bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

,380 ,398 

soc_4 Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? ,373 ,399 

soc_5 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een teamruimte / eigen 
omgeving in Webex? 

,484 ,416 

soc_6 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn collega’s ,789 ,780 

soc_7 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een praatje tijdens, voor 
of na formele bijeenkomsten 

,585 ,586 

soc_8 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe collega’s 
vriendschappelijk contact 

,658 ,649 

ver_1 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn directe 
collega’s 

,544 ,561 

ver_2 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn directe collega’s ,826 ,780 

ver_3 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge spanningen tussen 
mijn directe collega’s 

,693 ,756 

ver_4 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling vertrouwen is 
tussen mijn directe collega’s 

,759 ,744 

ver_5 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door mijn directe 
collega’s 

,596 ,541 
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ver_6 Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect tussen mijn directe 
collega’s 

,691 ,701 

ver_7 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online bijeenkomsten 
gebruikt om onderling te chatten 

,463 ,681 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 
Bij Communalities staat voor iedere variabele bij Initial op een schaal van 0 tot 1 de mate waarin de 
variabele samenhangt met de andere variabelen. Bij Extraction staat hoe de vragen uiteindelijk 
vertegenwoordigd worden door de factoren. Als vuistregel wordt doorgaans gehanteerd dat een 
variabele pas goed op een factor laadt als deze een communaliteit heeft van meer dan 0,45103. De 
tien vragen die lager laden zijn dikgedrukt in bovenstaande tabel. De vragen uit de categorie 
‘constructiviteit’ blijken weinig samen te hangen met andere variabelen en deze worden ook 
beperkt vertegenwoordigd door de factoren. Zoals ook al bleek uit eerdere analyses. Ook de 
variabelen betreffende sociale samenhang hebben te weinig samenhang en factorlading vergeleken 
met de variabelen betreffende Onderling vertrouwen, Samenwerking en Besluitvorming.  

In situaties waarin te weinig data aanwezig is, de startwaarden verkeerd gekozen zijn, of het aantal 
geëxtraheerde factoren verkeerd is, kunnen in de praktijk variabelen met een communaliteiten die 
groter dan 1 is voorkomen. Dit is niet het geval. 

Tabel 45 Verklaring van de totale variantie 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 11,995 26,656 26,656 11,643 25,874 25,874 

2 3,464 7,698 34,353 3,039 6,753 32,627 

3 2,170 4,823 39,176 1,723 3,829 36,456 

4 2,068 4,595 43,772 1,614 3,587 40,044 

5 1,827 4,060 47,832 1,415 3,145 43,189 

6 1,794 3,988 51,819 1,298 2,884 46,073 

7 1,516 3,370 55,189 1,021 2,269 48,341 

8 1,435 3,190 58,379 ,955 2,121 50,463 

9 1,296 2,881 61,260 ,834 1,854 52,317 

10 1,238 2,751 64,010 ,801 1,780 54,097 

11 1,039 2,308 66,319 ,609 1,354 55,451 

12 1,002 2,227 68,546 ,541 1,203 56,654 

13 ,952 2,116 70,662    

14 ,947 2,104 72,766    

15 ,854 1,897 74,663    

16 ,817 1,815 76,478    

17 ,748 1,663 78,141    

18 ,732 1,626 79,767    

19 ,678 1,508 81,275    

 
103 Wikipedia Factoranalyse - Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Factoranalyse
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Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

20 ,630 1,401 82,676    

21 ,568 1,262 83,938    

22 ,553 1,229 85,167    

23 ,538 1,195 86,362    

24 ,499 1,109 87,471    

25 ,489 1,086 88,557    

26 ,450 1,001 89,558    

27 ,422 ,937 90,495    

28 ,411 ,913 91,408    

29 ,383 ,851 92,259    

30 ,371 ,824 93,083    

31 ,319 ,710 93,792    

32 ,303 ,673 94,466    

33 ,290 ,644 95,110    

34 ,277 ,616 95,726    

35 ,247 ,549 96,275    

36 ,241 ,535 96,811    

37 ,211 ,470 97,280    

38 ,207 ,459 97,739    

39 ,189 ,419 98,158    

40 ,179 ,399 98,557    

41 ,165 ,367 98,923    

42 ,153 ,339 99,263    

43 ,128 ,284 99,547    

44 ,110 ,244 99,790    

45 ,094 ,210 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 

De 45 componenten hebben elk een ‘eigenwaarde’ die de mate aangeeft waarin de component de 
variabelen vertegenwoordigt. Zoals weergegeven in de tweede kolom van bovenstaande tabel. Als 
de eigenwaarde lager is dan 1 vertegenwoordigt de component te weinig. Door de eerste twaalf 
componenten met een eigenwaarde hoger dan 1 wordt 56,65% van de 45 variabelen verklaard zoals 
blijkt uit de kolom Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings. De Rotated Factor Matrix heeft 
40 iteraties nodig gehad om te convergeren. Daartoe is het maximum iteraties verhoogd van 25 naar 
50.  
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Tabel 46 Geroteerde factormatrix 

 

 

Factor 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ver_2 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met 

mijn directe collega’s 

,810 -,041 ,041 ,112 -,050 ,073 ,037 ,214 ,061 ,165 ,146 ,012 

soc_6 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met 

mijn collega’s 

,806 ,080 ,086 ,162 ,008 -,075 ,010 ,117 ,028 ,054 -,016 -,259 

sam_2 Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af 

te stemmen en te overleggen 

,793 ,045 ,043 ,162 ,036 ,110 ,084 -,333 -,067 -,024 -,007 -,039 

sam_10 Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met 

collega’s 

,756 ,077 ,132 ,000 -,040 ,164 ,029 ,058 ,036 ,031 ,228 ,026 

sam_7 Sinds we thuiswerken is de samenwerking 

tussen mijn directe collega’s verbeterd 

,745 ,062 ,074 ,198 -,087 -,041 ,116 ,014 ,165 ,152 ,146 -,043 

sam_1 Sinds we thuiswerken worden successen onder 

directe collega’s meer gedeeld 

,705 ,089 -,007 ,008 -,191 -,192 -,058 ,066 ,104 -,025 ,095 -,126 

bes_3 Sinds we thuiswerken komen mijn directe 

collega’s en ik sneller tot een beslissing 

,705 -,078 -,163 ,293 ,045 ,124 -,153 ,035 -,148 -,052 -,051 ,141 

sam_3 Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s 

hulp vragen 

,704 ,002 -,012 -,002 -,053 -,033 -,007 -,167 ,034 -,013 ,067 ,309 

soc_8 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe 

collega’s vriendschappelijk contact 

,679 -,077 ,130 ,068 ,074 -,033 ,172 ,167 ,231 ,136 -,146 -,061 

sam_11 Sinds we thuiswerken is er minder 

samenwerking tussen de collega’s waarmee ik 

mijn werk uitvoer 

,662 ,061 ,027 ,264 -,084 -,136 ,285 -,023 -,015 ,068 ,106 -,028 

bes_4 Sinds we thuiswerken worden afwijkende 

meningen beter gehoord 

,660 ,003 ,010 ,273 ,149 -,022 -,024 -,022 -,071 ,088 -,106 ,085 

sam_5 Sinds we thuiswerken zijn er meer 

mogelijkheden voor het samenwerken met 

collega’s 

,659 -,076 ,086 ,036 ,124 ,032 ,080 -,144 -,080 -,027 -,050 ,115 

sam_4 Sinds we thuiswerken zijn er minder 

mogelijkheden voor het uitwisselen van 

informatie 

,599 -,052 ,021 ,026 -,213 ,200 ,374 ,028 -,076 -,024 ,096 -,165 
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Factor 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

sam_6 Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s 

en ik niet meer over alle informatie die nodig is 

om ons werk naar behoren uit te voeren 

,595 -,055 ,020 ,178 ,126 ,204 ,230 -,179 -,130 ,006 ,342 -,026 

ver_4 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer 

onderling vertrouwen is tussen mijn directe 

collega’s 

,592 -,179 ,009 ,247 ,004 -,079 -,144 ,150 ,085 ,482 ,073 -,075 

sam_12 Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer 

collega’s 

,592 ,036 ,099 -,167 -,008 ,112 ,148 ,009 ,001 ,153 ,189 ,311 

bes_7 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op 

groepsbeslissingen 

,565 ,039 -,034 ,043 ,271 ,199 -,006 ,088 -,130 ,290 -,138 ,097 

sam_9 Sinds we thuiswerken heb ik minder contact 

met collega’s van andere afdelingen / teams 

,550 -,039 ,009 ,090 -,003 -,011 ,506 ,013 ,040 -,128 ,103 ,109 

soc_7 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een 

praatje tijdens, voor of na formele 

bijeenkomsten 

,543 ,025 -,104 -,002 -,102 -,081 ,454 ,163 ,113 ,005 -,113 ,061 

 sam_8 Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter 

zelfstandig uitvoeren 

,492 -,058 -,020 ,247 ,005 ,030 ,052 -,134 -,054 ,027 ,018 ,321 

bes_5 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn 

eigen belangen 

,440 -,160 -,165 ,003 ,010 ,303 -,078 ,350 ,037 ,128 -,071 ,329 

soc_5 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een 

teamruimte / eigen omgeving in Webex? 

,315 ,061 -,280 -,008 -,306 ,231 -,109 ,000 ,182 ,030 -,030 -,204 

wrk_5 Afstemming en overleg zijn essentiële 

onderdelen van mijn werk 

-,093 ,746 ,111 ,039 ,126 ,070 ,071 -,091 -,022 -,011 -,020 -,020 

wrk_4 Samenwerking met collega’s is noodzakelijk 

voor de uitvoering van mijn werk 

,006 ,720 ,056 -,057 ,020 -,125 -,116 -,119 -,054 -,236 -,128 -,052 

wrk_3 Het delen van informatie is noodzakelijk voor 

de uitvoering van mijn werk 

-,160 ,706 ,095 ,042 -,010 ,232 -,015 ,025 ,049 ,091 -,026 ,026 

soc_1 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact 

met je directe collega’s? 

,272 ,555 ,035 ,094 -,030 -,022 ,057 -,005 ,033 ,061 ,266 -,029 

con-2 Ik probeer confrontaties te voorkomen ,089 ,078 ,861 -,088 -,029 -,120 -,029 ,013 ,065 -,158 -,048 ,072 

con_3 Ik vermijd tegenstellingen in discussies -,012 -,188 -,704 -,054 -,034 -,037 -,103 ,111 -,094 -,027 -,113 ,008 
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Factor 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

con_7 Ik kom altijd uit voor mijn mening ,144 ,055 ,572 ,135 ,032 ,197 -,012 -,019 -,033 ,116 ,031 -,076 

con_6 Ik geef degene met een sterke mening gelijk -,084 -,006 ,390 -,013 -,195 ,242 -,210 -,245 -,013 -,028 -,038 -,024 

ver_3 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge 

spanningen tussen mijn directe collega’s 

,431 -,121 ,036 ,670 -,064 ,122 ,088 ,250 ,064 ,051 ,099 -,021 

ver_5 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld 

door mijn directe collega’s 

,302 ,162 -,010 ,568 ,176 -,109 -,046 ,082 ,155 ,104 ,120 -,026 

bes_6 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s 

deel aan discussies 

,369 ,152 ,094 ,454 -,039 -,288 ,401 -,207 ,043 ,030 -,044 -,063 

bes_2 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans 

om zijn standpunten uiteen te zetten? 

