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Abstract 

Tijdens de COVID-19 pandemie en het verplicht thuis werken stonden organisaties voor de uitdaging 

om creatieve processen, die doorgaans fysiek op kantoor worden uitgevoerd, uit te voeren met 

behulp van digitale collaboratie technologie. In dit onderzoek wordt door middel van kwalitatief 

onderzoek gekeken wat er verandert aan de uitvoering van creatieve processen wanneer deze 

worden uitgevoerd met behulp van digitale collaboratie technologie waarbij de deelnemers van het 

creatieve proces niet op dezelfde locatie aanwezig zijn.  

In dit onderzoek is gebleken dat de input opgehaald door uitvoering van creatieve processen door 

middel van digitale collaboratie technologie gelijk, of zelfs beter is dan in fysieke sessies. Door 

afgenomen zichtbaarheid van participanten aan een creatief proces is de rol van de facilitator 

prominenter en uitgebreider. Interactie tussen deelnemers neemt af bij gebruik van digitale 

collaboratie technologie, in plaats daarvan interacteert de gebruiker meer met de gebruikte 

technologie. Doordat vastlegging makkelijker is  met behulp van digitale collaboratie technologie is 

kennisdeling eenvoudiger en wordt dit veelvuldiger gedaan. Doordat digitale collaboratie 

technologieën in tegenstelling tot een fysiek whiteboard voor, tijdens en na een creatieve processen 

toegankelijkheid zijn, is het nu mogelijk om een creatieve processen asynchroon uit te voeren.  

Sleutelbegrippen 

Affordances, creatieve processen, digitale collaboratie technologie. 
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Samenvatting 

Tijdens de COVID-19 pandemie en het verplicht thuis werken stonden organisaties voor de uitdaging 

om, geholpen door in sommige gevallen ad hoc geadopteerde nieuwe technologie,  de 

bedrijfsvoering te continueren in een uitzonderlijke situatie. Fysiek samenwerken was niet mogelijk 

en samenwerken op afstand was het nieuwe normaal. Hierdoor was men gedwongen activiteiten die 

doorgaans gezamenlijk op een fysieke locatie plaatsvinden digitaal uit te oefenen. In dit onderzoek 

wordt onderzocht hoe creatieve processen (CP) veranderen door het gebruik van digitale 

collaboratie technologieën (DCT). De hiervoor geformuleerde onderzoeksvraag is: Hoe 

transformeren, beperken of faciliteren digitale collaboratie technologieën creatieve processen in de 

context van thuiswerk.  

Tijdens de literatuurstudie is gebruik gemaakt van drie deelvragen om bekend te worden met 

voorgaand onderzoek en benodigde kennis over het onderwerp te verzamelen. Het theoretisch 

kader is in drie delen opgezet naar aanleiding van deze vragen.  Het eerste deel heeft als doel om 

inzicht te vergaren in wat DCT precies zijn en hoe ze gecategoriseerd zijn.  

In het tweede deel van het theoretisch kader is gekeken wat een creatief proces in zakelijke context 

precies is en hoe dit werkt. Hieruit bleek dat creatieve processen bestaan uit vier stappen namelijk: 

1. fysiek samenkomen ten behoeve van effectieve kennisdeling, 2. in groepsverband kennis delen 

zodat cognitieve stimulatie optreedt, 3. men kan gebruik maken van een creativiteit bevorderende 

techniek zoals brainstormen,  4. er ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. 

In het derde deel is onderzocht wat we al weten over de uitvoering van creatieve processen met 

behulp van digitale collaboratie technologie en wordt het concept affordances geïntroduceerd. 

Affordances zijn potentiële acties in de relationele structuur tussen een technologie en de gebruiker 

van deze technologie, waarbij het perspectief van de gebruiker de uitkomst kan beïnvloeden. 

Affordances worden gebruikt om de veranderingen te analyseren en te duiden die plaatsvinden bij 

de uitvoering van creatieve processen door middel van digitale collaboratie technologieën.  

Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd als case study bij een consultancy bureau dat specialiseert 

in ondersteuning bij digitale transformaties. De organisatie is geschikt voor dit onderzoek omdat er 

consultants werken die op dagelijkse basis creatieve processen opzetten en faciliteren. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat bij de uitvoering van creatieve processen op afstand de rol van de 

facilitator prominenter is geworden en veranderd is. De facilitator Heeft er meer taken bij gekregen 

en is van vitaal belang voor een goed verloop van het creatieve proces. Om het creatieve proces via 

digitale collaboratie technologie goed te laten verlopen is uitgebreidere voorbereiding nodig dan het 

geval is bij de fysieke variant. Doordat de informatie die tijdens het creatieve proces wordt 

vastgelegd digitaal is vastgelegd is het eenvoudiger om deze informatie te delen, ofwel kennisdeling 

neemt toe.  Doordat digitale collaboratie technologieën voor, tijdens en na creatieve processen 

beschikbaar zijn is het mogelijk geworden om creatieve processen asynchroon uit te voeren. De 

participant kan zich voor een sessie inlezen en na een sessie alsnog ideeën toevoegen wanneer deze 

ontstaan.  
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Summary 

During the COVID-19 pandemic and the lockdown organizations were faced with the challenge, 

supported by ad hoc adopted technology, to continue their business in an exceptional and 

challenging situation. Physical collaboration was not possible and remote collaboration was the new 

normal. As a result, people were forced to digitally perform activities that usually take place at a 

physical location. This paper examines how creative processes (CP) change through the use of digital 

collaboration technologies (DCT). The research question for this paper is: How do digital 

collaboration technologies transform, limit or facilitate creative processes in the context of working 

from home. 

During the literature study, three secondary questions were used in order to become familiar with 

previous research and to collect necessary knowledge about the subject. The theoretical framework 

has been set up in three parts in response to these questions. The first part aims to gain insight into 

what DCT exactly are and how they are categorized. 

The second part of the theoretical framework looks at what exactly a creative process is in a 

business context and how creativity works. This showed that creative processes consist of four steps: 

1. physically coming together for effective knowledge sharing, 2. sharing knowledge in a group so 

that cognitive stimulation occurs, 3. Creativity enhancing techniques are used such as brainstorming, 

4. new ideas and insights are generated. 

The third part examines what we already know about the execution of creative processes using 

digital collaboration technology and introduces the concept of affordances. Affordances are 

potential actions in the relational structure between a technology and the user of this technology, 

where the user's perspective can influence the outcome. Affordances are used to analyze and 

interpret the changes that take place in the execution of creative processes through the use of 

digital collaboration technologies. 

This qualitative research was conducted as a case study at a consultancy firm that specializes in 

supporting digital transformation. The organization is ideally suited for this research because it 

employs consultants who set up and facilitate creative processes on a daily basis. 

This paper has shown that the role of the facilitator has become more prominent and that the role 

changed in the execution of creative processes at a distance. The facilitator has been given more 

tasks and is vital for the smooth execution of the creative process. In order for the creative process 

to run smoothly via digital collaboration technology, more extensive preparation is required than is 

the case with the physical variant. Because the information recorded in a digital manner during the 

creative process, it is easier to share this information, in other words knowledge sharing increases. 

Because digital collaboration technologies are available before, during and after creative processes, 

it has become possible to perform creative processes asynchronously. The participant can access the 

tool before and after a session if a new idea arises.   
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1. Introductie 

1.1. Achtergrond 
Tijdens de COVID-19 pandemie en het verplicht thuis werken stonden organisaties voor de uitdaging 

om, geholpen door in sommige gevallen ad hoc geadopteerde nieuwe technologie,  de 

bedrijfsvoering te continueren in een uitzonderlijke situatie. Fysiek samenwerken was niet mogelijk 

en samenwerken op afstand was het nieuwe normaal. Hierdoor was men gedwongen activiteiten die 

doorgaans gezamenlijk op een fysieke locatie plaatsvinden digitaal uit te oefenen (Richter, 2020). In 

dit onderzoek wordt onderzocht hoe creatieve processen (CP) veranderen door het gebruik van 

digitale collaboratie technologieën (DCT). 

1.2. Gebiedsverkenning 
“Creativiteit is het vermogen om werk te leveren dat nieuw en toepasbaar is voor de desbetreffende 
situatie, het is het startpunt voor innovatie en verandering. Dankzij creativiteit kunnen organisaties 
problemen oplossen en zich onderscheiden” (Buisine & Guegan, 2019, p. 1). Het is daarmee 
aannemelijk dat organisaties er baat bij hebben dat het creatieve proces van kenniswerkers effectief 
verloopt. Collaboratie technologieën zijn een pakket van hard- en software dat voorziet in het 
faciliteren van (verbale) communicatie en samenwerking (Brown, Dennis, & Venkatesh, 2010). 
Voorbeelden hiervan zijn software als Microsoft Teams, Sharepoint, Slack en Jira. Deze software 
wordt gebruikt om teams digitaal en op afstand samen te laten werken.  
 
Er zijn volgens Castellano, Davidson, and Khelladi (2017) drie niveaus van creativiteit te 

onderscheiden, namelijk: 1. Individuele technieken ten behoeve van creativiteit, bijvoorbeeld mind 

mapping, waarbij een individu zijn ideeën opschrijft aan de hand van thema’s. 2. Technieken ten 

behoeve van kennisdeling en creativiteit voor groepen, zoals brainstormen, waarbij de groep ideeën 

deelt en visueel maakt. 3. Een ecosysteem met technieken t.b.v. kennisdeling en creativiteit, 

bijvoorbeeld een ‘innovation funnel’ waarbij men van idee naar proof of concept naar productie 

werkt (Castellano et al., 2017). Dit onderzoek richt zich niet op de eerste categorie maar op 

technieken voor kennisdeling en creativiteit voor groepen en ecosystemen. 

 
Technologie op de werkvloer faciliteert hedendaags niet alleen de uitvoering van werkzaamheden 

maar brengt veranderingen teweeg in de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Veranderingen die optreden door inzet van een technologie zijn te verdelen in ‘first order effects’: 

effecten die invloed hebben op processen en architecturen. ‘Second order effects’: verandering van 

de manier waarop werk wordt gedaan. En ‘third order effects’: verandering in hoe de organisatie is 

georganiseerd naar aanleiding van second order effects (Baptista, Stein, Klein, Watson-Manheim, & 

Lee, 2020). Dit onderzoek gebruikt bovenstaande 3 categorieën om te duiden waar in de organisatie 

veranderingen optreden door het gebruik van digitale collaboratie technologie bij creatieve 

processen. 