,268 ,246 ,175 ,300 -,013 ,047 ,039 ,090 -,048 -,072 ,014 ,113 

soc_2 Zie jij verschil in opkomst tussen online formele 

en informele bijeenkomsten? De opkomst bij 

formele bijeenkomsten is 

-,170 -,227 -,184 -,270 ,003 -,239 -,209 -,074 ,105 -,083 ,028 -,194 

ver_7 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens 

online bijeenkomsten gebruikt om onderling te 

chatten 

-,092 -,004 ,016 ,122 ,781 ,066 -,011 ,066 ,047 -,154 ,101 -,036 

con_5 Ik pas mij aan de beslissing van mijn collega’s 

aan 

-,069 -,111 ,044 ,061 -,420 ,031 ,051 ,018 ,032 -,222 ,071 -,008 

con_4 Ik kom op voor mijn eigen belangen ,203 ,022 ,245 -,089 ,204 ,491 -,099 -,178 ,038 -,040 -,110 ,071 

con_1 Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem 

heeft bij het nemen van beslissingen 

-,075 ,228 ,047 ,032 -,095 ,447 ,041 ,161 ,075 -,052 ,158 -,019 

wrk_1 Uit welk soort taken bestaat het grootste deel 

van je werk? 

,000 -,106 -,103 ,110 ,026 ,024 ,039 ,511 -,025 ,017 -,008 -,004 

bes_1 Is er onder jouw directe collega’s één persoon 

die beslissingen neemt voor de hele afdeling/ 

het hele team? 

-,054 ,149 ,005 -,001 ,032 -,005 -,125 ,334 -,300 ,118 ,261 -,236 

soc_3 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per 

week) informele bijeenkomsten 

(‘koffiemomenten’)? 

-,013 ,089 ,102 ,070 -,086 -,041 ,061 -,097 ,571 -,049 -,113 -,106 

soc_4 Hoe vaak neem jij deel aan informele 

bijeenkomsten? 

,024 -,082 -,020 ,004 ,086 ,111 -,052 ,066 ,561 ,027 ,202 ,086 
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Factor 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ver_6 Sinds we thuiswerken is er meer onderling 

respect tussen mijn directe collega’s 

,541 -,137 -,035 ,118 ,031 -,098 ,012 ,073 -,121 ,576 ,092 ,065 

ver_1 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig 

bij mijn directe collega’s 

,435 -,018 ,100 ,143 ,018 ,028 ,017 ,029 ,097 ,026 ,572 ,030 

 Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

 a. Rotation converged in 40 iterations. 

In de bovenstaande tabel staat de geroteerde factormatrix. Hier kan worden afgelezen hoe de twaalf 
factoren de 45 variabelen representeren en of de zes schalen door deze factoren bevestigd worden. 
(confirmatory factor analysis). 

9.1. Analyse convergent validity en discriminant validity 
In de onderstaande tabel is weergegeven of de items samen één begrip vormen (convergent 
validity). En of de factor zich onderscheid van anderen (discriminant validity). 

Tabel 47 Overzicht Convergent validity en Discriminant validity 

Factor convergent 
validity 

discriminant 
validity 

Toelichting 

1 Nee Ja Tweeëntwintig items scoren hoog op factor 1. Zij 
zijn vooral afkomstig uit de categorie 
(Samenwerking), maar ook vragen over sociale 
samenhang laden hoog op deze factor. Alleen 
sam_7 en soc_9 laden ook hoog op factor 7 
(waarvoor overigens geldt dat er geen items hoog 
op laden)  

2 Ja* Ja wrk_5, wrk_4, wrk_3 en soc_1 laden allen hoog 
op factor 2 en laden op geen andere factor hoog. 
*) Deze items kunnen, hoewel in de vragenlijsten 
gecategoriseerd onder twee schalen, doorgaan 
onder één begrip, namelijk (Werktype) 

3 Ja Ja con-2, con_3, con_7 en con_6 (Assertiviteit) 
laden hoog op factor 3 en laden op geen andere 
factor hoog. Dus assertiviteit wordt goed 
voorgesteld door factor 3. 

4 Nee Ja ver_3, ver_5, bes_6 ,bes_2 en soc_2 laden hoog 
op factor 4 en laden op geen andere factor hoog 

5 Nee Ja Alleen ver_7 en con_5 laden hoog op factor 5. Zij 
laden op geen andere factor boven de 
grenswaarde van 0,45 
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Factor convergent 
validity 

discriminant 
validity 

Toelichting 

6 Ja Ja Alleen con_1 en con_4 (Constructiviteit) laden 
hoog op factor 6. Beide laden op geen andere 
factor hoog 

7 n.v.t. n.v.t. Er zijn geen items die hoog (genoeg) laden op 
factor 7 

8 Nee Nee Alleen wrk_1 en bes_1 scoren hoog op factor 8. 
Bes_1 scoort vrijwel even hoog op de factoren 9, 
11 en 12, maar allen onder de grenswaarde 

9 Ja Ja Alleen soc_3 en soc_4 (Sociale samenhang) 
scoren hoog op factor 9. Zij scoren beide op geen 
andere factor boven de grenswaarde van 0,45 

10 Ja Nee Alleen ver_6 scoort hoog op deze factor, maar dit 
item scoort ook hoog op factor 1 

11 Ja Nee Alleen ver_1 scoort hoog op deze factor, maar dit 
item scoort ook hoog op factor 1 

12 n.v.t. n.v.t. Er zijn geen items die hoog >0,45 scoren op factor 
12 

 

10. Structuur bij één schaal 

10.1. Samenwerking 
Tabel 48 Factormatrix Samenwerking 

 

 Factor 

 1 

sam_2 Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te 

stemmen en te overleggen 

,796 

sam_7 Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen mijn 

directe collega’s verbeterd 

,774 

sam_10 Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met collega’s ,762 

sam_11 Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking tussen 

de collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer 

,742 

sam_3 Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp 

vragen 

,706 

sam_6 Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik niet 

meer over alle informatie die nodig is om ons werk naar 

behoren uit te voeren 

,673 

sam_5 Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden voor het 

samenwerken met collega’s 

,672 
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sam_4 Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden voor 

het uitwisselen van informatie 

,643 

sam_12 Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s ,637 

sam_9 Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met collega’s 

van andere afdelingen / teams 

,635 

sam_1 Sinds we thuiswerken worden successen onder directe 

collega’s meer gedeeld 

,635 

sam_8 Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter zelfstandig 

uitvoeren 

,526 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 1 factors extracted. 4 iterations required. 

In de bovenstaande tabel kan worden afgelezen hoe de factor de twaalf items representeert en of 
de schaal door deze factor bevestigd wordt (confirmatory factor analysis). Alle items hebben een 
factorlading hoger dan 0,45, de grenswaarde die in de praktijk wordt gebruikt. 

 

10.2. Constructiviteit 
Tabel 49 Factormatrix Constructiviteit 

 

Factor 

1 2 3 

con_2 Ik probeer confrontaties te voorkomen ,815 ,046 -,332 

con_3 Ik vermijd tegenstellingen in discussies -,679 ,018 ,152 

con_7 Ik kom altijd uit voor mijn mening ,614 -,133 ,230 

con_6 Ik geef degene met een sterke mening gelijk ,422 ,177 ,109 

con_4 Ik kom op voor mijn eigen belangen ,360 -,186 ,345 

con_5 Ik pas mij aan de beslissing van mijn collega’s aan ,055 ,866 ,097 

con_1 Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft bij het nemen 

van beslissingen 

,148 ,009 ,388 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. Attempted to extract 3 factors. More than 25 iterations required. 

(Convergence=,014). Extraction was terminated. 
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Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel wordt de gebruikte schaal niet bevestigd. Alleen de eerste drie items 
(con_2, con_3 en con_7) laden hoog op factor 1 en con_5 laad hoog op factor 2. De items 6, 4 en 1 zouden uit 
de schaal verwijderd kunnen worden. 

10.3. Onderling vertrouwen 
Tabel 50 Factormatrix Onderling vertrouwen 

 

Factor 

1 2 

ver_4 Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling vertrouwen is tussen 

mijn directe collega’s 

,836 -,223 

ver_2 Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn directe collega’s ,758 -,071 

ver_3 Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge spanningen tussen mijn 

directe collega’s 

,702 ,272 

ver_6 Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect tussen mijn directe 

collega’s 

,699 -,351 

ver_5 Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door mijn directe collega’s ,538 ,438 

ver_1 Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn directe collega’s ,513 ,124 

ver_7 De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens online bijeenkomsten 

gebruikt om onderling te chatten 

-,014 ,321 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 11 iterations required. 

In de bovenstaande tabel kan worden afgelezen hoe de factor zes items representeert. Alleen item 7 

heeft een factorlading die (veel) lager is dan 0,45. Dit item zou uit de schaal verwijderd kunnen 

worden. 

Tabel 51 Factormatrix Sociale samenhang 

 

Factor 

1 2 3 

soc_8 Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe collega’s 

vriendschappelijk contact 

,782 ,205 -,198 

soc_6 Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn collega’s ,767 -,032 -,085 

soc_7 Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een praatje tijdens, 

voor of na formele bijeenkomsten 

,574 ,038 -,154 
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soc_5 Maken jij en je directe collega’s gebruik van een teamruimte / 

eigen omgeving in Webex? 

,300 ,037 ,157 

soc_2 Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en informele 

bijeenkomsten? De opkomst bij formele bijeenkomsten is 

-,272 ,249 -,012 

soc_1 Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je directe 

collega’s? 

,398 -,502 ,444 

soc_3 Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) informele 

bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

,114 ,406 ,317 

soc_4 Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? ,132 ,397 ,341 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. Attempted to extract 3 factors. More than 25 iterations required. 

(Convergence=,007). Extraction was terminated. 

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel wordt de gebruikte schaal niet bevestigd. Alleen de eerste drie 
items (soc_8, soc_6 en soc_7) laden hoog op factor 1 en con_1 laad hoog op factor 2. De items 
soc_2, soc_3, soc_4 en soc_5 zouden uit de schaal verwijderd kunnen worden. 

10.4. Besluitvorming 
 

Tabel 52 Factormatrix Besluitvorming 

 

Factor 

1 2 3 

bes_4 Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen beter 

gehoord 

,785 ,249 ,038 

bes_3 Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s en ik sneller 

tot een beslissing 

,737 -,061 ,088 

bes_7 Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op groepsbeslissingen ,644 -,123 ,042 

bes_5 Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn eigen belangen ,580 -,571 -,149 

bes_2 Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om zijn 

standpunten uiteen te zetten? 

,326 ,203 ,032 

bes_6 Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel aan 

discussies 

,355 ,539 -,100 

bes_1 Is er onder jouw directe collega’s één persoon die beslissingen 

neemt voor de hele afdeling/ het hele team? 

-,025 -,087 ,419 
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Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. Attempted to extract 3 factors. More than 25 iterations required. 

(Convergence=,002). Extraction was terminated. 

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel wordt de gebruikte schaal niet bevestigd. Alleen de eerste vier 
items (bes_4, bes_3, bes_7 en bes_5) laden hoog op factor 1 en bes_6 laad hoog op factor 2. De 
items bes_2 en bes_1 zouden uit de schaal verwijderd kunnen worden. 

10.5. Werktype 
Tabel 53 Factormatrix Werktype 

 

Factor 

1 

wrk_5 Afstemming en overleg zijn essentiële onderdelen 

van mijn werk 

,865 

wrk_3 Het delen van informatie is noodzakelijk voor de 

uitvoering van mijn werk 

,722 

wrk_4 Samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor de 

uitvoering van mijn werk 

,670 

wrk_1 Uit welk soort taken bestaat het grootste deel van je 

werk? 

-,199 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 1 factors extracted. 13 iterations required. 

In de bovenstaande tabel kan worden afgelezen hoe de factor de drie items representeert en dat de 
schaal door deze factor bevestigd wordt (confirmatory factor analysis). Alleen het laatste item heeft 
een factorlading hoger dan 0,45, de grenswaarde die in de praktijk wordt gebruikt. Het item wrk_1 
zou uit de schaal verwijderd kunnen worden.  

10.6. Beschrijvende statistiek 
Kwantitatieve variabelen met weinig meetwaarden kunnen worden beschreven met een 
staafdiagram. Deze staafdiagrammen en onderliggende berekeningen van de mediaan, de modus, 
het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variantie zijn opgenomen als bijlagen. 

11. Het verband tussen X en Y 
Het verband wordt onderzocht tussen de verschillende oorzaakvariabelen (V, W en X) en de 
gevolgvariabel Y.  

De gevolgvariabele (Besluitvorming) Y is kwantitatief en de oorzaakvariabele wrk_1 (belangrijkste 
werktaken) is ordinaal. Daarom kan de variantieanalyse worden uitgevoerd. Bij de variantieanalyse is 
het van essentieel belang dat de oorzaakvariabele de respondenten in een beperkt aantal groepen 
verdeelt. In de bijlagen staan de bijbehorende histogrammen. 
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Voor de kwantitatieve gevolgvariabele Besluitvorming en de kwantitatieve oorzaakvariabelen 
samenwerking, onderling vertrouwen en sociale samenhang geldt dat zowel de oorzaak- als de 
gevolgvariabelen kwantitatieve variabelen zijn. Daarom kan een correlatieanalyse worden 
uitgevoerd. Bij een correlatieanalyse wordt gekeken naar de samenhang tussen twee kwantitatieve 
of ordinale variabelen met verschillende meetwaarden. De mate van lineaire samenhang tussen 
twee kwantitatieve variabelen kan worden uitgedrukt met een getal lopend van -1 tot +1. Als er 
helemaal geen lineaire samenhang is tussen de variabelen is r gelijk aan 0. Het getal heet de 
correlatiecoëfficiënt van Pearson en wordt aangegeven met de letter r. Deze geeft de mate van 
lineaire samenhang weer en is in onderstaande tabellen rood gekleurd. De waarde bij Sig. (2-tailed) 
geeft de overschrijdingskans weer. Als deze kleiner of gelijk is aan 0.05 dan is R (de 
correlatiecoëfficiënt) significant en is er dus sprake van een lineaire samenhang.  

11.1. Correlatie tussen Samenwerking en Besluitvorming 
Tabel 54 Correlatie tussen Samenwerking en Besluitvorming 

Correlations 

 samenwerking besluitvorming 

samenwerking Pearson Correlation 1 ,765** 

Sig. (2-tailed)  <,001 

N 125 122 

besluitvorming Pearson Correlation ,765** 1 

Sig. (2-tailed) <,001  

N 122 122 
 

Om de samenhang in beeld te brengen is een spreidingsdiagram gemaakt.  

 
Figuur 4 Spreidingsdiagram Samenwerking - Besluitvorming (werktype) 
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Zoals blijkt uit de spreidingsdiagram correleren samenwerking en besluitvorming. Hoe beter de 
samenwerking wordt beoordeeld door de respondenten, hoe beter de besluitvorming wordt 
beoordeeld. In het diagram is ook aangegeven in welke mate samenwerking, delen van informatie 
en afstemming als essentieel worden gezien door de respondenten. Ook uit de Pearson 
correlatiecoëfficiënt blijkt dat er een positieve samenhang is tussen beide variabelen. De Sig. (2-
tailed) geeft een waarde lager dan 0.01 waarmee de samenhang is dus significant is. Er is dus geen 
significante lineaire samenhang tussen samenwerking en besluitvorming. De uitkomsten geven 
echter wel een indicatie dat er een positieve samenhang tussen beide variabelen is.  

11.2. Correlatie tussen Sociale samenhang en Besluitvorming 
Tabel 55 Correlatie tussen Sociale samenhang en Besluitvorming 

Correlations 

 

sociale 

samenhang besluitvorming 

sociale samenhang Pearson Correlation 1 ,531** 

Sig. (2-tailed)  <,001 

N 122 122 

besluitvorming Pearson Correlation ,531** 1 

Sig. (2-tailed) <,001  

N 122 122 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Om de samenhang in beeld te brengen is een spreidingsdiagram gemaakt. 

 
Figuur 5 Spreidingsdiagram Sociale samenhang - Besluitvorming (werktype) 

Zoals blijkt uit de spreidingsdiagram correleren sociale samenhang en besluitvorming. Hoe beter de 
sociale samenhang wordt beoordeeld door de respondenten, hoe beter de besluitvorming wordt 
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beoordeeld. In het diagram is ook aangegeven in welke mate samenwerking, delen van informatie 
en afstemming als essentieel worden gezien door de respondenten. Ook uit de Pearson Correlation 
blijkt dat er een positieve samenhang is tussen beide variabelen. De Sig. (2-tailed) geeft echter een 
te lage waarde (lager dan 0.01) de samenhang is dus niet significant. Er is dus geen significante 
lineaire samenhang tussen sociale samenhang en besluitvorming. De uitkomsten geven echter wel 
een indicatie dat er een positieve samenhang tussen beide variabelen is.  

 

11.3. Correlatie tussen Vertrouwen en Besluitvorming 
Tabel 56 Correlatie tussen Vertrouwen en Besluitvorming 

Correlations 

 vertrouwen besluitvorming 

vertrouwen Pearson Correlation 1 ,717** 

Sig. (2-tailed)  <,001 

N 119 119 

besluitvorming Pearson Correlation ,717** 1 

Sig. (2-tailed) <,001  

N 119 122 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Om de samenhang in beeld te brengen is een spreidingsdiagram gemaakt. 

 
Figuur 6 Spreidingsdiagram Onderling vertrouwen - besluitvorming (werktype) 

Zoals blijkt uit de spreidingsdiagram correleren onderling vertrouwen en besluitvorming. Hoe beter 
het onderling vertrouwen wordt beoordeeld door de respondenten, hoe beter de besluitvorming 
wordt beoordeeld. In het diagram is ook aangegeven in welke mate samenwerking, delen van 
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informatie en afstemming als essentieel worden gezien door de respondenten. Ook uit de Pearson 
Correlation blijkt dat er een positieve samenhang is tussen beide variabelen. De Sig. (2-tailed) geeft 
echter een te lage waarde (lager dan 0.01) de samenhang is dus niet significant. Er is dus geen 
significante lineaire samenhang tussen onderling vertrouwen en besluitvorming. De uitkomsten 
geven echter wel een indicatie dat er een positieve samenhang tussen beide variabelen is.  

11.4. Meervoudige lineaire regressie 
De afhankelijke variabele is Besluitvorming. De onafhankelijke variabelen zijn Samenwerking, Sociale 
samenhang, Onderling vertrouwen en Werktype. 

 
Tabel 57 Samenvatting van de lineaire regressie 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,800a ,641 ,628 1,92782 

a. Predictors: (Constant), werktype, sociale samenhang, vertrouwen, 

samenwerking 
 
De waarde in het veld R Square (R2): 0,641 geeft aan dat 64,1% van de variantie van Besluitvorming 
met het lineaire model verklaard wordt door Samenwerking, Sociale samenhang, Onderling 
vertrouwen en Werktype.  
 
Tabel 58 ANOVA: variantieanalyse waarmee de gemiddelden van meer dan twee groepen met elkaar vergelijken worden 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 755,312 4 188,828 50,808 <,001b 

Residual 423,679 114 3,716   

Total 1178,992 118    

a. Dependent Variable: besluitvorming 

b. Predictors: (Constant), werktype, sociale samenhang, vertrouwen, samenwerking 
 
Er is sprake van een significante verklaring als de significantie van R < 0,05. Dat is met <0,001 het 
geval. 
 
Tabel 59 Coëfficiënten Onderling vertrouwen, Sociale samenhang, Samenwerking en Werktype en Besluitvorming 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,810 1,984  1,416 ,159 

vertrouwen ,286 ,072 ,343 3,989 <,001 

sociale samenhang ,009 ,056 ,012 ,164 ,870 

samenwerking ,184 ,032 ,510 5,683 <,001 
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werktype ,079 ,120 ,038 ,662 ,509 

a. Dependent Variable: besluitvorming 
 

De Constant in bovenstaande tabel geeft het getal voor α : 2,810 en daaronder staan de getallen 
voor β1, β2, β3, β4 de regressiecoëfficiënten. De vergelijking wordt dus: 

Y = α + β1 X1 + β2 + X2 β3 + X3 + β4 X4 

Besluitvorming = 2,810 + (0,286 * vertrouwen) + (0,009 * sociale samenhang) + (0,184 * 
samenwerking) + (0,079 * werktype) 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van onderling vertrouwen in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,286. 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van sociale samenhang in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,009. 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van samenwerking in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,184. 

− Voor een respondent waarbij de overige gegevens hetzelfde zijn, geldt dat één extra punt op 
de schaal van werktype in het algemeen een verhoging van de waarde van de 
besluitvorming levert van 0,079. 

Bij meervoudige regressie kan zich het probleem voordoen van multicollineariteit. Dan is er tussen 
twee onafhankelijke variabelen een hoge correlatie waardoor de berekening van de 
regressiecoëfficiënten van die variabelen niet meer stabiel is. Een vuistregel is dat dit het geval is als 
de correlatie hoger is dan 0,8 of lager dan -0,8. Dat is in deze situatie niet het geval zoals blijkt uit de 
onderstaande tabel. Omdat de P-waarde (Sig. (2-tailed)) hoger is dan de grenswaarde wordt deze uit 
de berekening verwijderd. De overige coëfficiënten verschillen wel significant van nul. 

 
 
Tabel 60 Correlatie tussen Onderling vertrouwen, Sociale samenhang, Samenwerking, Werktype en Besluitvorming 

Correlations 

 

Ver-

trouwen 

sociale 

samenhang 

Samen-

werking 

Besluit-

vorming werktype 

vertrouwen Pearson 

Correlation 

1 ,569** ,734** ,717** -,178 

Sig. (2-tailed)  <,001 <,001 <,001 ,053 

N 119 119 119 119 119 

sociale samenhang Pearson 

Correlation 

,569** 1 ,631** ,531** ,018 

Sig. (2-tailed) <,001  <,001 <,001 ,842 

N 119 122 122 122 122 

samenwerking Pearson 

Correlation 

,734** ,631** 1 ,765** -,040 
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Sig. (2-tailed) <,001 <,001  <,001 ,658 

N 119 122 125 122 125 

besluitvorming Pearson 

Correlation 

,717** ,531** ,765** 1 -,062 

Sig. (2-tailed) <,001 <,001 <,001  ,498 

N 119 122 122 122 122 

werktype Pearson 

Correlation 

-,178 ,018 -,040 -,062 1 

Sig. (2-tailed) ,053 ,842 ,658 ,498  

N 119 122 125 122 132 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

12. Grafieken 
wrk_1 Uit welk soort taken bestaat het grootste deel van je werk? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Management 23 17,4 17,4 17,4 

Beleid 15 11,4 11,4 28,8 

Uitvoerend 67 50,8 50,8 79,5 

Administratief 11 8,3 8,3 87,9 

Analyse en advies 13 9,8 9,8 97,7 

Overig 3 2,3 2,3 100,0 

Total 132 100,0 100,0  
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Bijlage 8 Gespreksverslagen van de interviews 

12.1. Senior Adviseur Analyse, 3-12-2021 
− Onderwerp: trajecten bij Team Leraren. Besluitvorming, impactanalyses en UT’s104 
− Scope van het interview: de vergelijking tussen volledig kantoorwerk en volledig thuiswerk. De 

hybride situatie is buiten-scope. 
− Korte omschrijving besluitvormingsproces: De wens van OCW om meer gegevens in te winnen 

over leraren, deels van leraren die niet in dienst zijn van een school. Hiertoe moet 
gegevensuitwisseling worden gerealiseerd met onder andere schoolbesturen. OCW heeft 
wensen. De vraag is, wat kan DUO doen, welke ideeën heeft OCW zelf over de uitvoering en wil 
en kan DUO het op deze manier uitvoeren. 