1.3. Probleemstelling 
Een veelgehoord argument tegen digitaal samenwerken op afstand is dat men voor creatieve 

processen fysiek bij elkaar moet zijn om creatief te kunnen zijn. Tijdens het samenzijn kan men in 

het creatieve proces effectief informatie met elkaar delen wat leidt tot ideeën en creativiteit 

(Castellano et al., 2017). Werken op afstand heeft voor en nadelen, zo werken kenniswerkers 

efficiënter doordat er minder afleiding wordt ervaren, maar is kennisdeling moelijker door de 

afstand (Waizenegger, McKenna, Cai, & Bendz, 2020). Tijdens het verplichte thuiswerken vanwege 
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COVID-19 heeft het creatieve proces en kennisdeling niet fysiek kunnen plaats vinden maar heeft 

men dit proces uit moeten voeren met behulp van digitale collaboratie technologie.  

Het is onbekend hoe creatieve processen waarbij mensen traditioneel gezien bij elkaar komen, zoals 

brainstorm sessies of het ontwikkelen van strategie, gefaciliteerd, getransformeerd of beperkt 

worden door het gebruik van collaboratieve technologie. Gedurende de COVID-19 pandemie is het 

CP volledig plaats gaan vinden via DCT. In bestaande literatuur over creatieve processen wordt niet 

gekeken naar de uitvoering van deze processen via DCT terwijl CP in de toekomst ook na de 

pandemie naar alle waarschijnlijkheid steeds vaker via DCT uitgevoerd zullen worden (Richter, 2020; 

Standaert, Muylle, & Basu, 2021). Dit onderzoek kan bijdragen in inzicht in hoeverre toekomstig 

onderzoek naar CP rekening moet houden met de invloed van DCT op dit proces. Voor organisaties 

geldt dat het onbekend is hoe werk rondom CP verandert door uitvoering via DCT. Door dit gebrek 

aan kennis wordt het CP wellicht niet op de optimale manier uitgevoerd of georganiseerd.  

1.4. Doel van het onderzoek 
In dit kwalitatieve onderzoek wordt onderzocht hoe technologie het uitoefenen van creatieve 

processen op afstand transformeert. Het doel van dit onderzoek is dat men met de opgedane kennis 

ervoor kan zorgen dat het creatieve proces zo optimaal mogelijk uitgevoerd kan blijven worden. 

Hierbij wordt gekeken naar de gewijzigde manier waarop werk wordt uitgevoerd, de zogenaamde 

second order effects (Baptista et al., 2020). De centrale onderzoeksvraag van dit rapport is: Hoe 

transformeren, beperken of faciliteren digitale collaboratie technologieën creatieve processen in de 

context van thuiswerk.  

Om het beantwoorden van de hoofdvraag gestructureerd te laten verlopen zijn naast de hoofdvraag 

onderstaande deelvragen opgesteld.  

• welke verschillende digitale collaboratie technologieën kunnen onderscheid worden? 

• Hoe worden creatieve processen op kantoor uitgevoerd? 

• Hoe worden creatieve processen uitgevoerd met behulp van digitale collaboratie 

technologieën? 

1.5. Relevantie 
Een tekort aan kenniswerkers zorgt ervoor dat bedrijven steeds vaker decentrale virtuele teams 

opzetten die volledig digitaal en op afstand werken zodat kenniswerkers op globale schaal geworven 

kunnen worden (Castellano et al., 2017). Daarnaast heeft COVID-19 als een katalysator gewerkt voor 

digitaal werken. Het wordt verwacht dat we in de toekomst deels thuis en deels vanuit kantoor 

blijven werken, het zogenaamde hybride werken (Richter, 2020). Het is aannemelijk dat digitaal 

werken een onderdeel van de toekomst gaat worden en we waarschijnlijk niet terug gaan naar de 

‘oude’ 40 uur fysiek op kantoor.  

Met dit vooruitzicht is het van belang te begrijpen hoe collaboratie technologie het uitvoeren van 

creatieve processen beïnvloed zodat we met deze verandering om kunnen gaan. Op basis van 

opgedane inzichten kan bijvoorbeeld het management in de toekomstige hybride werksituatie 

bewust bepaalde werkvormen inzetten of vermijden. Of zelfs de keuze maken om bepaalde 

activiteiten wel fysiek te doen.  

Dit onderzoek is wetenschappelijke relevant omdat het inzicht geeft in hoe digitale collaboratie 

technologieën het werk rondom creatieve processen beïnvloeden. Deze elementen zijn nog niet in 

relatie tot elkaar onderzocht. Op het gebied van de uitvoering van creatieve processen en de rol die 
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een facilitator hierin bekleed bouwt dit onderzoek door op het werk van Buisine and Guegan (2019). 

In hun onderzoek kijken ze of facilitators voordelen ervaren bij uitvoering van sessies via DCT. Er 

wordt echter niet gekeken naar hoe het CP anders wordt uitgevoerd, dat gat tracht dit onderzoek te 

dichten. Door COVID-19 en de toenemende digitalisering blijft dit thema actueel en daarom is dit 

een relevante en actuele onderzoeksrichting.  

1.6. Aanpak 
De structuur van dit document is als volgt: In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader 

gepresenteerd samen met de literatuur zoek en selectie methoden. Hoofdstuk 3 bevat de 

methodologie waarna in hoofdstuk 4 de resultaten worden gepresenteerd. In hoofdstuk 5 volgt de 

discussie, conclusie, aanbevelingen en suggesties voor toekomstig onderzoek.  

2. Theoretisch kader 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Het theoretisch kader wordt gebruikt om te evalueren wat er in de literatuur te vinden is over het 

onderwerp en geeft een theoretische basis voor het daadwerkelijke onderzoek. In tabel 1 zijn de 

hoofdvraag en deelvragen weergegeven en de wijze waarop deze beantwoord zullen worden. Vraag 

1.1 en 1.2 worden mogelijk beantwoord aan de hand van voorgaande literatuur. Vraag 1.3  wordt via 

een combinatie van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek beantwoord.  

 

Hoofdvraag:  Methode 

1 Hoe transformeren, beperken of faciliteren digitale collaboratie 
technologieën creatieve processen in de context van thuiswerk.  

Literatuur + 
onderzoek 

Deelvragen:  
1.1 welke verschillende digitale collaboratie technologieën kunnen 

onderscheid worden? 
Literatuur 

1.2 Hoe worden creatieve processen op kantoor uitgevoerd? Literatuur 
1.3 Hoe worden creatieve processen uitgevoerd met behulp van digitale 

collaboratie technologieën? 
Literatuur + 
onderzoek  

Tabel 1 

Deelvraag 1.1. heeft als doel theoretisch inzicht te vergaren op het gebied van digitale collaboratie 

technologieën. Dit is van belang omdat de opgedane kennis gebruikt kan worden  in het kwalitatief 

onderzoek. In deelvraag 1.2 wordt gekeken naar literatuur over creatieve processen in een situatie 

waarbij men fysiek op kantoor werkt. Om onderzoek te doen naar hoe het werk veranderd is 

moeten we eerst begrijpen op welke wijze creatieve processen werden uitgevoerd voor het werken 

via digitale collaboratie technologieën. Middels deelvraag 1.3 wordt er gekeken naar wat de 

literatuur zegt over creatieve processen uitvoeren met behulp van digitale collaboratie 

technologieën.   

2.2. Uitvoering 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de online bibliotheek van de Open Universiteit 

(OU) en Google Scholar voor de verkenning van onderwerpen, aangezien Google Scholar breder 

zoekt dan de OU bibliotheek. De geselecteerde artikelen zijn gevonden via de zoekfunctie van de 

online bibliotheek van de Open Universiteit, deze heeft de voorkeur vanwege gegarandeerde 

toegang tot artikelen.  
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Om nieuwe artikelen over een onderwerp te vinden wordt gebruik gemaakt van de building blocks  

methode hierbij wordt op basis van relevante zoekwoorden en synoniemen in de literatuur gezocht. 

De forward snowball methode wordt gebruikt bij relevant oudere werken, zo wordt gekeken wie een 

relevant artikel geciteerd heeft. De backward snowball methode wordt ingezet om artikelen te 

vinden die aan de basis van bijvoorbeeld een theorie staan en bestaat uit kijken welke bronnen een 

relevant artikel zelf gebruikt. In bijlage 1 is het literatuur logboek opgenomen. In deze bijlage staan 

de zoekcriteria en zoekwoorden.  

 

Omdat de kwaliteit van artikelen van belang is dienen artikelen peer reviewed te zijn. Omdat 

techniek rondom digitale collaboratie technologieën snel ontwikkeld is gefilterd op artikelen van de 

laatste 7 jaar waarbij het uitgangspunt is: nieuwer is beter. Dit omdat een hoop technologie als 

bijvoorbeeld Microsoft teams 10 jaar geleden nog niet beschikbaar was. Het komt voor dat oudere 

artikelen gebruikt worden, bijvoorbeeld als het artikel ondanks de leeftijd relevant is of het artikel de 

grondlegger is van een theorie. Nadat artikelen zijn gevonden op basis van de selectiecriteria is de 

introductie en abstract gelezen om te bepalen of het artikel relevant is voor dit onderzoek.  

2.3. Resultaten en conclusies 
 

Welke verschillende digitale collaboratie technologieën kunnen onderscheid worden? 

“Samenwerking of collaboratie is een proces waarbij meerdere mensen samen werken aan een 

gemeenschappelijk doel. Digitale collaboratie technologieën zijn technologieën die het individuen 

mogelijk maken om samen te werken met andere individuen aan gemeenschappelijke doelen” 

(Mitchell, 2021, p. 3). Er is in de voorgaande literatuur vanuit meerdere invalshoeken getracht 

collaboratie technologieën te categoriseren (Carte & Chidambaram, 2004; Riemer, Steinfield, & 

Vogel, 2009; Zigurs & Munkvold, 2006). Er is de Time/Place typologie waarbij technologieën worden 

opgedeeld in communicatie die synchroon plaatsvind tegenover asynchrone communicatie, verder 

wordt er onderscheid gemaakt tussen communicatie op één locatie tegenover communicatie vanaf 

verschillende locaties (Zigurs & Munkvold, 2006). Dit onderzoek focust op kenniswerkers die tijdens 

COVID-19 zowel synchroon als asynchroon gewerkt hebben vanaf verschillende locaties. 