− Beslissers: Product Owners (PO), managers en businessmanagers. Onder PO105’s is veel verloop 
geweest waardoor de mogelijke valkuilen nog niet goed te herkennen zijn. Wat wel kenmerkend 
is, is dat er sprake is van een open besluitvormingsproces door deze beslissers. 

− Voordelen van thuiswerken: een WebEx is makkelijker te organiseren dan een fysieke 
ontmoeting vanwege de diversiteit van de deelnemers en de geografische ligging. OCW, DUO, 
Binnenlandse Zaken.  

− Nadelen van thuiswerken: de bijeenkomst blijft formeel, je kunt niet even iemand aanschieten 
bij het koffieautomaat. Je leert elkaar minder goed kennen. Er wordt daardoor op een andere 
manier naar een beslissing toegewerkt omdat je niet goed kan zien hoe iemand er echt over 
denkt doordat je de lichaamstaal niet ziet. Het is lastiger om los van de setting te komen, zoals 
dat bij een fysieke bijeenkomst wel kan. Het maakt hierbij ook uit of je iemand al weleens 
persoonlijk hebt ontmoet. Met name de drempel voor contacten met businessmanagers wordt 
hierdoor hoger. Het wordt minder informeel. Het even aanschieten bij het koffieautomaat kan 
niet en een webex plannen is formeel en voelt als ‘claimen’. Je kunt niet even de sessie uitlopen 
om toelichting te vragen en break-outs zijn daarvoor vaak te formeel. 

− Ondersteunende methoden: Er wordt gebruik gemaakt van een sjabloon voor een scompafijth-
analyse en voor impactanalyses. Businesscases worden niet gemaakt. Er is wel een formulier 
waarin de UT-beantwoording komt. Deze wordt door de beleidsmedewerker opgesteld. Daarin 
staat de officiële reactie van DUO op het verzoek van OCW. 

− Besluitvorming: de afweging tussen alternatieven is geen exacte wetenschap. Zowel de adviseur 
als de beslisser zijn niet neutraal. Daarbij is geen verschil tussen kantoorwerk en thuiswerk. 

− Nadeel bij besluitvorming/advisering: de adviseur kan de beslisser minder goed meenemen in 
de gedachtegang. Daardoor komt de beslisser vaker tot een verrassende keuze. Maar ook 
omgekeerd kan de beslisser de analist niet meenemen in de besluitvorming. De analist kan niet 
zomaar even binnenlopen om terloops iets te bespreken. WebEx maakt het te formeel. Ook zijn 
er bij een WebEx geen toevallige toehoorders die zich mengen in de discussie of erbij betrokken 
worden. De toevalligheid is er niet meer waardoor andere gezichtspunten nu mogelijk vaker 
worden gemist.  

− Herleidbaarheid: Het besluitvormingsproces voor UT’s (UitvoeringsToetsen) wordt niet expliciet 
gemaakt. Alleen het gekozen alternatief wordt vastgelegd in memo’s en in verslag van het BID-
proces (Nederlands: ‘bieden’). Wel is er een impactanalysedocument waarin alle alternatieven 

 
104 Uitvoeringstoetsen 
105 Product owner (een rol in een scrum team) 
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en argumenten zijn vastgelegd. Er zijn compliancy-formulieren en DPIA106’s, maar die beslaan 
slechts een klein deel van de besluitvorming en de onderliggende argumenten worden daarin 
niet vastgelegd.  

− Voorkomen van valkuilen: De analist probeert zoveel mogelijk te argumenteren op basis van 
inhoud om te voorkomen dat beslissingen worden genomen op basis van onderbuikgevoelens 
en het goed houden van de relatie met OCW. 

− Aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie: iedereen probeert dit zo goed mogelijk naar 
eigen goeddunken te doen. Dit wordt niet beïnvloed door thuiswerken. We zeggen niet snel 
‘nee’ tegen OCW. 

− Vaststellen van consensus: in de fysieke situatie kon je meer aflezen aan de lichaamstaal. Dat 
lukt minder als je alleen iemands hoofd ziet. Het aanvoelen van beweegredenen lukt minder 
goed doordat je het non-verbale mist. Dit wordt gecompenseerd door iedereen het woord te 
geven, te beginnen bij de stilste. Deze zou in de fysieke situatie mogelijk helemaal niet gehoord 
worden. Ook wordt er ruimte gegeven voor het later aanvullen zodat men zich in één-op-één-
sessie nog uit kan spreken. Dit geeft een ander beeld van de consensus. Het is niet duidelijk of 
dit beter of slechter is in vergelijking tot de situatie op kantoor. 

− Evaluatie van eerdere besluitvormingstrajecten: Er wordt wel ‘per ongeluk’ teruggekeken naar 
afgeronde trajecten, maar er is geen sprake van een serieuze evaluatie. Er wordt bijvoorbeeld 
wel een hogere impact afgegeven omdat men daar eerder te laag zat ‘het wordt toch altijd 
duurder’. 

− Presentatie van alternatieven: het onbewust sorteren van de gepresenteerde opties gebeurde 
voorheen en nu nog. Wat gemist wordt is de mogelijkheid om tijdens een presentatie 
voorbeelden of toelichting te gegeven op een whiteboard. Wel zijn er bijvoorbeeld geeltjes die 
gebruikt kunnen worden, maar er is tijdens een presentatie daardoor minder ruimte om de 
keuze te sturen. 

− Afsluitend: DUO is vooral de afgelopen tien jaar een informele organisatie geweest. De 
besluitvorming op afstand past daar niet goed bij. Ook ontstaat er makkelijker verwarring over 
de verdeling van verantwoordelijkheden. 

  

 
106 Data Protection Impact Assessment. Een analyse waarin wordt vastgesteld welke restrisico’s blijven bestaan 
na het nemen van mitigerende maatregelen ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens. 
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12.2. Medewerker Bezwaar, 6-12-2021 
− Onderwerp: beslissingen op bezwaarschriften 
− Bevoegdheid: deze medewerker mag zelf beslissingen nemen op bezwaarschriften. De basis 

voor deze beslissingen ligt vast in de wet. Bij twijfel wordt er contact opgenomen met een 
collega of wordt informatie ingewonnen bij een collega van Beroep om na te gaan hoe de 
rechter hier in eerdere gevallen mee om is gegaan. Voor situaties die niet in de wet vastliggen, 
bijvoorbeeld reactietermijnen in brieven, wordt een zogenaamd clusteroverleg georganiseerd. 

− Kennisdeling: Bij beslissingen op basis van wet- en regelgeving weet je nooit zeker of je naar alle 
relevante wetten hebt gekeken. Bij twijfel word er daarom aan een collega gevraagd om even 
mee te kijken en mee te zoeken in de wet. Vanwege veelvoorkomende situaties wordt er 
gewerkt met standaardbrieven. Bijzondere situaties worden gedeeld in de groep van mensen die 
met dat specifieke onderwerp te maken hebben. De samenstelling van deze groep wordt 
vastgesteld aan de hand van de kennismatrix. Deze kennismatrix bevat informatie over welke 
medewerker kennis heeft van welk onderwerp. Betreffende de afhandeling van 
bezwaarschriften is alles digitaal. Alle correspondentie wordt in-gescand en is voor alle 
medewerkers toegankelijk Tevens zijn de binnen DUO bekende gegevens over de bezwaarmaker 
digitaal toegankelijk. 

− Clusteroverleg: Hierin wordt in overleg op basis van meningen en feiten een gezamenlijk 
oordeel geveld. Er zijn verschillen in de samenstelling en omvang van deze clusters. Ook de 
dynamiek verschilt, maar dat wordt veroorzaakt door de verschillende persoonlijkheden. De 
consensus in het clusteroverleg wordt vastgesteld doordat de deelnemers tot een conclusie of 
samenvatting komen. Dat is dan het uiteindelijke besluit. In clusteroverleggen wordt geen 
gebruik gemaakt van een agenda. Hierdoor kunnen besluiten niet worden herleid tot 
argumenten. Ook kan er daardoor geen toetsing plaatsvinden of besluiten in lijn zijn met de 
doelstellingen van DUO en aansluiten bij eventuele wet- en regelgeving. Consistentie kan niet 
worden vastgesteld. 

− Valkuilen: De medewerker herkent zich niet in de genoemde valkuilen. Alle argumenten krijgen 
evenveel aandacht tijdens de discussies. Geen van de medewerkers heeft een grotere stem in de 
uiteindelijke beslissing. Ook de gespreksleider niet. Op het onderwerp waarover de meeste 
verschillen van mening zijn, ligt de focus. Ook de voorkeur voor het behouden van de bestaande 
situatie (status quo) is niet aan de orde. Behalve wat voorzichtigheid betreffende de invoering 
van een nieuw verwerkingssysteem. Zowel voor- als tegenargumenten krijgen daarin wel 
voldoende aandacht. Kenmerkend voor de afdeling is de senioriteit (gem. 15-20 jaar ervaring) 
waardoor historische argumenten wel een rol spelen bij de besluitvorming. Maar dit is geen 
verschil met de kantoorsituatie. 

− Herleidbaarheid: Er wordt gewerkt met een informatiesysteem waarin wordt opgezocht wat de 
situatie van de bezwaarmaker is. In het verwerkingssysteem wordt vervolgens een brief 
opgesteld op basis van een standaardbrief. Deze standaardbrief wordt altijd aangepast om zo 
een maatwerkantwoord te geven aan de bezwaarmaker. In deze brief wordt verwezen naar de 
vanuit het informatiesysteem verkregen informatie en wordt tekstueel de koppeling gemaakt 
met de door de klant genoemde bezwaren. Er wordt niet gewerkt met een systeem dat de 
besluitvorming ondersteunt of begeleidt. Er is dus geen sprake van voor-gedefinieerde besluiten. 
De medewerker moet het altijd zelf bepalen. Het systeem laat wel als eerste de opties zien die 
bij het bepaalde onderwerp (wat we van te voren coderen/bepalen bij binnenkomst) horen. Dus 
bijvoorbeeld wij coderen iets op OVKS (OV-schuld) en wij kiezen vervolgens voor OG 
(ongegrond) dan krijgen we als eerste de JOVC210 (de meeste voorkomende brief in dit geval) te 
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zien. Als we bepalen dat het OVKS is, dan krijg je in principe ook eerst alle brieven van OVKS te 
zien. je kan het wel allemaal wijzigen/iets anders kiezen. 

− Verschil tussen thuiswerken en kantoorwerk: zowel op kantoor als tijdens online-sessies wordt 
begonnen met een rondje waarin alle medewerkers één voor één kunnen vertellen wat zij willen 
melden over werkzaken en persoonlijke zaken. Vervolgens is ruimte voor discussie. Hoe deze 
discussies verlopen is afhankelijk van de persoonlijkheden en de dynamiek. Er zijn daarin geen 
verschillen tussen de online-overleggen en de overleggen zoals deze op kantoor waren (hoewel 
door elkaar heen praten online storender is). De techniek is wel verschillend. Zo wordt gebruik 
gemaakt van het ‘delen van het scherm’ en het via Skype ‘overnemen van het scherm’ van een 
collega (besturing overnemen). In hoeverre medewerkers zich hierover op hun gemak voelen is 
vooral afhankelijk van de digitale vaardigheden van deze medewerkers. 
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12.3. Medewerker Bezwaar, 8-12-2021 
− Onderwerp: De medewerker noemt twee besluitvormingsprocessen waar zij in haar dagelijks 

werk mee te maken heeft: inhoudelijke beslissingen over bezwaarzaken vanwege een 
‘Levenslang Lerenkrediet’ en de besluitvorming omtrent werkafspraken binnen de afdeling en 
dan met name binnen een cluster. 