 

Volgens Riemer et al. (2009) zijn er drie vormen van interactie te onderscheiden die ondersteund 

worden door DCT, iedere vorm beoogd het realiseren van een bepaald doel en gezamenlijk vormen 

ze een hiërarchie. De eerste vorm is communicatie: communicatie faciliteert het delen van kennis 

tussen mensen, dit kan zowel via tekst, audio of audio/video plaatsvinden. De tweede vorm is 

coördinatie, coördinatie wordt gebruikt om werk of samenwerking op elkaar af te stemmen. De 

laatste vorm is collaboratie, dit zijn technologieën met als doel om daadwerkelijk samenwerken te 

faciliteren. Voorbeelden van deze categorieën zijn uitgewerkt in tabel 3.  De hiërarchie houdt 

dezelfde volgorde aan, om te coördineren is communicatie nodig en om te collaboreren is 

coördinatie nodig.  (Riemer et al., 2009). Tegenwoordig is er ook een vierde categorie toe te voegen, 

namelijk de geïntegreerde collaboratie technologieën (Olson & Olson, 2012). Dit houdt in dat één 

technologie alle drie de categorieën faciliteert. Een goed voorbeeld hiervan is Microsoft Teams. Via 

Teams kan men via chat, audio en video communiceren, via het planboard kan men coördineren  en 

via de Microsoft Sharepoint integratie in Teams kan men samen aan documenten werken en dus 

collaboreren. In tabel 2 staat enkele voorbeelden van DCT en onder welke categorie deze vallen.  
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Tabel 2 

Hoe worden creatieve processen op kantoor uitgevoerd? 

Om als organisatie competitief te blijven is het van belang om te blijven innoveren (Foss, Woll, & 

Moilanen, 2013). Om innovatie tot stand te brengen binnen complexe organisaties met vele 

belangen en variabelen zijn inzichten vanuit meerder invalshoeken en creativiteit nodig. Door 

meerdere individuen op één fysieke locatie in een vergadering samen te brengen kunnen ze hun 

kennis en uniek perspectief met elkaar delen, door deze unieke inzichten publiek te maken prikkelen 

de participanten elkaar tijdens de samenkomst en ontstaan er nieuwe inzichten en ideeën (Buisine & 

Guegan, 2019; Castellano et al., 2017; Foss et al., 2013; Tønnessen, Dhir, & Flåten, 2021). Hieruit kan 

afgeleid worden dat één van de belangrijkste voorwaarden voor creativiteit het delen van kennis is.  

 

Fysiek samenkomen draagt bij aan succesvolle communicatie en samenwerking. Door fysiek samen 

te komen is het mogelijk subtiele signalen in lichaamshouding of gezichtsuitdrukking op te vangen en 

lichaamshouding en gebaren te gebruiken om communicatie te verduidelijken. Wanneer een 

persoon iets niet snapt of er een misverstand optreedt wordt dit snel gedetecteerd en kan men 

hierop inspelen. (Olson & Olson, 2000) 

 

Een van de bekendste voorbeelden van een creatief proces is brainstormen. Dit is een manier van 

nieuwe ideeën genereren waarbij de participanten ideeën delen wanneer deze opkomen. Het delen 

van ideeën zorgt voor kennisdeling naar, en cognitieve stimulatie bij de overige deelnemers van de 

groep wat resulteert in nieuwe ideeën en inzichten. (Buisine & Guegan, 2019). We concluderen dat 

creatieve processen op kantoor bestaan uit 1. fysiek samenkomen ten behoeve van effectieve 

kennisdeling, 2. in groepsverband kennis delen zodat cognitieve stimulatie optreedt, 3. men kan 

gebruik maken van een creativiteit bevorderende techniek zoals brainstormen,  4. er ontstaan 

nieuwe ideeën en inzichten. Tijdens het uitvoeren van dit CP heeft de aanwezigheid van een 

facilitator die dit proces begeleid en stuurt een positieve invloed op de uitkomt van het CP (Buisine 

& Guegan, 2019).  

 

Hoe worden creatieve processen uitgevoerd met behulp van digitale collaboratie technologieën? 

In de voorgaande paragraaf is vastgesteld dat creatieve processen afhankelijk zijn van kennisdeling 

en dat fysiek samenkomen op kantoor hier een positieve invloed op heeft. Tijdens de COVID-19 

pandemie heeft men deze processen op afstand door middel van DCT uitgevoerd, zonder  fysiek 

samen te komen. Het is hierdoor in de lijn der verwachting dat uitvoerders van creatieve processen 
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geconfronteerd zijn met onverwachte uitdagingen tijdens het uitvoeren van creatieve processen 

waarbij het oplossen van deze uitdagingen leidt tot een andere manier van werken. Zo is het tijdens 

een fysieke samenkomst eenvoudig om binnen een grote groep in kleinere groepen te overleggen 

(Olson & Olson, 2000). Bij gebruik van audio/video software is overleg in kleinere groepen wel 

mogelijk maar kan dit alleen plaatsvinden door middel het inrichten van break out rooms, het nadeel 

hiervan is dat het extra werk kost en groepsvorming  niet organisch kan plaatsvinden. Tijdens een 

fysiek overleg kan men eenvoudig naar een whiteboard lopen, bij overleggen via DCT moet ook dit 

vooraf gefaciliteerd worden. Ofwel bij fysiek samenkomen is het mogelijkheid dat spontane 

interacties en samenwerkingen ontstaan bij DCT moet dit vooraf gefaciliteerd worden (Waizenegger 

et al., 2020).  

 

In de vorige paragraaf zijn de vier stappen van het creatieve proces benoemd. Het lijkt of men via 

DCT trachten op digitale wijze de vier stappen van het creatieve proces en fysieke bijeenkomst te 

vervangen of te faciliteren. Stap één, fysiek samenkomen ten behoeve van effectieve kennisdeling 

wordt vervangen door videobellen. Stap twee in groepsverband kennis delen zodat cognitieve 

stimulatie optreedt wordt gefaciliteerd door een online whiteboard en videobellen zodat men kan 

interacteren. Bij stap drie kan men gebruik maken van een creativiteit bevorderende techniek zoals 

brainstormen, dit wordt gefaciliteerd door het online whiteboards als Miro en Mural, verder kunnen 

Sharepoint en Wiki’s ingezet worden voor synchroon en asynchroon samenwerken. Zo kan men 

tijdens een CP samenwerken of naderhand individueel informatie toevoegen. Bij stap vier ontstaan 

er door voorgaande stappen nieuwe ideeën en inzichten.  

 

Op basis van de 4 stappen van het creatieve proces is tabel 3 opgesteld. In deze tabel is de link 

gelegd met de door DCT ondersteunde interactievormen van Riemer et al. (2009). Dit geeft inzicht in 

de link tussen het creatief proces en hoe DCT dit ondersteunen.    

 

Stap creatief proces: Technologie Vorm van DCT. 

Samenkomen t.b.v. 
kennisdeling  

Video bellen Coördinatie: om samen te komen moet de 
samenkomst gecoördineerd worden.  

In groepsverband kennis 
delen 

Online whiteboard 
Videobellen 

Communicatie: De groep deelt kennis via 
communicatie 
Collaboratie: Het is mogelijk dat de groep 
kennis deelt via een collaboratieplatform.  

Cognitieve stimulatie Online whiteboard 
 

Collaboratie & communicatie: De nieuwe 
opgedane kennis en inzichten leiden tot 
cognitieve stimulatie.  

Nieuwe inzichten -Website met user 
generated content  
-Cloud server t.b.v. 
collaboratie en opslag 

Coördinatie: nieuwe inzichten worden 
vastgelegd om ervoor te zorgen dat de 
ideeën niet verloren gaan.   
Collaboratie: Het vastleggen van nieuwe 
ideeën kan weer tot hernieuwde 
cognitieve stimulatie bij de groep leiden.  

Tabel 3 

Om de relatie tussen technologie, de mens en de uitvoering van creatieve processen te onderzoeken 

gebruik ik het ‘affordances’ perspectief. Dit perspectief maakt het mogelijk om onderzoek te doen 

naar de relatie tussen DCT, de gebruikers ervan en welke invloed deze heeft op de gebruikers 

(Waizenegger et al., 2020). Affordances zijn potentiële acties in de relationele structuur tussen een 

technologie en de gebruiker van deze technologie, waarbij het perspectief van de gebruiker de 
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uitkomst kan beïnvloeden (Evans, Pearce, Vitak, & Treem, 2017). Wanneer de affordance van 

invloed is op de acties van de gebruiker wordt dit ‘affordance actualization’ of actualisatie genoemd 

(Bernhard, Recker, & Burton-Jones, 2013).  

 

Door verplicht thuiswerken verplaatsen affordances geassocieerd met werken op kantoor en de 

objecten daar naar DCT en kunnen er nieuwe affordances of werkwijzen ontstaan geassocieerd met 

de collaboratie technologieën die gebruikt wordt om fysieke nabijheid te vervangen (Waizenegger et 

al., 2020). Een goed voorbeeld is de affordance ‘persistence’ van Treem and Leonardi (2013). 

“Persistence is het fenomeen waar bij communicatie beschikbaar blijft in dezelfde vorm als wanneer 

het initieel getoond werd.” (Treem & Leonardi, 2013, p. 155 vrije vertaling). Wanneer een 

brainstorm in een fysieke ruimte op een whiteboard wordt gedaan moet de uitkomst naderhand 

geïnterpreteerd, samengevat  en in een systeem vastgelegd worden, anders gaat deze verloren. 

Wanneer een zelfde sessie met behulp van DCT wordt gehouden is de informatie al digitaal 

vastgelegd en is het risico op verlies van informatie kleiner. Ofwel de persistance van DCT is groter 

dan die van een fysiek whiteboard. Naast het whiteboard zijn er andere kantoorobjecten die een rol 

spelen in de uitvoering van creatieve processen en invloed hebben op hoe deze worden uitgevoerd, 

zoals fysieke vergaderruimtes (Gaver, 1996). Gebruikers van DCT moeten zich aanpassen aan de 

beperkingen van DCT ten overstaande van fysiek samenkomen (Waizenegger et al., 2020). Zo is een 

affordance van fysiek samenwerken de mogelijkheid van spontane informele interactie (Fayard & 

Weeks, 2007). Dat dit in een thuiswerksetting met behulp van DCT spontaan plaatsvindt is minder 

aannemelijk omdat men elkaar niet zomaar tegenkomt, dus deze affordance geldt niet voor DCT 

(affordance withdrawal). Digitale collaboratie technologieën  en bijbehorende affordances hebben 

invloed op de manier waarop werk wordt uitgevoerd (Baptista et al., 2020; Waizenegger et al., 

2020).Wat deze invloed is en hoe deze tot uiting komt wordt in dit onderzoek bestudeerd.  