− Valkuilen bij besluitvorming: Er wordt niet expliciet consensus vastgesteld, er vindt geen 
evaluatie plaats en slechts een klein deel van het cluster neemt beslissingen voor de hele groep. 
(drie medewerkers van de in totaal tien). Er is geen sprake van inhoudelijke argumentatie voor 
deze beslissingen. (De beweegredenen kunnen zijn dat deze kleine groep onzeker is en de eigen 
onkunde wil verbloemen door alles in afgedwongen werkinstructies te vangen.) Deze 
medewerkers beschouwen zichzelf als beslisser. Er is geen democratische besluitvorming. Er is 
veelal sprake van lokale initiatieven die zonder discussie vooraf worden doorgevoerd waarbij 
anderen worden ‘ingepalmd’. Deze valkuilen zijn allen verslechterd sinds de afdeling thuiswerkt. 
Er wordt hierbij nauwelijks gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die thuiswerken 
biedt, zoals extra online-vergaderingen. Door het thuiswerken worden conflicten meer een 
veenbrand. 

− Effecten van thuiswerken op kwaliteit: De medewerkers hadden op kantoor eigenlijk vaste 
eigen werkplekken, waardoor je makkelijk zaken even ‘in de groep kan gooien’ en kan sparren. 
Dat gaat bij thuiswerken niet. Ook het ontladen na een vervelend telefoontje kon op kantoor 
beter dan thuis. Ook zijn er bij thuiswerken geen toevallige ontmoetingen. De clubjes binnen de 
afdeling worden kleiner en hechter dan op kantoor. De onderlinge collegiale controle wordt 
sinds er wordt thuisgewerkt niet meer gedaan. Dit kan effect hebben op de kwaliteit van de 
beslissingen door minder ervaren collega’s. Ook het loskomen van de gedachtegang van de klant 
om tot een onafhankelijk oordeel te komen, lukt minder goed vanuit huis. De afdeling was al los 
zand voor het thuiswerken, maar is sinds we thuiswerken uiteengevallen. Er is veel sprake van 
achterkamertjes. Onbelangrijke zaken worden breed uitgemeten en belangrijke zaken worden 
niet bekendgemaakt. Deze dynamiek wordt ook veroorzaakt door de invoering en samenstelling 
van clusters. Het is onbekend waarom de keuze is gemaakt voor het invoeren van deze clusters. 

− Beslissingsondersteuning door systeem: Het systeem Blueriq ondersteunt de besluitvorming op 
over-tijdigheid en het kwalificeren van de bezwaarzaken. Voorstellen van dit systeem kunnen 
worden overruled en de medewerker kan alles aanpassen in de brieven. 
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12.4. Medewerker PGI Ondersteuning, 9-12-2021 
− Onderwerp: De medewerker doet Beleid en strategie voor de afdeling Persoonsgebonden Innen. 

Deze afdeling bestaat uit 60 a 70 medewerkers. De ondersteuning is de schakel tussen 
operationeel en tactisch management en bestaat uit zes personen. Zij geven de richting aan die 
deze afdeling op zou moeten gaan. Deze medewerker houdt zich bezig met de juridische kant 
daarvan en doet de functionele aansturing van het team van tien man betreffende de 
Gerechtelijke Incasso Buitenland. Deze afdeling voor veel proactieve acties uit. In tegenstelling 
tot de afdeling Innen die reactief is. 

− Soort besluitvorming: 
o adviseren van het operationeel management voor het uitvoeren van acties zoals het 

aanschrijven van debiteuren in het buitenland. Het operationeel management moet 
zorgen voor capaciteit. De discussie gaat dan over de hoeveelheid en de inplaning. Het 
management is beslissingsbevoegd en de ondersteuning heeft inhoudelijk advies door 
een concreet voorstel te doen. Transparantie en herleidbaarheid: Bij deze overleggen is 
een agenda aanwezig en worden notulen bijgehouden. Samenstelling: Drie 
ondersteuners, manager ondersteuning en twee operationeel managers. De presentatie 
van argumenten is in de vorm van een e-mail of Word-bestand. Hierin wordt uitleg 
gegeven en staan richtlijnen en kaders. De communicatievorm is gelijk gebleven ten 
opzichte van kantoorwerk. 

o Intern overleg tussen de ondersteunende medewerkers met ieder hun eigen 
aandachtsgebied. Transparantie en herleidbaarheid: Hierbij wordt geen agenda en 
notulen gehanteerd. Deze overleggen zijn ad hoc en meest telefonisch. Hierbij is geen 
vastlegging hoe tot keuzes wordt gekomen. Gaat in onderling overleg. 

− Effecten van thuiswerken: overleggen zijn bij thuiswerken vaak telefonisch, via chat of webex en 
zijn daardoor iets stroperiger dan toen deze op kantoor plaatsvonden. Ook is daardoor soms 
onduidelijk of de boodschap wel goed overkomt. Wel kan communicatie beter worden 
gestroomlijnd doordat werk niet wordt onderbroken door vragende medewerkers aan het 
bureau. Deze inhoudelijke vragen kunnen bij thuiswerk geclusterd worden beantwoord via een 
e-mail. 

− Valkuilen bij besluitvorming: Ervaringen uit het verleden is een aspect wat wordt meegenomen, 
maar krijgt niet onevenredig veel aandacht. Vaak wordt dit al verdisconteerd in het voorstel. Er 
is veel aandacht voor het hoofddoel van de afdeling (en de organisatie).  

− Beslissingsondersteuning: Er worden geen methoden en technieken gebruikt om de 
besluitvorming te ondersteunen. De medewerkers ziet daarin geen meerwaarde bij noch bij 
thuiswerk als kantoorwerk. Bij het opvragen van de datasets die het uitgangspunt vormen voor 
de acties heeft de afdeling veel invloed. Deze kunnen handmatig worden aangepast indien dit 
gewenst is. 
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12.5. Adviseur PGI, 9-12-2021 
− Onderwerp: Initiëren en coördineren briefacties voor het aanschrijven van debiteuren vanwege 

het Persoonsgebonden Innen. Maakt onderdeel uit van PGI Ondersteuning. Belangrijkste taak is 
het afstemmen van wat er kan en mag worden gedaan en daarover een besluit nemen. In 
grotere impactzaken heeft deze medewerker een adviserende rol. 

− Besluitvorming: De afstemming vindt plaats in een formeel overleg met een multidisciplinair 
team met data-analisten, de uitvoering, klantinteractie en medewerkers van Klant en 
Leercentrum (KLC). Bij dit overleg worden agenda (middels een vragenronde) en notulen 
vastgelegd. Er is geen sprake van uitgebreide vastlegging van de besluitvorming. Besluitvorming 
vindt plaats door de argumenten uit de discussie af te wegen en deze punten samen te vatten. 
Het besluit wordt gebaseerd op haalbaarheid, capaciteit, regelgeving en beleid, politieke 
sensitiviteit en technische mogelijkheden.  

− Valkuilen bij besluitvorming: Eerdere beslissingen worden wel meegenomen in de afweging, 
maar krijgen niet onevenredig veel aandacht. Consensus wordt vastgesteld door het maken van 
een samenvatting en een conclusie. Deze worden getoetst aan de groep. Eventueel worden daar 
nog uitzoekacties aan verbonden en volgt de beslissing in een vervolgoverleg. Beslissingen 
vanuit het management komen weleens als een verrassing. Dit komt door de afstand en dat men 
elkaar daardoor niet goed kent. Dit wordt opgelost door frequent overleg om bij te praten en de 
voortgang te bespreken.  

− Effecten van thuiswerken: sinds we thuiswerken is er meer behoefte aan houvast en 
vastlegging. Op kantoor waren de lijntjes korter en kreeg je meer mee van andere acties. Door 
het thuiswerken krijg je minder mee van onderliggende beweegredenen bij geuite argumenten. 
Je krijgt de onderstroom van een argument minder mee. Ook zie je de collega voorafgaand aan 
en na het overleg niet. Je weet niet wat hij bijvoorbeeld net heeft meegemaakt en wat er bij 
hem speelt. Je begrijpt de bedoeling van die collega mogelijk minder goed. De medewerker lost 
dit op door na het overleg nog even terug te komen bij de collega via e-mail of een webex. De 
argumenten worden al wel meegenomen in de besluitvorming, maar soms is het ook belangrijk 
om de achterliggende gedachte/sentiment naar boven te krijgen om het goed te kunnen 
plaatsen. Dat is online soms lastiger te peilen dan op kantoor. Voordelen zijn dat je makkelijker 
mensen bij elkaar kan brengen in een online overleg. Op kantoor werd in verschillende 
gebouwen gewerkt.  

− Ondersteunende methoden en technieken: Er wordt geen gebruik gemaakt van 
ondersteunende methoden en technieken voor de besluitvorming. 

− Beslissingsondersteuning: Bij het opvragen van een selectie voor de uitvoering van een actie 
worden de keuzes daarin in nauw overleg met de data-analisten gemaakt. Het overleg daarover 
gaat via e-mail met collega’s in cc. Hierdoor ontstaat een bredere discussie dan op kantoor waar 
de medewerker ‘over de schouder’ meekeek met de data-analist. Door het grote aantal 
geadresseerden zijn er meer meningen en gezichtspunten. Bovendien kunnen alle 
geadresseerden langer nadenken over de keuzes in de selectie. Dit verbetert de kwaliteit van de 
uiteindelijke selectie. Ook is door de communicatie via e-mail iedereen op de hoogte en is 
vastlegging goed geregeld. De afstemming ging op kantoor wel sneller doordat het toentertijd 
een tweegesprek was. 
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12.6. Medewerker Beroep, 10-12-2021 
− Onderwerp: De medewerker maakt meerdere beslissingen tijdens zijn werk. Allereerst wordt er 

betreffende het dossier besloten welke stukken relevant zijn voor de rechtbank en de 
procedure. Ook de keuze of er een verweerschrift moet worden opgesteld is een beslissing. Bij 
deze beslissing wordt verwezen naar wat er in het bezwaarschrift staat. Er wordt een afweging 
gemaakt of het eerdere besluit in stand kan blijven. Mogelijk is er sprake van andere of extra 
informatie (bijvoorbeeld medische gegevens of werkgegevens) of de beroepsmedewerker maakt 
een andere beoordeling van dezelfde feiten. Deze beoordeling vindt plaats op basis van eigen 
inzicht. Over het algemeen is een ‘pak aan jurisprudentie’ beschikbaar en is het de vraag of 
daarvan moet worden afgeweken. Het gros van de zaken is standaard. Bij slechts een klein deel 
is alertheid geboden. Soms is er sprake van een situatie die ‘anders zou moeten’ in de wet- en 
regelgeving. Deze kwesties worden, na overeenstemming hierover binnen het team voorgelegd 
aan beleid. Deze gang naar beleid wordt als groep besloten, maar gebeurt soms ook individueel. 
Het besluitvormingsproces bij beleid vindt vervolgens buiten het zicht van de medewerker plaats 
en duurt erg lang. 

− Overleg en afstemming: Bij twijfels zoekt de medewerker contact met collega’s of spaart de 
vragen op voor het wekelijks overleg. Aan het bespreken in de groep gaat vooraf dat de 
medewerker zelf eerst over de kwestie heeft nagedacht. De zaak blijft in het achterhoofd. Dit 
heeft volgens de medewerker geen effect op de kwaliteit van de beslissing. Er zijn totaal acht 
beroepsmedewerkers in dit overleg. Zij zijn het over het algemeen vrij snel eens. Het gaat daarbij 
om het waarderen van de feiten en of zij daarin de rechtbank wel of niet volgen. Het 
besluitvormingsproces verloopt democratisch. Er vindt geen vastlegging plaats van de discussie 
anders dan dat de argumenten voor een hoger beroep in de zaak worden vastgelegd. De 
argumenten tegen een hoger beroep zitten in het geheugen van de medewerker, niet in het 
dossier. 

− Verschil tussen thuiswerken en kantoor: Op kantoor liep je even langs bij een collega. Nu moet 
je het bewaren. Hiervoor is betere organisatie door de medewerker nodig. Het ‘even langslopen’ 
is ook laagdrempeliger. Als er sprake is van veel informatie bij de te stellen vraag, wordt 
voorafgaand aan het wekelijkse overleg een e-mail gestuurd met bijlagen en toelichting. Op 
kantoor ging dit veel directer. Ook waren op kantoor veel toevallige toehoorders waardoor je 
terloops meer meekreeg en je meer gezichtspunten van anderen hoorde. De dossiers zijn (nog) 
niet digitaal beschikbaar wat in de communicatie met de rechtbank lastig kan zijn als een dossier 
thuis ligt als de medewerker op kantoor wordt gebeld. Ook ziet de briefcommunicatie met de 
rechtbank er minder professioneel uit doordat stukken worden gefaxt vanuit huis om de 
inlevertermijn van tien dagen voor de zitting te kunnen halen. Hierdoor ontbreekt het logo en 
staat er geen (‘natte’) handtekening op de brieven. Verzoeken tot het aanwezig zijn bij een zaak 
via een beeldverbinding kunnen worden afgewezen door de rechtbank.  

− Valkuilen bij besluitvorming: De verschillende medewerkers hebben wel stokpaardjes en er is 
een verschil in deskundigheid. Ook de wijze van handelen is verschillend (Er zijn rekkelijken en 
preciezen, waarbij de juristen puristen zijn. Je kunt juridisch gelijk hebben, maar maatschappelijk 
ongelijk). Iedere medewerker heeft een voor hem vertrouwde werkwijze. Deze werkwijzen 
variëren van het puntsgewijs verwijzen naar jurisprudentie tot het verhalend en meer 
empathisch verwoorden van de argumenten. Maar in alle verweerschriften staat alles wat erin 
moet staan.  

− Mitigerende maatregelen: Er vindt een collegiale toetsing plaats. Allereerst toetst Beroep 
Bezwaar. Indien nodig wordt er gecorrigeerd en teruggekoppeld. Vervolgens worden de zaken in 
de voorbereiding van de zitting door de medewerker doorgenomen. Deze medewerker 
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behandelt dan vier of vijf dossiers van collega’s waardoor er een tweede toetsing plaatsvindt op 
de dossiers van deze collega’s. Verschillen in inzicht en mening worden dan in tweespraak 
opgelost. 

− Gebruik van beslissingsondersteunende hulpmiddelen: Er wordt geen gebruik gemaakt van 
methoden en technieken om de besluitvorming te ondersteunen. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van jurisprudentie die voor- en tegenargumenten levert. De medewerker maakt zelf 
een afweging. 
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12.7. Senior Adviseur Analyse, 13-12-2021 
− Onderwerp: medewerker is betrokken bij twee typen besluitvormingsprocessen. Eén waarbij 

een opdrachtgever vraagt om de analyse van verschillende scenario’s en een advies over het te 
kiezen scenario. En één waarbij de medewerker zelf een ongevraagd advies uitbrengt of zelf 
vraagt om een besluit of het innemen van een positie. Het initiatief ligt dan bij de medewerker. 

− Verschillen tussen kantoor- en thuiswerk: 
o Mensen voelen zich vrijer en lijken meer te durven zeggen in online-bijeenkomsten. In 

fysieke bijeenkomsten lijken mensen meer onderdeel van een kudde en conformeren zij 
zich meer. Maar ook lijken de emoties vlakker te zijn; minder zichtbaar. De non-verbale 
communicatie is online minder goed te volgen. Er is online een andere groepsdynamiek 
dan bij fysieke bijeenkomsten. 

o Medewerkers lijken makkelijker weg te lopen uit vergaderingen en ook wordt deze 
afwezigheid in een online-bijeenkomst minder opgemerkt. De vergadering wordt niet 
gepauzeerd als een deelnemer even wegloopt. 

o Betrokkenheid is beter te peilen als deelnemers aan een overleg fysiek in één ruimte 
zijn. Nu is niet goed zichtbaar of iemand ondertussen bijvoorbeeld mail aan het lezen is. 
Mogelijk is dat er de oorzaak van dat deelnemers na een overleg terugkomen op punten 
die in de bijeenkomst besproken zijn. 

o Online is informele beïnvloeding lastiger. Juist de creatieve processen en discussies gaan 
beter in een fysieke bijeenkomst.  

o Informeel sparren en het reflecteren is weg. Dit heeft gevolgen voor het ‘first time right’ 
waar de medewerker naar streeft. Door het gebrek aan reflectie mist hij nieuwe 
inzichten en moet hij nu toch soms corrigeren omdat er aannames worden gemaakt die 
hij op kantoor snel had getoetst door even binnen te lopen bij een collega.  

o In geval van groepsbeslissingen door de stuurgroep kon de medewerker op kantoor 
voorafgaand aan de besluitvorming bij de belangrijkste spelers langsgaan om uit te 
leggen en het sentiment te peilen. Voor deze werkwijze is nog geen alternatieve 
oplossing gevonden. Veel hangt af van de vertrouwensband en hoe goed je iemand kent. 

o De medewerker stapte op kantoor makkelijker ‘over de hiërarchie heen’ door een 
hogere managementlaag rechtstreeks te benaderen. Digitaal is er echter een drempel 
doordat digitaal contact meteen formeel is. Bovendien is dit agenda-technisch vaak ook 
lastiger dan even langslopen. 

o De technische uitdagingen verbonden aan het online samenwerken 
− Herleidbaarheid: de vergaderdiscipline is matig. Er is soms een agenda, maar niet specifiek voor 

de betreffende meeting. Soms wordt er heel uitgebreid genotuleerd, maar dat is afhankelijk van 
degene die dat doet. De vastlegging van besluiten was op kantoor al slecht en is gelijk gebleven. 
De opvolging van actiepunten is dramatisch. DUO is goed in brandjes blussen (eerste letters van 
pdca-cyclus), maar er wordt niet geborgd.  

− Besluitvorming: op kantoor werden adviezen gepresenteerd met behulp van een 
PowerPointpresentatie. De analyse zelf wordt beschreven in een Word-document. Nu zoekt de 
medewerker naar andere vormen, want de presentatie van de resultaten van een analyse is ook 
‘verkoop’ en dat lukt minder goed online doordat de stemming en de non-verbale reacties 
minder goed te peilen zijn. De medewerker past zijn presentatie graag aan bij het publiek en het 
doel, maar je kunt online minder goed zien of een idee aanslaat en inspringen om weerstand 
weg te pakken. Ook gaat de informele beïnvloeding vooraf minder goed doordat alles nu veel 
meer geformaliseerd is; bijvoorbeeld eerst een afspraak inplannen voor een webex als je niet 



139 
 

zo’n beller bent. Ook is het lastig om bij het vragen naar een beslissing de beleving over de 
kwestie en de eigen emotie aan de beslisser over te brengen.  

− Ondersteunende methoden en technieken: er is slechts een beperkt aantal templates 
beschikbaar waaronder een compliancy-formulier en een DPIA. Deze ondersteunen 
goedkeuringstrajecten. Het voorafgaand aan de goedkeuring doornemen van de DPIA kan beter 
worden gezien als een review dan een besluit, want dit gaat meer over het juist verwoorden. 
Het invullen van de DPIA of het compliancy-formulier gaat juist online heel goed omdat er een 
vast stramien wordt gevolgd dankzij het strakke format. Anders dan deze templates worden 
geen ondersteunende methoden en technieken gebruikt. Voor de analyse en het uitbrengen van 
adviezen heeft de medewerker een eigen template ontwikkeld. 

− Valkuilen bij besluitvorming: een door de medewerker onderkende valkuil is het niet willen 
afwijken van eerder gemaakte besluiten. Dit is niet zozeer erger geworden met thuiswerken, 
maar de medewerker heeft op afstand minder invloed op het proces. Het lukt dan niet om 
bezwaren weg te nemen als het proces digitaal verloopt. De medewerker wil situationeel 
kunnen reageren maar het lukt nu minder goed om de teamdynamiek te beïnvloeden en de 
emoties te voelen. 
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12.8. Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie, 15-12-2021 
− Besluitvorming: de medewerker maakt beslissingen op verzoeken voor het erkennen van 

buitenlandse diploma’s. Zij is vanwege haar achtergrond als arabist gespecialiseerd in de landen 
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De personen die uit deze landen afkomstig zijn willen dat 
kun diploma’s worden erkend zodat zij in Nederland kunnen werken in een gereglementeerd 
beroep zoals in het onderwijs (daarvoor is een onderwijsbevoegdheid nodig) of de 
kinderopvang. Of zodat zij beschermde titulatuur kunnen voeren. (het ten onrechte voeren 
daarvan is bij wet strafbaar) Bij erkenningsverzoeken voor de gereglementeerde beroepen 
wordt onderscheid gemaakt tussen EU en niet-EU. Dat wil zeggen: is het diploma waarop de 
aanvrager zich baseert, behaald in een EU-lidstaat of niet? Deze twee groepen worden namelijk 
op grond van verschillende wet- en regelgeving beoordeeld.  

− Werkwijze: het diploma wordt voorgelegd aan de contactpersoon in het betreffende land met 
de vraag of deze persoon mag werken in het betreffende beroep en of dit vak gereglementeerd 
is. Als de medewerker dan nog vragen heeft wordt de kwestie met een andere domeineigenaar 
besproken die als vraagbaak fungeert voor zijn aandachtsgebied. 

− Voorbeelden: Overleg met een domeindeskundige vindt bijvoorbeeld plaats als een persoon niet 
gekwalificeerd is, maar daarvoor nog een beroepsexamen in het land van herkomst moet doen. 
Dan wordt een afweging gemaakt of wij nog van deze persoon kunnen verlangen dat hij 
teruggaat om dit in orde te maken. Er wordt een algemene belangenafweging gemaakt of dit 
redelijk is. We maken voor de EU-lidstaten gebruik van IMI. Voor de niet-EU landen vragen we 
vaak advies bij Nuffic. Zowel de IMI-rapporten als ook de Nuffic-adviezen worden 
geanonimiseerd opgeslagen en kunnen eventueel dienen als bron voor toekomstige 
vergelijkbare situaties. 

− Ondersteuning door methoden en technieken: De medewerker maakt binnen de EU gebruik 
van het IMI-systeem (Internal Market Information System), de interne Wiki en de kennisbank. 
Deze werkwijze is onveranderd ten opzichte van het werk op kantoor. Het IMI-systeem biedt 
begeleiding bij de besluitvorming, maar doet daarin geen voorstellen. Betreffende landen buiten 
de EU kan de medewerker advies inwinnen bij het Nuffic (expertisecentrum voor de 
internationalisering van het Hoger Onderwijs in Den Haag) 

− Herleidbaarheid: In het RDE-systeem (Registratiesysteem D&L en ED, waarbij D&L dan weer de 
afkorting is van Diploma-erkenning & Legalisatie en ED Examen Diensten betekent) wordt de 
casus als dossier vastgelegd. In dit dossier worden de contacten, aantekeningen en conclusie en 
acties vastgelegd. De persoon heeft zelf ook inzage in dit dossier. Daarom wordt er extra 
aandacht besteed aan het feitelijk verwoorden van deze notities. De ‘ratio boven de emotie’. De 
persoon wordt er ook op geattendeerd dat er vastlegging in het dossier plaatsvindt van een 
onvriendelijke houding. Het IMI-systeem levert bij de afronding van een casus een rapport dat 
bij het betreffende land wordt opgeslagen in een map. De uitkomsten van de besprekingen van 
casussen worden binnen het team van D&L rondgemaild en vastgelegd in een besluitenlijst en 
waar nodig ook in de Kennisbank, zodat iedere medewerker toegang heeft tot deze informatie. 