 

Door middel van literatuuronderzoek zijn een aantal affordances gevonden die relevant zijn voor in 

relatie tot DCT en  dit onderzoek. Deze affordances zijn: 

• Editability is de mate waarin het mogelijk is dat “individuen tijd kunnen spenderen aan het 

uitwerken en bewerken van communicatie of een document” (Treem & Leonardi, 2013).  

• Accessibility refereert aan “de mate van hoe eenvoudig documenten of informatie 

toegankelijk zijn.” (Holmes & Prieto-Rodriguez, 2018).  

• De affordance visibility “is de mate waarin informatie vindbaar of zichtbaar is voor 

gebruikers” (Treem & Leonardi, 2013). De affordance drukt uit in hoeverre een fenomeen 

zichtbaar is voor gebruikers. In de context van dit onderzoek is visibility de mate waarin de 

zichtbaarheid van individuen die een CP uitvoeren is  af- of toegenomen.  

• Recordability zijn de “mogelijkheden tot het vastleggen van informatie” (Evans et al., 2017).  

• Availability refereert aan “het vermogen van technologie om gebruikers toegang te geven 

tot de DCT en de daarin vastgelegde informatie op iedere tijd en locatie.” (Argyris & Monu, 

2015). Dit lijkt op de affordance persistance maar waar availability iets zegt over de mate 

van toegankelijkheid van technologie gaat persistance de mate waarin informatie in zijn 

oorspronkelijke vorm beschikbaar blijft.  

Er zijn een aantal relevante concepten rondom affordances die we moeten kennen, ten eerste: 

‘affordance shift’ dat betekent dat een affordance die gold voor fysiek samenwerken tijdens 

thuiswerken verschuift naar DCT (Waizenegger et al., 2020). Denk hierbij aan zichtbaarheid, dit is in 

beide situaties mogelijk al is het mogelijk dat de manier waarop dit plaatsvind verschilt, zo kan een 

facilitator in een vergadering de groep makkelijk bijsturen op het proces dan wanneer de groep 
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verdeeld is over verschillende break out rooms.  Ten tweede: ‘affordance withdrawal’ dit is een 

affordance die in de context van dit onderzoek wel aanwezig is tijdens fysiek samenwerken maar 

niet tijdens werken via DCT (Waizenegger et al., 2020). Een voorbeeld hiervan is spontaniteit tijdens 

fysiek samenkomen is het mogelijk om spontaan in kleinere groepjes te overleggen, bij hetzelfde 

overleg via videobellen moet dit georkestreerd worden.  

 

Er is onderzoek gedaan naar het effect van werken op afstand op kennisdeling en creativiteit door 

Castellano et al. (2017). In dit onderzoek is vastgesteld dat wanneer creativiteit bevorderende 

technieken gebruikt worden het creatieve proces niet hoeft te leiden onder thuiswerken. In het 

onderzoek van Tucker and Fixson (2020) is onderzocht wat de invloed is van DCT op het innovatie 

proces en vastgesteld dat DCT van essentieel belang zijn voor de uitvoering van dit proces. Op basis 

van bestaande literatuur kan echter geen duidelijk beeld geschetst worden over hoe creatieve 

processen uitgevoerd worden met behulp van DCT.  De hoofdvraag kan dus niet beantwoord 

worden op basis van voorgaande literatuur en zal derhalve in de onderzoeksfase verder onderzocht 

worden.  

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
 
In het theoretische kader is er aan de hand van deelvragen gekeken naar literatuur over creatieve 

processen uitgevoerd via DCT. Er is veel literatuur over CP en hetzelfde geldt voor DCT maar de twee 

fenomenen zijn weinig tot niet in relatie tot elkaar onderzocht. Vooral het effect van DCT op het 

werk rondom of de uitvoering van CP is onbekend.  

 Het doel van het vervolg onderzoek is antwoord te krijgen op deze vraag. Hiervoor zijn gegevens 

nodig van professionals over creatieve processen binnen organisaties die zowel voor als tijdens het 

thuiswerken in verband met de COVID-19 pandemie onderdeel zijn geweest van creatieve 

processen.   

3. Methodologie 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het doel van dit onderzoek is om de hoofdvraag ‘Hoe transformeren, beperken of faciliteren digitale 

collaboratie technologieën creatieve processen in de context van thuiswerk.’ te beantwoorden. Om 

deze te kunnen beantwoorden is informatie vereist van beoefenaars van creatieve processen en hun 

ervaringen op het gebied van het uitvoeren van deze processen in een fysieke setting versus via DCT.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd als kwalitatief onderzoek. In een kwalitatief onderzoek worden 

meningen, motivaties en de relatie daartussen op interpretieve wijze onderzocht. (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2019). Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden wordt vanwege 

de beperkte tijd voor de uitvoering van dit onderzoek gebruik gemaakt van een mono kwalitatief 

onderzoek. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt van één kwalitatieve onderzoeksmethode 

namelijk data collectie middels semi gestructureerde interviews (Saunders et al., 2019). Deze 

methode is gepast omdat het helpt met gedetailleerd inzicht te krijgen in de ervaringen van 

uitvoerders van creatieve processen. Het gebruik van een interview guide biedt structuur en zorgt 

dat de gestandaardiseerde vragen aan alle respondenten worden gesteld (Saunders et al., 2019). 

Tegelijk staat het de onderzoeker vrij om door te vragen wanneer een interessante uitspraak wordt 

gedaan. Dit is niet mogelijk bij een survey, waardoor deze methode afvalt.   
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Het onderzoek wordt uitgevoerd als case study, hierbij wordt het onderzoek in dit geval uitgevoerd 

bij 1 organisatie. De case study is volgens Yin (2009) geschikt voor dit onderzoek omdat de context 

van de fenomenen DCT en CP in relatie tot elkaar nog niet geheel duidelijk zijn.  

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Om kwalitatieve data te verzamelen worden voor dit onderzoek 8 interviews gehouden met 

facilitators van creatieve processen. Meer dan 8 interviews is gezien de gegeven tijd voor dit 

onderzoek niet haalbaar. Wanneer tijd geen limiterende factor was data verzameld totdat 

‘saturation’ optreed. Dit betekent het uitvoeren van interviews tot er geen nieuwe informatie 

gevonden wordt (Saunders et al., 2019).  Het is een voorwaarde dat de beoefenaars van creatieve 

processen deze zowel in fysieke als digitale setting hebben ervaren. Om accurate verslaglegging van 

de interviews te garanderen worden deze na toestemming van de geïnterviewden opgenomen en 

vervolgens getranscribeerd. 

De case organisatie is een consultancy bureau dat specialiseert in ondersteuning bij digitale 

transformaties. De respondenten zijn werkzaam voor dit bedrijf maar voeren opdrachten uit bij 

verschillende organisaties. Iedere geïnterviewde is werkzaam voor een andere (klant)organisatie. 

Hierdoor overspant het onderzoek meerdere typen organisaties en branches. Dit komt de externe 

validiteit van het onderzoek ten goede.  De organisatie is geschikt voor dit onderzoek omdat er 

consultants werken die op dagelijkse basis creatieve processen opzetten en faciliteren. 

3.3. Gegevensanalyse 
De data wordt middels een thematische analyse geanalyseerd. Thematische analyse is geschikt om 

thema’s en structuren in kwalitatieve data ingewonnen via interviews te ontwaren en op deze wijze 

structuur aan te brengen in verzamelde data (Saunders et al., 2019).  Tijdens deze thematische 

analyse wordt gezocht naar thema’s die leiden tot het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen. 

De thema’s worden gecodeerd en er wordt gekeken of deze leiden tot, of gekoppeld kunnen worden 

aan affordances. Voor thematische analyse aan de hand van affordances wordt gebruik gemaakt van 

het werk van (Treem & Leonardi, 2013). In hun onderzoek worden affordances benoemd die 

relevant zijn als startpunt voor dit onderzoek. Als laatste wordt gebruik gemaakt van het werk van 

(Evans et al., 2017), de in hun paper opgestelde criteria voor affordances worden in dit onderzoek 

tijdens de analyse gebruikt om te toetsen of er sprake is van een affordance of niet. 

Thematische analyse heeft als voordeel dat het veel flexibiliteit biedt bij het analyseren van data, en 

dat het mogelijk is om de theoretische lens van affordances in de analyse mee te nemen. 

Thematische analyse wordt gebruikt om de via interviews verzamelde data deductief te coderen 

middels in de literatuur gevonden thema’s en concepten, in dit geval worden hier affordances voor 

ingezet. De thematische analyse geeft een hoge mate van vrijheid in de analyse van data (Saunders 

et al., 2019). Deze vrijheid is gelijktijdig een nadeel, thematische analyse biedt weinig kaders. Het is 

van belang dat de analyse niet incoherent of onsamenhangend wordt als resultaat van deze vrijheid. 

Om dit te voorkomen en samenhang te creëren  worden de codes gegroepeerd in categorieën.   

3.4. Validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
 

De te interviewen participanten zijn consultants werkzaam voor een bedrijf dat specialiseert in 

digitale transformaties. Deze consultants voeren hun werkzaamheden uit bij een diverse groep 

klanten. Hierdoor beslaat de verzamelde data meerdere organisaties en branches, dit komt de 



15 
 

externe validiteit van het onderzoek ten goede en maakt dat de resultaten gegeneraliseerd kunnen 

worden.  

“Interne validiteit bij interviews betreft het vraagstuk of de vragen daadwerkelijk meten wat de 

onderzoeker wil meten.”(Saunders et al., 2019). Er zijn een aantal bedreigingen voor de interne 

validiteit van dit onderzoek. Alle participanten werken bij dezelfde organisatie, door met elkaar te 

spreken over dit onderzoek kunnen ze elkaar beïnvloeden. Dit risico wordt gemitigeerd door dit aan 

het begin van het interview te benoemen en te vragen niet met anderen over het interview te 

spreken. De onderzoeker kent de participanten, om te voorkomen dat interviewer bias optreed 

ofwel dat de onderzoeker invloed uitoefent  tijdens het interview worden de vragen puntsgewijs 

afgewerkt aan de hand van een vragenlijst. Aangezien het semigestructureerde interviews betreft is 

een zeker mate van vrijheid mogelijk in het interview. Om te voorkomen dat de bias invloed heeft op 

het onderzoek is na ieder interview gereflecteerd op sturende vragen. Data verzameld door 

sturende vragen is enkel gebruikt wanneer dezelfde informatie zich in andere interviews zonder 

sturende vragen heeft geopenbaard of is verwijderd. Om interpretatie fouten en sturend vragen te 

voorkomen is deelnemer validatie toegepast, dit betekent dat de respondenten de uitgewerkte 

interviews ontvangen en goedgekeurd hebben(Saunders et al., 2019). 