− Legitimiteit: De medewerkers hebben toegang tot eerder afgehandelde casussen en kunnen zo 
onderzoeken of zij een eerder vergelijkbaar geval nu gelijk behandelen. Ook vindt er interne 
controle plaats. Het betreft hier een collegiale toetsing en geen fiatteringsslag. Bij een verschil in 
inzicht volgt een discussie tussen de beide medewerkers over de redenen waarom de 
medewerker zich niet kan vinden in de argumentatie. Het kan zijn dat de medewerker andere 
inzichten heeft, maar ook kan het beleid in de tussentijd is gewijzigd. Overleg met een 
domeindeskundige waarborgt dat in dezelfde situatie mensen gelijk behandeld worden. Deze 
domeindeskundige kent eerdere casussen en kent het specifieke onderwijssysteem van het 
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betreffende land. Soms wordt hierbij een beleidsmedewerker betrokken omdat deze adviserend 
kan optreden. Deze beleidsmedewerker bekijkt de zaak meer van bovenaf en ziet beter de 
risico’s in geval van toekennen. D&L is uiteraard gebonden aan wet- en regelgeving, maar 
daarbinnen is ruimte waarbinnen een afweging plaats moet vinden tussen het belang van de 
klant en ons belang. Naast het tactisch onderzoek waarin navraag wordt gedaan over de 
diplomering en geldende wet- en regelgeving omtrent het beroep, kan er ook een technisch 
onderzoek plaatsvinden waarin de echtheid van het document wordt onderzocht. Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar de echtheidskenmerken van het originele diploma.  

− Verschillen tussen kantoor- en thuiswerk: collega’s en de medewerker zelf vangen op kantoor 
meer zaken op die op de afdeling besproken worden. Het over en weer zaken bespreken is bij 
het thuiswerken weggevallen. Er zijn hiervoor nog geen oplossingen gevonden (bijvoorbeeld 
door bij een klein groepje mensen een casus in te brengen en deze te bespreken. Hierdoor kan 
verdieping worden bereikt). Besluitvorming zou daardoor wel beter en makkelijker worden 
doordat mensen met tips komen. De systemen IMI en RDE worden al meer dan tien jaar door 
DUO gebruikt en werden dus ook al vóór de thuiswerkperiode gebruikt. De werkwijze was 
hetzelfde vóór Corona, zij het dat we toen als team fysiek bij elkaar zaten en de overleggen en 
besprekingen toen niet digitaal gingen. 

− Valkuilen bij besluitvorming: er zijn medewerkers die vaste standpunten innemen en het 
argument gebruiken dat zaken ‘altijd al zo’ gaan. Dit is bij thuiswerken verergerd. Ook het 
vasthouden aan eerdere beslissingen en het teruggrijpen op eerdere situaties is erger geworden. 
Zelfs een situatie waarbij het beroep ongegrond is verklaard, nog overtuigd zijn van het eigen 
gelijk. Consensus wordt vastgesteld door argumenten te delen. Dan volgt een discussie. Op basis 
van de afwegingen wordt een conclusie getrokken. Vervolgens wordt in een rondvraag aan alle 
aanwezigen hun mening hierover gevraagd. In het team (25 man waarvan zeven senior-
medewerkers) is veel kennis en ervaring aanwezig. De discussies binnen het team verlopen 
positief. Er zijn veel nieuwe medewerkers gestart en zij hebben een frisse kijk en maken nieuwe 
afwegingen. Dit is verfrissend. Deze nieuwe mensen nemen ook online zelf voldoende ruimte in. 
Onderling worden casussen weliswaar aan collega’s gepresenteerd, echter niet met het doel te 
overtuigen, maar eerder om een inkijkje te geven en nieuwe mensen op te leiden. Deze 
presentatie heeft ook als doel tips en advies in te winnen over vergelijkbare situaties. De 
houding is hierbij neutraal. 
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12.9. Accountmanager, 15-12-2021 
1. Met welke besluitvormingsprocessen heb je tijdens je werk het meest te maken? 
 Besluitvorming rond uitvoerbaarheid, haalbaarheid en kosten van opdrachten en besluiten 

over het proces waarlangs dat moet plaatsvinden. 
2. Hoe en met wie (welke functionarissen) kom je hierbij tot besluiten? Dus, hoe verlopen deze 

processen? En hoe wordt consensus vastgesteld? 
 Besluitvorming vindt multidisciplinair plaats. De voorbereidende analyse wordt gedaan door 

de lijn/business (beleidsadviseurs, bedrijfsanalisten, controllers). Bij de besluitvorming zijn 
businessmanagers, businessdirecteuren, operationeel managers, portfoliomanagers, 
product owners, controllers, beleidsadviseurs en portfoliobureau betrokken. Als laatste zijn 
de staf en de directie betrokken bij de besluitvorming. De consensus wordt voorbereidend 
op operationeel/tactisch niveau bereikt door een bespreking en vervolgens door een 
bespreking op strategisch niveau. Als tijdens de vergadering een te grote discussie op gang 
komt luidt de conclusie dat het kennelijk onvoldoende is voorbereid en wordt het 
onderwerp teruggestuurd naar de voorbereidende fase. Als die niveaus hebben ingestemd 
volgt een parafencircuit langs de staf en vervolgens langs de directie. Dat parafencircuit gaat 
per mail. 

3. Welke verschillen zie jij bij dit procesverloop tussen kantoorwerk en thuiswerk? Wat is er 
veranderd op de onderstaande aspecten ten opzichte van kantoorwerk: 

o Wat betreft het verloop van de afstemming/discussie etc.. 
 Van live bijeenkomsten naar videobijeenkomsten. De videobijeenkomsten zijn een stuk 

zakelijker dan de live bijeenkomsten waren. Ook de voorbereiding van de besluitvorming 
ging voorheen live, even bij elkaar bij het bureau aanwippen maar ook wel per telefoon of 
mail. Dat gaat nu alleen nog met (video)bellen of per mail. Het parafencircuit ging en gaat 
per mail. 
o Wat betreft de herleidbaarheid en transparantie van de besluiten en het daaraan 

voorafgaande traject (is verslaglegging bijvoorbeeld veranderd?) 
 Er was en is op operationeel/tactisch niveau geen verslaglegging, op strategisch niveau wel. 

Omdat het parafencircuit per mail gaat is dit deel van de besluitvorming in de mail 
vastgelegd. 
o Wat betreft de waarborging van de legitimiteit van de beslissingen (wordt deze getoetst 

en zo ja, is hierbij verandering opgetreden bij thuiswerk?) 
 Daarin zie ik in de besluitvorming geen verschil tussen werken thuis en op kantoor. Je zou 

hooguit kunnen zeggen dat we door thuiswerken gemakkelijker in contact komen met het 
beleidsdepartement in Den Haag tijdens de besluit-voorbereidende fase. En dat dat de 
onderlinge afstemming met de opdrachtgever gemakkelijker maakt waardoor opdrachtgever 
en opdrachtnemer elkaar beter begrijpen. Anderzijds is het zo dat door de digitale contacten 
communicatie smaller wordt waardoor je elkaar mogelijk juist minder goed begrijpt. Maar 
dat verschil zie ik dus alleen in de voorbereidende fase en niet in de fase van besluitvorming. 
o Wat betreft het aansluiten van beslissingen aan de doelstellingen van DUO 

 Toetsing op doelstellingen van DUO gebeurt eigenlijk alleen als het om echt nieuw werk 
gaat. Dat gebeurt niet zo vaak. Meestal gaat het bij besluitvorming om aanpassing van 
bestaand werk. 

4. Maak je gebruik van ondersteunende methoden en technieken voor besluitvorming? Dus zijn er 
systemen of werkwijzen die jou hierbij ondersteunen? Is er daardoor ook sprake van een voor-
gedefinieerde werkwijze of een voorgesteld besluit? 
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 Besluitvorming vindt plaats langs vastgestelde processen. Via de klassieke kanalen. Er maken 
nog geen gebruik van ondersteunende techniek, die techniek bestaat wel maar is nog niet 
geïmplementeerd bij DUO. 

5. Zie je onder beslissers en/of adviseurs de onderstaande valkuilen. herken je jezelf of een ander 
hierin? Is er verergering opgetreden bij het thuiswerken? Wat wordt er gedaan om deze 
valkuilen te voorkomen? 

o Het onevenredig aandacht geven aan de eerste informatie die je over een onderwerp 
ontvangt 

 Heb ik nooit bewust zien gebeuren. 
o Het laten beïnvloeden van de beslissing door een eerder gemaakte slechte keuze of 

beslissing 
 Bij het terugkomen op een eerder genomen besluit is het besluitvormingsproces zwaarder 

dan als er nog niet eerder een besluit is genomen. Behalve een besluit over hoe nu verder 
wordt ook gevraagd om een uitleg hoe het komt dat eerder een, naar huidig inzicht, onjuist 
besluit is genomen. Desinvesteringen en de omvang daarvan spelen daarbij mede een rol 
maar geen hoofdrol. We proberen deze valkuil te voorkomen door een goede analyse te 
maken van de voor- en nadelen van de oude en de nieuwe optie. Ik zie geen verergering als 
gevolg van thuiswerken. 
o Het voorkeur geven aan het behouden van de bestaande situatie 

 Vergelijkbaar met antwoord onder b. DUO ontwikkelt veel ICT in huis. Ik merk dat het 
overwegen van het uitbesteden van ICT-werkzaamheden en nagenoeg onbegaanbare weg is. 
Tot inbesteden daarentegen wordt relatief gemakkelijk besloten. 
o Het onevenredig zwaar laten wegen van de eigen herinneringen, ervaringen en 

voorspellingen van de beslisser 
 Of iets onevenredig is vind ik moeilijk te beoordelen. Ik merk wel dat op strategisch niveau 

en op directieniveau moeilijk de handen op elkaar te krijgen zijn voor ‘nee, tenzij’ 
beslissingen. Dat men liever ‘ja’ of ‘ja mits’ wil zeggen tegen opdrachtgevers. Voor de ‘nee, 
tenzij’-beslissingen wordt een zwaardere en uitgebreidere onderbouwing geëist dan voor ‘ja’ 
of ja-mits’-beslissingen. Herinneringen aan oplossingen die een onderdeel waren van ‘ja, 
mits’-beslissingen in het verleden, worden voor het voetlicht gebracht als mogelijke 
oplossingsrichting voor een nieuwe casus met niet een altijd even groot realiteitsgehalte. Ik 
zie met enige regelmaat dat voor de uitvoering van een beslissing een uitbreiding van 
personeel nodig is en dat de beslissing dan wordt genomen zonder dat een duidelijk besluit 
over die personele uitbreiding of zelfs het proces waarlangs dat moet gebeuren, wordt 
genomen. 
o Het generaliseren van conclusies op basis van selectieve observaties en analyses 

 Zie ook antwoord onder d, oplossingen die in andere cases werkten worden geopperd voor 
nieuwe cases, ook als er (inhoudelijk) geen relatie is tussen de beide cases. 
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Bijlage 9 Beschikbare documentatie methoden en technieken 
Documentatie wordt separaat aan dit rapport bijgevoegd. 
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Bijlage 10 Codering van de interviews 
Tabel 61 Participanten aan de interviews, de datums waarop de interviews zijn afgenomen en de bij de codering gebruikte 
nummering 