Alle participanten wordt voor het interview gevraagd of ze bezwaar hebben tegen het opnemen van 

het interview. Verder wordt er rekening gehouden met anonimiteit en geheimhouding. Dit betekent 

dat verzamelde informatie niet zomaar in online toepassingen wordt opgeslagen en dat 

identificerende informatie geanonimiseerd wordt, er wordt rekening gehouden met privacy. De 

interviews en uitwerking hiervan worden op eerlijke wijze vastgelegd en participanten hebben het 

recht, ook na het interview, om zich uit het onderzoek terug te trekken. Verder zijn de respondenten 

en organisaties geanonimiseerd om privacy te garanderen en herleidbaarheid onmogelijk te maken.  

Om het onderzoek herhaalbaar en betrouwbaar te maken worden gemaakte keuzes en methoden 

beschreven. Interviews worden volgens een vragenlijst afgenomen en vervolgens getranscribeerd. 

De transcripties worden ter akkoord voorgelegd aan de geïnterviewden. Op deze manier wordt de 

datacollectie transparant en de zogeheten ‘chain of evidence’ (Yin, 2009) gewaarborgd en is het 

onderzoek controleer- en herhaalbaar.  

4. Resultaten 
 

In deze sectie worden de resultaten naar aanleiding van de interviews gepresenteerd en waar 

relevant gekoppeld aan affordances.  

Kwaliteit CP via DCT gelijk, drempel organiseren CP lager. 

Tijdens de analyse van de interviews bleek  allereerst dat de geïnterviewden geen negatief effect op 

de kwalitatieve uitkomst van CP via DCT hebben ervaren. In sommige gevallen wordt zelfs ervaren 

dat de sessie meer output oplevert omdat de drempel om te participeren als lager wordt ervaren en 

men hierdoor meer input levert. Respondent 6 omschreef dit als volgt: “Ik denk dat je allemaal wat 

veiliger achter je scherm zit, dat het toch makkelijker is om op die ene digitale post it, met een wat 

minder geliefde opmerking misschien te plaatsen dan dat je direct iemand in de ogen kijkt en die 

denkt hé, zit jij dat nou op te plakken? Dus ik denk dat het ook wel meer kan opleveren doordat het 

wat veiliger en afstandelijker is.”  

Daarnaast wordt een lagere drempel ervaren voor het daadwerkelijk organiseren van CP via DCT. 

Deze drempel lijkt lager te zijn vanwege logistieke redenen. Deelnemers kunnen eenvoudig vanuit 
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thuis participeren, er hoeft geen vergaderzaal geboekt te worden en er is geen sprake van reistijd. 

Respondent 8: “Het uitwisselen van kennis, van ervaringen doe je gewoon sneller en makkelijker. Zo 

van nou heb jij dan tijd? Nou, laten we dan wat inplannen. Voorheen was het echt naar agenda's 

kijken en waar fysiek, nou in het midden van het land, allemaal dat soort dingen!“  

Verbeterde kennisdeling en samenwerking dankzij uitgebreidere vastlegging via DCT. 

Voor de COVID-19 pandemie voerden de respondenten CP door de regel uit in een vergaderzaal met 

gebruik van fysieke middelen, bijvoorbeeld: flip overs, post its, whiteboards, brown papers en stiften. 

Hetgeen opgeschreven op deze middelen moest na de sessie gedigitaliseerd worden. De 

respondenten ervaren het als een voordeel dat door het gebruik van DCT de output van de sessie 

direct digitaal en herbruikbaar voor handen is. Verder is de informatie vastgelegd tijdens een digitale 

sessie voor iedereen toegankelijk. Dit leidt tot actualisatie van de affordance accessibility, doordat 

informatie direct vastgelegd en gedeeld kan worden is ook de toegankelijkheid verhoogd.  Respondent 

6: “Ja, dan kom je toch op zaken als vastlegging wat ik net ook zei het is natuurlijk super chill dat je 

bepaalde sessies hebt en je doet dat digitaal, je zorgt ook gewoon dat je digitaal gewoon goed vastlegt 

en dat ook gelijk vastgelegd is.” “Er zit zo veel meer snelheid en vastlegging en accuraatheid door het 

digitaal te doen volgens mij. Dus dat dat enorme winst.”  

Voor facilitators geldt dat de herbruikbaarheid van digitale middelen als een voordeel wordt gezien. 

Voorbereiding uitgevoerd op een whiteboard kan niet hergebruikt worden, het whiteboard wordt na 

de sessie immer uitgewist. Met behulp van DCT kan bijvoorbeeld een herbruikbaar online whiteboard 

ingericht worden, een soort template. Dit zorgt er voor dat de voorbereiding bruikbaar is bij meerdere 

groepen. Respondent 1: “Digitaal heb je natuurlijk ook weer de herbruikbaarheid. Nu op de flip heb ik 

een mooie titel, werven doen we samen, maar ja nu wil ik de flip ook voor MT gebruiken, dat gaat niet 

meer omdat ik het niet meer kan aanpassen.  Er zit meer tijd in het fysiek tekenen  

Verder wordt er uitgebreider informatie vastgelegd omdat schrijfruimte digitaal niet gelimiteerd is, 

zo speelt de het beperkende formaat van een post it geen rol bij DCT. Respondent 2: “Als jij een post 

it fysiek hebt ben je beperkt in post it ruimte, digitaal kun je zeggen dit post itje is niet duidelijk, ik typ 

er nog wat bij of ik maak het anders In het verslag. Dat doe je fysiek niet.” Doordat het makkelijker is 

geworden om informatie vast te leggen wordt er meer informatie opgehaald en vastgelegd dan 

voorheen. Dit kan ertoe leiden dat men door de grote hoeveelheid informatie het overzicht 

kwijtraakt. Dit geld zeker wanneer informatie in meerdere DCT opgeslagen wordt. Respondent 1: 

“Maar er ontstaat ook wildgroei aan informatie. We zijn met elkaar een beetje zoekende met hoe zet 

je het nou precies in, want je gooit het ook nooit meer weg. Dus projectteams blijven digitaal 

bestaan, wat doe je met die informatie. Er wordt nu zo veel vastgelegd.” Het is dus van belang dat de 

verzamelde informatie volgens een logische en terugvindbare structuur wordt opgeslagen.  

Door de inzet van DCT wordt de affordance recordability van informatie in toegenomen mate 

geactualiseerd, er wordt meer informatie vastgelegd dan voorheen. Hierdoor is kennisdeling 

eenvoudiger geworden en toegenomen. Men kan bijvoorbeeld een digitale sessie eenvoudig 

opnemen en verspreiden onder collega’s die niet aanwezig konden zijn. Dit heeft effect op de 

affordance accessibility van informatie deze neemt namelijk toe. Daarnaast wordt informatie dankzij 

recordability eenvoudiger te delen. Hiernaast is de informatie toegankelijk in dezelfde vorm als het 

origineel was vastgelegd in tegenstelling tot informatie die vanaf een fysiek whiteboard is 

gedigitaliseerd. Er is dus ook sprake van toegenomen persistance bij gebruik van DCT.  Respondent 2: 

“Als iemand niet kon, werd de sessie opgenomen en dat is in Microsoft teams een druk op de knop, je 

zet hem op sharepoint, dus Iedereen die niet aanwezig is kan de opname terugkijken.”  
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Afgenomen persoonlijke interactie en duidelijke afspraken. 

Tijdens de interviews bleek dat de respondenten het moeilijker vinden om  via DCT met de groep te 

interacteren en de participanten te lezen omdat de non verbale communicatie voor een groot deel 

verloren gaat via videobellen. Dit is te verklaren aan de hand van de affordance visibility ofwel de 

afgenomen zichtbaarheid van de participanten aan een CP. Respondent 1: “Nadelen zijn wel dat je 

de onderstroom minder goed opmerkt, er is minder ruimte voor wat meer verbindende gesprekken. 

Het echt aanhaken op de beweging die je met elkaar creëert, dat blijft moeilijk. De groep lezen, in 

een sessie fysiek kun je dat vaak combineren. Koffie erbij, even tussendoor praten.” 

Het blijkt dat spelregels bij gebruik van DCT belangrijk zijn, bijvoorbeeld: staat men standaard op 

mute of niet? Camera aan of niet? Respondent 8: “Nee, eigenlijk net zo net zoveel alleen is voor mij 

die camera aan nog belangrijker, want ja, ik vind het wel grappig en je gaat ook niet als je in de 

fysieke setting zit, dan ga je dr ook niet zitten met een zak over je hoofd.” Wordt de chat gebruikt of 

niet? Ook zaken als waar slaat men informatie op, wat zetten we wel en niet op een planbord en 

wanneer werken we dit bij,  moet met elkaar afgestemd worden.  Respondent 1: “Toen kwam ik er 

achter dat het veel makkelijker is als je het combineert als facilitator om iedereen te betrekken en dat 

je duidelijke afspraken moet maken: Camera aan, dat we niet telefoneren, geen andere gesprekken, 

dat soort dingen.” Waar men in fysieke setting vooral interactie met elkaar heeft lijkt de interactie 

deels te verschuiven naar de DCT, participanten spenderen energie aan het uitgebreider uitwerken 

van bijvoorbeeld ideeën op het digitale whiteboard, ofwel de interactie met de tooling lijkt 

toegenomen en de interactie met elkaar afgenomen. Door het gebruik van DCT verliest men 

informele momenten en mogelijkheden tot kennisdeling bij bijvoorbeeld de koffieautomaat.  

Tegelijk spreken is via videobellen niet mogelijk en hiermee neemt interactie tussen participanten 

tijdens een CP af, daarom moet de facilitator interactiemomenten en spreektijd bewust faciliteren. 

Deze interactie momenten worden door de facilitators vooraf gepland en georganiseerd, op deze 

wijze is het tot op zekere hoogte toch mogelijk om alle participanten hun mening te laten geven. 

Respondent 5: “Maar als het er meer wordt, een discussie over MS teams vind ik heel erg lastig, Er zit 

toch wat vertraging op. Dan moet je dus zorgen dat iemand spreekt spreektijd krijgt. Dan moet je 

zorgen dat, iemand heeft een opmerking op een document ingediend. Die geeft dus eventjes in tien 

seconden weer wat de opmerking is. Dan ga ik effe het rondje af. Piet, wat vind jij Marie wat vind jij. 

En dat we terug naar het begin. Ja, is dat wat je wilt? Ja, dan schrijf ik het op.”   

Uit een interview bleek dat de chatfunctie het langs elkaar lopen in fysieke setting vervangt en dat 

dit nu nog steeds gebeurt ook al werken we weer fysiek samen. Respondent 6: “Je hebt je teams 

toch openstaan, dus maar toch effetjes dat berichtje eruit doen ook al zit hij schuin tegenover je.” 

Uitgebreidere voorbereiding creatieve sessies. 

Aan het begin van de overgang naar CP uitvoeren via DCT geven de geïnterviewden aan dat ze 

initieel de fysieke manier van werken imiteerden met behulp van DCT. Respondent 3: “één van de 

dingen was bijvoorbeeld dat je normaal gesproken misschien wel een petje op petje af zou doen. 

Nou, dan doe je het nu camera aan camera uit.” Toen men hier eenmaal aan begon te wennen is 

men andere werkvormen gaan bedenken en inzetten die geschikter zijn voor werken via DCT.  

De respondenten hebben ervaren dat CP via DCT strakker gepland en geleid moeten worden om 

gestelde doelen te bereiken. Hierdoor ervaart men meer focus en doelgerichtheid en duurt de 

uitvoering van CP via DCT korter dan CP in fysieke setting. Respondent 8: “Ja, ik vind het toch wel 

grappig. Aan de ene kant, als je kijkt naar, hè, als je online werkt met break out rooms en timeboxen 

dat kun je gewoon heel strak doen. Hè, dus je zegt je gaat brainstormen je krijgt de vijf minuten voor, 
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dan is het gewoon vijf minuten in dan hop, trek je ze gewoon terug in die main room dus dat is wel 

wel lekker efficiënt.” Uit de interviews bleek dat er een groot verschil is in werkwijze tussen CP die 

worden uitgevoerd via DCT versus fysiek. Respondenten geven aan dat een digitale sessies een 

gedegenere voorbereiding en meer voorbereidingstijd vragen. Men geeft aan fysieke sessies met 

een idee of een concept te starten en te zien ‘waar het schip strandt’, terwijl dit voor CP via DCT niet 

werkt. Respondent 7: “Creatieve sessie zijn online korter, meer geregisseerd, van tevoren denk ik, 

bewust gekozen in werkvorm dus qua voorbereiding denk ik dat je meer doet, soms ook nadenken. 

Nou ja, dat doe je ook fysiek. En wie zit ik bij wie een werkgroepje is, weet je wel. Dus dan doe je 

fysiek ook wel meer checken waar staan we qua energie?” Er zijn respondenten die deelnemers 

vooraf aan de sessie alvast input laten geven zodat deze input al klaar staat op bijvoorbeeld een 

digitaal whiteboard en hier verder op gebouwd kan worden. Dit omdat men via DCT beperkter is in 

gelijktijdige mondelinge interactie en het moeilijker is om dit tijdens een CP te doen.   

Rol facilitator prominenter 

Door de uitvoering van CP via DCT zijn rollen binnen de organisatie veranderd, de rol van facilitator is 

meer nodig dan voorheen. Dat een CP strakker voorbereid, gepland en geleid moet worden vraagt 

meer van de facilitator. Respondent 3:“Dus daar zit echt dat anders wel in. Sommige rollen zijn 

duidelijker naar voren gekomen, dus zelfs als moderator facilitator et cetera wordt nog meer gedaan, 

de voorzittersrol is eigenlijk weer meer teruggekomen dus ook in gesprekken. Maar ook wel, wie zit 

er aan de knoppen?”  Doordat deelnemers aan CP via DCT minder zichtbaar zijn dan in een fysieke 

setting worden er eerder meerdere facilitators ingezet. 

 Er is sprake van een verschil in actualisatie van de affordance visibility in CP via DCT versus de 

fysieke variant. Doordat de facilitator de groep via DCT minder goed ziet is het moeilijker om de 

groep te lezen en in te schatten of iedereen participeert.  Respondent 6: “En mijn belangrijkste 

kanttekening bij het digitaal is dat we kunnen op een bepaalde manier verstoppen. Kijk, als je in een 

workshop met zes of zeven of acht man zit en je ziet iemand echt afhaken dan ja, dan kun je, dan zie 

je dat ook gelijk gebeuren en als de digitale is, dat kun je eigenlijk best wel een beetje daar 

tussendoor laveren om toch een indruk te wekken dat je meedoet maar misschien toch wel wat 

anders.”   

Creatief proces kan asynchroon en hoeft niet te stoppen na einde sessie.  

Door de inzet van DCT voor CP is het mogelijk om participanten voor, tijdens en na de sessie toegang 

te geven tot de gebruikte DCT, bijvoorbeeld een whiteboard voor een brainstorm. Dit kan ertoe 

leiden dat participanten van een digitale sessie, door de actualisatie van de affordance availability, 

een idee dat opkomt na de sessie nog toe kunnen voegen aan het digitale whiteboard. Ofwel de  

affordance editability is van toepassing, het daadwerkelijk aanpassen van input is via DCT later nog 

mogelijk, dit is niet mogelijk na fysieke sessies waarbij een foto is genomen van het whiteboard en 

de flip over is meegenomen. Respondent 1: “Maar ook qua functionaliteit, het is makkelijker om van 

tevoren, tijdens en na iets op dat 1e platform te zetten. In fysieke setting loopt 1 iemand weg met het 

materiaal en dan krijg je het in onbewerkbare foto’s terug.”  

DCT en zichtbaarheid 

Teams bij de organisaties van respondenten 1 en 2 werken voor creatieve processen maar ook het 

behalen van doelen veelal met fysieke whiteboards. Het voordeel van fysieke setting is dat men voor 

de pandemie op de werkvloer regelmatig met zo een bord geconfronteerd werden. In het geval van 

DCT is dit niet zo, dan moet men doelgericht het bord bezoeken. Dit betreft de affordance visibility 

van informatie, de zichtbaarheid van het bord is minder via DCT dan in fysieke setting. Daarnaast 



19 
 

geldt voor de affordance accessibility dat het bord minder toegankelijk is omdat men hierop 

geautoriseerd moet worden. Respondent 1: “En zo een digitaal bord moet je ook nog onderdeel van 

zijn, niet iedereen heeft toegang. En de interactie was zeker in het begin een beetje wennen. Wij 

hadden voor de interactie heel erg ingezet op teamborden voor de dialoog, wekelijks met z’n allen 

om het bord, volgende stappen bespreken, verbeter routines, etc. Wij reden letterlijk ons bord als 

voorbeeldfunctie op de gang naar de liften en daar stonden we met ons team het goede voorbeeld te 

geven.” Hieruit blijkt dat de accessibility en visibility beiden zijn afgenomen.  

Facilitoren geven aan dat het lezen van en inspelen op de groep via DCT vele malen lastiger is dan bij 

de uitvoering hiervan in fysieke setting. Respondent 1: “Ja, maar het is moeilijker te peilen of 

iedereen nou echt betrokken is. Je ziet wat lastiger waar iemand echt is en echt mee bezig is.”  

Meerdere respondenten geven aan dat het moeilijker is om in te spelen op de ‘onderstroom’ ofwel 

hoe de groep aanvoelt. Respondent 2: “Bij fysiek kan je reageren op wat niet wordt uitgesproken. Bij 

remote is dat lastiger.” Veel aangedragen reden hiervoor is dat de facilitator de deelnemers van de 

groep minder goed ziet of in sommige gevallen helemaal niet. Wanneer men bijvoorbeeld 

presenteert via Microsoft Teams zijn de overige deelnemers aan de sessie niet meer zichtbaar omdat 

het scherm gevuld wordt met de presentatie.  

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

5.1. Discussie  
 
In het theoretisch kader is uiteengezet dat het creatief proces afhankelijk is van deelnemers die 
elkaar cognitief stimuleren door middel van interactie (Buisine & Guegan, 2019; Castellano et al., 
2017). Uit onderzoek is ook gebleken dat fysiek samenkomen bijdraagt aan succesvolle 
communicatie. Lichaamshouding, gebaren en gezichtsuitdrukking dragen hier aan bij (Olson & Olson, 
2000). Uit de resultaten blijkt dat bij gebruik van DCT de deelnemer aan het CP vergeleken met 
fysieke sessies minder zichtbaar zijn, ofwel er is sprake van afgenomen visibility. Het is opmerkelijk 
dat er ondanks de afgenomen visibility volgens de geïnterviewden meer of gelijke input opgehaald 
wordt tijdens CP. Daarnaast wordt aangegeven dat er minder persoonlijke interactie is en men meer 
energie stopt in persoonlijk interacteren met de gebruikte DCT, dit komt niet overeen met 
voorgaande literatuur. Op basis van deze literatuur wordt verwacht dat door minder (effectieve) 
interactie er minder cognitieve stimulatie optreedt en dat het CP daardoor minder resultaat 
oplevert.  
 
Spontane interactie is een affordance van fysieke uitvoering van CP (Fayard & Weeks, 2007). Op 

basis van het theoretisch kader wordt verwacht dat werken via DCT leidt tot affordance withdrawal 

van deze affordance. Ofwel door het uitvoeren van CP met behulp van DCT verdwijnt spontane 

interactie of wordt deze sterk minder. Uit de verzamelde data in dit onderzoek wordt dezelfde 

conclusie getrokken. Het lijkt erop dat doordat men niet gelijktijdig kan spreken tijdens videobellen, 

er vergeleken met fysieke sessies afname is van interactie binnen de groep. Dit heeft als mogelijk 

neveneffect dat de deelnemers van de sessie meer aandacht richten op de DCT.  