Nr. Datum Participant 
1 3-12-2021 Senior Adviseur Analyse1 
2 6-12-2021 Medewerker Bezwaar1 
3 8-12-2021 Medewerker Bezwaar2 
4 9-12-2021 Medewerker PGI Ondersteuning 
5 9-12-2021 Adviseur PGI 
6 10-12-2021 Medewerker Beroep 
7 13-12-2021 Senior Adviseur Analyse2 
8 15-12-2021 Medewerker Diploma-erkenning en legalisatie 
9 15-12-2021 Accountmanager 

 

Tabel 62 Open codering van de interviews 

Besluitvorming bij thuiswerken ten opzichte van besluitvorming op kantoor 
Vergaderen en overleg op afstand 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Makkelijker om mensen bij elkaar te brengen X      X  X 
Positief effect op de besluit-voorbereidende fase         X 
Makkelijker organiseren van vergaderingen 
(geografisch verspreide teams) 

        X 

Meer formeel  niet goed kan zien hoe iemand er echt 
over denkt 

X      X  X 

Betrokkenheid van deelnemers minder goed te peilen       X   
Minder spontane contacten  X         
Mensen conformeren zich minder aan de groep       X   
Afstemming is makkelijker         X 
Meer misverstanden         X 
Verloop vergaderingen: rondje vooraf, discussie en 
afsluitend samenvatten en beslissen 

  X  X     

Onderliggende beweegredenen van argumenten 
minder bekend 

    X  X   

Besluitvormingsprocessen op afstand in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Geen toevallige toehoorders die zich mengen in de 
discussie en met nieuwe gezichtspunten kunnen komen 

X    X X    

Minder informeel sparren en reflecteren en vooraf 
peilen van het sentiment 

      X   

Geen voor-gedefinieerde besluiten vanuit systemen  X  X    X  
Meer afstemming en infomeren per mail met meer 
geadresseerden. Daardoor meer gezichtspunten 

    X     

Valkuilen bij besluitvorming op afstand in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zoveel mogelijk te argumenteren op basis van inhoud X         
Tijdens een presentatie minder ruimte is om de keuze 
te sturen 

      X   



146 
 

Informeel beïnvloeden gaat lastiger       X   
Besluitvormingsproces zwaarder bij de ‘nee, tenzij’-
beslissingen 

        X 

Oplossingen die in andere cases werkten, worden 
geopperd voor nieuwe cases, ook als er (inhoudelijk) 
geen relatie is tussen de beide cases 

        X 

Niet expliciet consensus wordt vastgesteld en dat 
conflicten als een veenbrand doorgaan 

  X       

Minder uitgegaan van inhoudelijke argumenten en 
vaker afgegaan op gevoel 

  X       

Managementbeslissingen als een verrassing     X     
Vaststellen van consensus is belangrijk  X      X X 
Meer vasthouden aan bestaande standpunten en 
eerdere beslissingen 

  X     X  

Aansluiten bij doelstellingen van de organisatie in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Casussen niet meer even onderling besproken   X     X  
Geen collegiale controle meer   X       

Kennisdeling bij werken op afstand in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Was al nauwelijks sprake van een 'papieren stroom': 
Wiki’s en Kennisbank 

 X      X  

Aanpak en specialistische kennis verschilt niet in 
vergelijking met kantoorwerk 

 X    X  X  

Minder gezichtspunten van anderen meekrijgen X    X X    
Uitkomsten van besprekingen worden rondgemaild in 
het team en eventueel vastgelegd 

       X  

Herleidbaarheid van besluitvorming op afstand in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
In impactanalysedocumenten worden alle alternatieven 
en argumenten vastgelegd bij zowel thuis als kantoor 

X         

Vast stramien gehanteerd voor besluitvorming omtrent 
het gebruik van persoonsgegevens bij zowel thuis als 
kantoor 

X         

Geen agenda en notulen bij zowel thuis als kantoor       X   
Agenda en notulen sinds thuiswerken  X X X  X    
Voorbereidingen voor overleggen nu via e-mail plaats 
hierdoor zijn de onderliggende documenten bij 
besluiten beter te traceren en is iedereen op de hoogte 

       X  

Kan worden nagegaan op basis van welke 
ingangsdocumentatie tot een gecommuniceerd besluit 
is gekomen 

 X      X  

Ondersteuning door methoden en technieken bij besluitvorming op afstand 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Geen ondersteunende methoden en technieken 
genoemd voor de ondersteuning van strategische en 
tactische besluitvormingstrajecten 

X    X  X  X 

Medewerker komt zelf tot een besluit zonder sturing 
door systeem 

   X    X  
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Tabel 63 Axiale codering van de interviews 

Besluitvorming bij thuiswerken ten opzichte van besluitvorming op kantoor 
Vergaderen en overleg op afstand in vergelijking met werken op kantoor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Laagdrempeliger 
- Makkelijker om mensen bij elkaar te brengen 
- Makkelijker organiseren van vergaderingen 
(geografisch verspreide teams) 
- Afstemming is makkelijker 

X      X  X 

Minder non-verbaal 
- Meer misverstanden 
- Betrokkenheid van deelnemers minder goed te peilen 
- Niet goed kan zien hoe iemand er echt over denkt 

X      X  X 

Meer formeel 
- Minder spontane contacten 
- Onderliggende beweegredenen van argumenten 
minder bekend 

X    X  X  x 

Besluitvormingsprocessen op afstand in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Groepsdynamiek 
- Geen toevallige toehoorders met nieuwe 
gezichtspunten 
- Minder conformeren aan de groep 
- Minder informeel sparren en reflecteren en vooraf 
peilen van het sentiment 

X    X X X   

Meer online 
- Meer geadresseerden met meer gezichtspunten 

    X     

Geen voor-gedefinieerde besluiten vanuit systemen  X  X    X  
Valkuilen bij besluitvorming op afstand in vergelijking met werken op kantoor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Verankering       X   
Verzonken kosteneffect         X 
Status-quo val   X     X  
Overmoed          
Beschikbaarheidsbias   X       
Representativiteit          
Bevestiging         X 
Valse consensus   X  X     
Illusie van controle          

Aansluiten bij doelstellingen van de organisatie in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Casussen niet meer even onderling besproken   X     X  
Geen collegiale controle meer   X       

Kennisdeling bij thuiswerken in vergelijking met werken op kantoor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Geen verschil tussen kantoor en thuis 
- Nauwelijks sprake van een 'papieren stroom' 
- Wiki’s en Kennisbank 
- Aanpak en specialistische kennis 

 X    X  X  
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Minder gezichtspunten van anderen meekrijgen X    X X    
Herleidbaarheid van besluitvorming bij thuiswerken in vergelijking met werken op kantoor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vastlegging besluitvorming 
- Alle alternatieven en argumenten vastgelegd 
- Vast stramien gehanteerd 
- Mailen van onderliggende documenten 
- Ingangsdocumentatie bij besluit 
- Agenda en notulen en uitkomsten van besprekingen 

X X X X  X  X  

Ondersteuning door methoden en technieken bij besluitvorming op afstand 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Geen ondersteunende methoden en technieken  X    X  X  X 
Geen sturing door systeem  X  X    X  
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Bijlage 11 Variabelen 

Variabele Schaal 
Uit welk soort taken bestaat het grootste deel van je 
werk? 

{1:Managementtaken}, {2:Beleidstaken}, 
{3:Uitvoerende taken}, {4:Administratieve 
taken}, {5:Anders, namelijk} 

Uit welk soort taken bestaat het grootste deel van je 
werk? / Anders, namelijk Text 

 

Het delen van informatie is noodzakelijk voor de 
uitvoering van mijn werk 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor de 
uitvoering van mijn werk 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Afstemming en overleg zijn essentiële onderdelen 
van mijn werk 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken worden successen onder 
directe collega’s meer gedeeld 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken is het eenvoudiger om af te 
stemmen en te overleggen 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken kan ik aan meer collega’s hulp 
vragen 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken zijn er minder mogelijkheden 
voor het uitwisselen van informatie 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken zijn er meer mogelijkheden 
voor het samenwerken met collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken beschikken mijn collega’s en ik 
niet meer over alle informatie die nodig is om ons 
werk naar behoren uit te voeren 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken is de samenwerking tussen 
mijn directe collega’s verbeterd 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken kan ik mijn werk beter 
zelfstandig uitvoeren 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken heb ik minder contact met 
collega’s van andere afdelingen / teams 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 
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Variabele Schaal 
Sinds we thuiswerken deel ik meer kennis met 
collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken is er minder samenwerking 
tussen de collega’s waarmee ik mijn werk uitvoer 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken bied ik hulp aan meer collega’s {1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Is er onder jouw directe collega’s één persoon die 
beslissingen neemt voor de hele afdeling/ het hele 
team? 

{1:Ja}, {2:Nee} 

Krijgt iedereen in jouw team / afdeling de kans om 
zijn standpunten uiteen te zetten? 

{1:Ja}, {2:Nee} 

Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft bij 
het nemen van beslissingen 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Ik probeer confrontaties te voorkomen {1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Ik vermijd tegenstellingen in discussies {1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Ik kom op voor mijn eigen belangen {1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Ik pas mij aan de beslissing van mijn collega’s aan {1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Ik geef degene met een sterke mening gelijk {1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Ik kom altijd uit voor mijn mening {1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken komen mijn directe collega’s 
en ik sneller tot een beslissing 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken worden afwijkende meningen 
beter gehoord 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 
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Variabele Schaal 
Sinds we thuiswerken kom ik meer op voor mijn 
eigen belangen 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken nemen minder collega’s deel 
aan discussies 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken heb ik meer invloed op 
groepsbeslissingen 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Hoe vaak heb je, nu we thuiswerken, contact met je 
directe collega’s? 

{1:elke werkdag}, {2:de meeste 
werkdagen}, {3:sommige werkdagen}, 
{4:bijna nooit} 

Zie jij verschil in opkomst tussen online formele en 
informele bijeenkomsten? De opkomst bij formele 
bijeenkomsten is 

{1:groter}, {2:even groot}, {3:kleiner}, 
{4:weet ik niet} 

Hebben jullie regelmatig (minimaal eens per week) 
informele bijeenkomsten (‘koffiemomenten’)? 

{1:ja}, {2:nee}, {3:weet ik niet} 

Hoe vaak neem jij deel aan informele bijeenkomsten? {1:altijd}, {2:meestal}, {3:soms}, 
{4:zelden}, {5:nooit} 

Maken jij en je directe collega’s gebruik van een 
teamruimte / eigen omgeving in Webex? 

{1:altijd}, {2:meestal}, {3:soms}, 
{4:zelden}, {5:nooit}, {6:wij hebben geen 
teamruimte/eigen omgeving in webex} 

Sinds we thuiswerken voel ik meer binding met mijn 
collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken is er minder tijd voor een 
praatje tijdens, voor of na formele bijeenkomsten 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken heb ik met meer directe 
collega’s vriendschappelijk contact 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken voel ik mij minder veilig bij mijn 
directe collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken heb ik beter contact met mijn 
directe collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens} 

Sinds we thuiswerken ervaar ik meer onderlinge 
spanningen tussen mijn directe collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens}, {6:weet ik niet} 

Sinds we thuiswerken ervaar ik dat er meer onderling 
vertrouwen is tussen mijn directe collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens}, {6:weet ik niet} 
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Variabele Schaal 
Sinds we thuiswerken wordt er meer geroddeld door 
mijn directe collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens}, {6:weet ik niet} 

Sinds we thuiswerken is er meer onderling respect 
tussen mijn directe collega’s 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens}, {6:weet ik niet} 

De chatfunctie in Webex of Skype wordt tijdens 
online bijeenkomsten gebruikt om onderling te 
chatten 

{1:sterk mee eens}, {2:mee eens}, 
{3:neutraal}, {4:mee oneens}, {5:sterk 
mee oneens}, {6:weet ik niet} 
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