Creatieve sessies worden in fysieke setting vooral met fysieke hulpmiddelen uitgevoerd, dit betekent 

dat de toegang tot deze hulpmiddelen stopt na de sessie. DCT blijven beschikbaar ofwel de 

availability van CP ondersteunende tools is toegenomen vergeleken met fysieke setting. Door 

toegenomen availability is het mogelijk om CP asynchroon uit te voeren en deelnemers kunnen ook 

na afloop van een sessie nog ideeën of informatie toevoegen. Dit wordt naast de verhoogde 

availability van de DCT mede mogelijk gemaakt door de verhoogde persistance van informatie via 
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DCT. De DCT blijft toegankelijk en de daarin opgenomen informatie is nog gelijk aan hoe deze is 

vastgelegd tijdens het CP. Dit maakt het mogelijk voor deelnemers om de informatie nogmaals te 

bekijken en daardoor wederom cognitief gestimuleerd te worden (Buisine & Guegan, 2019). Dit in 

combinatie met het feit dat men het eenvoudiger vindt om via DCT uitgebreidere input te geven 

vergeleken met fysieke setting maakt dat bij de uitvoering van CP via DCT meer of uitgebreidere 

output opgehaald wordt. Wellicht compenseert dit voor de in eerste alinea benoemde afname in 

interactie en visibility en daaraan gekoppelde verwachting dat DCT via CP minder effectief zijn. Door 

toegenomen recordability door het gebruik van DCT is kennisdeling toegenomen. Omdat het 

eenvoudiger is om informatie vast te leggen via DCT wordt hier meer gebruik van gemaakt en 

opgeslagen op een centrale plek. Dit verhoogt tegelijk de accessibility van informatie wat wederom 

kennisdeling ten goede komt. Het is interessant of al deze uitgebreide vastlegging niet zorgt voor 

een ‘information overload’ waardoor het wellicht moeilijker wordt om informatie terug te vinden 

(Edmunds & Morris, 2000). Dit is echter niet binnen de scope van dit onderzoek. Het feit dat 

informatie gedeeld wordt via DCT heeft waarschijnlijk een positief effect op kennis en creativiteit 

binnen teams (Tønnessen et al., 2021). Immers alle teamleden hebben toegang tot desbetreffende 

informatie door de toegenomen availability van informatie en men is niet afhankelijk van informatie 

opdoen via informele of formele interactie.  

Uit de resultaten is gebleken dat de rol van de facilitator bij CP via DCT prominenter naar voren komt 

dan in fysieke setting. Volgens Buisine and Guegan (2019) heeft de aanwezigheid van een facilitator 

een positief effect op de uitkomst van een CP. Wellicht dat de grotere rol van de facilitator en 

uitgebreidere voorbereiding bijdragen aan dat tegen de verwachting in CP via DCT gelijkwaardige 

resultaten oplevert ten overstaande van CP in fysieke setting. Daarnaast heeft de facilitator meer 

taken gekregen. Naast een groep begeleiden in een werkvorm moet er nu ook extra opgelet worden 

of iedereen nog mee doet, moet de techniek beheerd worden en moet DCT uitgelegd en op de juiste 

manier gebruikt worden. De taak van een facilitator is uitgebreider geworden, dit in samenspel met 

de afgenomen visibility via DCT maakt het moeilijker om zonder assistentie een CP via DCT te 

faciliteren, er wordt ervaren dat er meerdere facilitators nodig zijn die verschillende taken op zich 

nemen. Mogelijk komt dit doordat ondanks dat men via video nog zichtbaar is en een deel van de 

visibility hiermee blijft bestaan, het moeilijker is om in een grote groep  alle individuen in de gaten te 

houden via een scherm. Hierdoor verliest de facilitator inzicht in lichaamshouding en 

gezichtsuitdrukking (Olson & Olson, 2000). Organisaties die hybride of vanuit huis blijven werken 

dienen rekening te houden met de extra vraag naar de rol van facilitator.  

5.2. Conclusies 
 

Het doel van dit onderzoek is antwoord geven op de vraag: Hoe transformeren, beperken of 

faciliteren digitale collaboratie technologieën creatieve processen in de context van thuiswerk. Op 

basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de uitvoering van creatieve 

processen via digitale collaboratie technologie het werk op verschillende manieren verandert. In 

onderstaande alinea’s worden deze veranderingen beschreven.  

De rol van facilitator is prominenter en veranderd.  

De rol van de facilitator bij CP is belangrijker geworden door het gebruik van DCT omdat de 

facilitator meer taken moet vervullen en het moeilijker is om een CP te begeleiden op afstand. 

Doordat deelnemers aan een CP minder zichtbaar zijn is er noodzaak voor meer en uitgebreidere 

spelregels over hoe er via DCT samengewerkt wordt. Facilitators gaan bij uitvoering van CP met 
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behulp van DCT anders met de deelnemers van de groep om. Spreektijd moet expliciet ingepland 

worden, het is nodig om deelnemers bewust de spreektijd te gegeven door ze bijvoorbeeld bij naam 

te noemen. Ofwel de facilitator moet interactie meer en bewuster sturen. Facilitators ervaren een 

lagere drempel om CP te organiseren via DCT. 

Uitgebreidere voorbereiding CP via DCT. 

Creatieve processen via DCT worden anders voorbereid dan fysieke sessies. Facilitators moeten 

meer voorbereiden om te compenseren voor de afgenomen mogelijkheden tot persoonlijke 

interactie via DCT. Door de afgenomen interactie hebben deelnemers meer interactie met de DCT 

waarin informatie vastgelegd wordt.  

Meer (digitale) kennisdeling. 

Er wordt meer kennis gedeeld en dit wordt gedaan met behulp van DCT. Doordat de gecreëerde 

content tijdens een CP direct vastgelegd wordt in DCT zijn er meer mogelijkheden ontstaan om deze 

output snel met meer mensen te delen. Er is geen vertaalslag meer nodig van analoge 

ondersteunende elementen naar DCT.  Verder is tijdens de CP gegenereerde output uitgebreider 

dan in fysieke setting doordat bijvoorbeeld schrijfruimte digitaal niet gelimiteerd is. Door de 

afgenomen zichtbaarheid van een participant aan een CP kan een lagere drempel worden ervaren 

om een contributie te plaatsen op bijvoorbeeld het digitale whiteboard.  

Asynchrone uitvoering CP mogelijk.  

Doordat DCT voor, tijdens en na een CP beschikbaar zijn is het mogelijk geworden om asynchroon bij 

te dragen aan de CP. Een deelnemer kan een goed idee na een sessie als nog toevoegen aan de 

betreffende DCT waarin de output is vastgelegd. Dit was in fysieke setting niet mogelijk aangezien er  

een foto van het whiteboard werd gemaakt of de flipovers niet meer beschikbaar zijn.  

5.3. Reflectie 
De data voor dit onderzoek is verzameld bij 1 organisatie, ondanks dat geïnterviewden opdrachten 

uitvoeren voor verschillende organisaties is er sprake van een enkelvoudige case study. De 

participanten zijn allemaal consultants die specialiseren in het faciliteren van creatieve processen. 

Dit maakt dat de resultaten van dit onderzoek niet zomaar gegeneraliseerd kunnen worden. Het 

aantal geïnterviewden is vanwege beperkte tijd slechts 8 personen. Daarom kan niet met zekerheid 

vastgesteld worden of ‘saturation’ opgetreden is en of de resultaten representatief zijn. Dit zou in 

verder onderzoek met meer participanten vastgesteld moeten worden.  

Het gebruik van een interview guide om te waarborgen dat bij ieder interview vragen op dezelfde 

wijze worden gesteld was prettig en maakte dat beantwoorde vragen onderling eenvoudig 

vergeleken konden worden. Bij het doorvragen naar aanleiding van een antwoord ontstond er wel 

afwijking tussen de verschillende interviews. Tijdens het spontaan doorvragen viel op dat het ook 

moeilijker is om niet sturend te vragen of met de geïnterviewden mee te praten. De gevallen waar 

dit is gebeurd zijn betreffende antwoorden niet gebruikt voor dit onderzoek. Zo is gewaarborgd dat 

de resultaten niet beïnvloed zijn door de onderzoeker, potentieel nadeel is dat wellicht relevante 

data niet meegenomen is in het onderzoek. 

Tijdens het interviewen moest de onderzoeker opletten dat de geïnterviewden vragen bleven 

beantwoorden in de context van creatieve processen en niet in de bredere context van het werken 

via DCT. Dit vereiste dat de geïnterviewden tijdens het interview gestuurd moesten worden om 
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binnen het gestelde kader van CP de vragen te beantwoorden. Er is getracht dit te doen zonder te 

sturen richting een bepaald antwoord maar enige vorm van invloed is niet uit te sluiten.  

5.4. Aanbevelingen voor de praktijk  
Organisaties dienen te zorgen dat medewerkers toegang hebben tot DCT die ondersteunen in het 

vervangen van fysiek samenwerken. Door de inzet van deze tools is de rol van de facilitator 

prominenter en uitgebreider geworden. Het is aan te raden om CP via DCT te laten begeleiden door 

voldoende en kundige facilitators. Op basis van de afgenomen interviews is gebleken dat het een CP 

ten goede komt als deelnemers vooraf digitaal om input wordt gevraagd, dit wordt dan ook 

aangeraden.  

Voor CP via DCT is een uitgebreidere voorbereiding nodig. Een groot voordeel is dat digitaal 

materiaal eenvoudig hergebruikt kan worden. Het is aan te raden om ervoor te zorgen dat het 

materiaal voor iedereen vindbaar is zodat dit ook optimaal ingezet kan worden.  

Door CP via DCT uit te voeren is een positief effect op kennisdeling waargenomen. Echter kan de 

verscheidenheid aan tools en de grote hoeveelheid informatie ertoe leiden dat men het overzicht 

kwijt raakt. Het is van belang goede afspraken te maken op welke wijze gewerkt wordt en waar en 

hoe informatie wordt opgeslagen.  

5.5. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Dit onderzoek heeft gekeken naar hoe creatieve processen veranderen wanneer deze uitgevoerd 

worden via digitale collaboratie technologieën. In de resultaten valt te lezen dat er meerdere 

veranderingen naar voren zijn gekomen met betrekking tot de uitvoering van deze processen. Er is 

echter niet gekeken naar de mate waarin het creatieve proces meer of minder succesvol is door deze 

veranderingen. Dit zou in toekomstig onderzoek bekeken kunnen worden.  Ook is gebleken dat 

asynchrone uitvoering van CP via DCT mogelijk is en plaatsvindt. Het effect hiervan op het resultaat 

van CP dient nader onderzocht te worden. Verder zijn de resultaten tot stand gekomen op basis van 

8 interviews bij 1 organisatie. Om de resultaten te valideren zouden deze getoetst moeten worden 

bij meer respondenten en meerdere organisaties.  

Tijdens de interviews bleek dat organisaties, nu de lockdown voorbij is, nu geconfronteerd worden 

met hybride werken en vergaderen. Dit betekent dat een deel van de deelnemers aan een overleg of 

CP op afstand inbelt en een deel aanwezig is op een fysieke locatie. Het effect hiervan op CP of 

überhaupt organisaties is nog onduidelijk.  

Door het uitvoeren van CP via DCT zijn organisaties meer DCT in gaan zetten en wordt er ook meer 

informatie opgeslagen. In interviews werd gesproken over ‘information overload’ en dat het 

moeilijker wordt om informatie te vinden doordat er zoveel tooling en informatie beschikbaar is. Het 

effect hiervan op organisaties en werk is een interessante onderzoeksvraag die nader onderzocht 

moet worden.  
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7. Bijlagen 

7.1. Bijlage 1 – literatuurlogboek 
Onderzoeksvraag: Hoe transformeren, beperken of faciliteren digitale collaboratie technologieën 

creatieve processen in de context van thuiswerk. 
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Ben Tiggelaar) 
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coolers: The Affordances of Informal Interaction. 
Organization studies, 28(5), 605-634. 
doi:10.1177/0170840606068310 

 

Ontvangen via begeleider 
scriptie. 

8 
Richter, A. (2020). Locked-down digital work. International 

Journal of Information Management, 55, 102157. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102157 

Ontvangen via begeleider 
scriptie. 

9 

Treem, J. W., & Leonardi, P. M. (2013). Social media use in 
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Werk van Treem opgezocht 
n.a.v. artikel van Evans.  

10 

Bernhard, Eike, Jan Recker, and Andrew Burton-Jones. 
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in the Process Modeling Context." In Proceedings of the 

34th International Conference on Information Systems (Icis 
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Ontvangen via begeleider 
scriptie. 
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http://aisel.aisnet.org/: Association for Information Systems 

(AIS), 2013. 

 

 

 

7.2. Bijlage 2 – Interview guide 
Opening gesprek 

• Korte introductie van mijzelf.  

• Uitleg van het onderzoek: 

“In dit onderzoek wordt onderzocht hoe werk rondom creatieve groepsprocessen verandert 

door het gebruik van digitale collaboratie technologieën.” 

In COVID-19 tijd zijn we allemaal vanuit huis gaan werken. Voor deze tijd werden creatieve 

processen door de regel uitgevoerd vanuit kantoor waar je met elkaar kunt samenwerken, 

bijvoorbeeld in een vergaderzaal, en elkaar dus kunt spreken en zien. Deze processen zijn 

door COVID-19 gaan plaatsvinden gefaciliteerd door middel van digitale collaboratie 

technologieën. Denk aan Teams, Zoom, Mural, planborden.  

Uitleg Digitale collaboratie technologieën: . Digitale collaboratie technologie is technologie 

die het de gebruiker mogelijk maakt om samen te werken met andere individuen aan 

gemeenschappelijke doelen 

 

Uitleg creatieve processen: creatieve processen zijn sessies waarbij door middel van het 

delen van kennis men nieuwe ideeën wil creëren. Denk bijvoorbeeld aan een brainstorm. Dit 

werkt als volgt, deelnemers aan de brainstorm delen hun ideeën met elkaar, hierdoor krijgen 

deelnemers nieuwe perspectieven voorgeschoteld en dit leidt tot nieuwe inzichten.  

• Doel van het interview. 

Het doel van dit interview is op basis van jouw ervaringen een inkijk krijgen wat het effect is 

van digitale collaboratie technologie op de uitvoering van creatieve processen.  

 

• Opnemen gesprek bespreken.  

Interview vragen 

Naam: 

Functie:  

 

1. Hoe voerden jullie creatieve processen uit voor de COVID-19 pandemie? 

2. Wat voor digitale collaboratie technologie hebben jullie gebruikt bij creatieve processen? 

3. Hoe hebben jullie de overgang naar creatieve processen via digitale collaboratie technologie 

ervaren?  

4. Is de uitvoering van creatieve processen veranderd door uitvoering via digitale collaboratie 

technologie in plaats van fysiek bij elkaar?  

a. Ja: Op welke manier?  

i. Voordelen/ nadelen? 

b. Nee: Hoe komt het dat dit niet veranderd is?  
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c. Zijn er door de uitvoering van creatieve processen via digitale collaboratie 

technologie dingen niet meer mogelijk?  

i. Hoe komt dat?  

5. Wat zijn je ervaringen met het coördineren van creatieve processen via digitale collaboratie 

technologie? 

6. Wat zijn je ervaringen met communicatie via digitale collaboratie technologie t.b.v. creatieve 

processen 

7. Wat zijn je ervaringen met Collaboratie via digitale collaboratie technologie.  

8. Heeft het uitvoeren van creatieve processen via digitale collaboratie technologie invloed op 

de manier van werken binnen de organisatie? 

a. Op welke wijze? 

9. Wat is volgens jou het effect van digitale collaboratie technologie op kennisdeling.  

10. Zijn er zaken die moeizamer of lastiger zijn geworden door het gebruik van DCT voor jullie 

creatief processen? 

a. Waar hebben ze moeite mee? 

b. Waaruit blijkt dat?  

11. Op welke wijze is de uitvoering van creatieve processen via digitale collaboratie technologie 

anders dan de uitvoering van die processen in fysieke setting.  

a. Is er verschil in inzet van medewerkers bij creatieve processen via digitale 

collaboratie technologie?  

12. Wat zijn volgens jou voordelen van creatieve processen via digitale collaboratie technologie? 

13. Wat zijn volgens jou nadelen van creatieve processen via digitale collaboratie technologie? 

Afsluiting 

• Heb je zelf nog aanvullingen ? 

• Bedankt voor je tijd! 

 

7.3. Bijlage 3 – codebook 
 

 

Code Grounded Code Groups Voorbeeld 
○ Afgenomen interactie 
bij CP via DCT 

7 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 5: Net zaten we 
ook weer met een mannetje of 
wat was het Negen zaten we 
bij elkaar en dan en dan kijk ik 
kopjes aan, ik faciliteer en het 
schakelen tussen mensen van 
stop jij met praten van ja, wat 
zeg jij, nou weer terug naar de 
ander, maar dat vind ik heel 
lastig als ik zo een rijtje met 
van die mensen bovendien het 
scherm zie en dan met met de 
powerpoint slide eronder. Het 
is veel lastiger om te doen en 
mensen gaan daardoor ook 
minder makkelijk reageren op 
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elkaar, want ik wil ook gewoon 
dat ze de microfoon uit zetten, 
anders doe ik het wel. En ja, 
dat kun je niet als je live zit. 
Dat is het niet. Ik vind het 
makkelijker live om die aan de 
interactie vorm te geven. 

○ Afgenomen 
zichtbaarheid 
participanten sessie door 
DCT 

4 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: Ja, maar het is 
moeilijker te peilen of iedereen 
nou echt betrokken is. Je ziet 
wat lastiger waar iemand echt 
is en echt mee bezig is.  

○ Afwezigheid non 
verbale communicatie 
via DCT 

2 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 2: En, Ik denk dat 
je remote bijna net zo goed 
kan luisteren als fysiek. Je 
hebt Alleen non verbale 
communicatie er bijvoorbeeld 
niet bij 

○ Anders voorbereiden 
CP via DCT 

3 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 7: Als je het online 
doet, moet je daar van tevoren 
goed over nadenken. Over 
welke tooling ga ik gebruiken? 
Is iedereen bekend met die 
tooling wat moet klaarstaan in 
die tooling en zeker als je ook 
nog hybride werkt, is hoe 
kunnen zij online in tooling 
werken en de rest fysiek, en 
dat we toch nog steeds van 
elkaar zien. Dus ook als je het 
hebt over geluid en camera's 
en hoe ze. Dus hebben we die 
middelen, die fysieke 
middelen, ook op orde in die 
ruimte. Dus daar moet je 
gewoon meer over nadenken 

○ Asynchroon werken 
via DCT 

4 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 3: Nou 
bijvoorbeeld, wat wel. Doordat 
je actiever gaat delen, ga je 
meer asynchroon werken. Dus 
betere voorbereiding, heb ik 
wel gemerkt, omdat je 
iedereen de kans geeft om 
tijdig alles daar neer te zetten. 
Er waren ook tijden het iets 
minder ging in de waan van de 
dag en is ook wat wat beter 
agenda management. 

○ Beschikbaarheid van 
materiaal voor iedereen 
voor, tijdens, na sessie 

1 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: In fysieke 
setting loopt 1 iemand weg met 
het materiaal en dan krijg je 
het in onbewerkbare foto’s 
terug. 

○ Beter resultaat CP via 
DCT 

2 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: Q: 
Samengevat, de informatie die 
je ophaalt is veel meer, maar 
je moet als facilitator dus 
bewuster moment inplannen of 
faciliteren dat er interactie op 
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gang komt over hetgeen 
opgehaald? A: Ja, inderaad. 

○ Betere samenwerking 4 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1:  Maar op het 
moment dat iedereen via een 
technologie werkt en daar 
netjes bijhoudt dan zag je 
gewoon dat je vele malen 
sneller werd getriggerd om 
inhoudelijk contact op te 
nemen, om te weten van oke, 
dat is daar gebeurd, daar kan 
ik ook wat mee. Dus de 
samenwerking werd wat dat 
betreft veel meer gestimuleerd 
buiten de vast overlegvormen. 

○ CP via DCT wordt 
strakker gefaciliteerd 
dan fysiek 

8 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 2: Ja nou eigenlijk 
de bestaande werkvormen 
aangepast om die remote goed 
te Laten werken. En mijn 2de 
punt is dat ik merkte is wat Ik 
heb ervaren van fysieke ten 
opzichte van Remote sessies, 
dat remote sesseis moeten 
echt wel strak gefaciliteerd zijn. 

○ Creatieve sessies via 
DCT zijn korter 

3 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 4:  Ik vind het wel 
voordeelen aan zitten. Ik denk 
namelijk dat er en dat is gelijk 
ook weer hetzelfde punt heel 
veel meetings kunnen prima 
en een half uur die die vroeger 
in een uur gedaan werden, dus 
het is een stuk efficiënter. 

○ Faciliteren van 
interactie momenten CP 
via DCT 

5 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 7: Ja en bewust 
namen zeggen, hè, voorheen 
heb je oogcontact in de fysieke 
sessie en dan ben je iemand 
meteen al. En hoe kan ik wel 
dat zeggen? Als dat 
makkelijker inschatten 
wanneer je iets kan zeggen en 
dat ze in een team sessie 
lastig, dan beginnen in één 
keer twee mensen te praten en 
dan moet je zeggen: oké, jij 
eerst dan jij, want dat dat dat 
dat gebeurt vaker. ja, dus je 
hebt iets meer. Je moet je 
meer beter op letten om dat 
gesprek goed te begeleiden. 

○ Fysieke tool of 
werkwijze vervangen 
door DCT 

7 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 3:  Ja, 
bijvoorbeeld, dat fysiek, in die 
groepje is dat ook niet. Of dat 
je dacht van hé, één van de 
dingen was bijvoorbeeld dat je 
normaal gesproken misschien 
wel een petje op petje af zou 
doen. Nou, dan doe je het nu 
camera aan camera uit. 

○ Groepsinteractie 
makkelijker fysiek 

4 Transformatie: 
negatieve 

Respondent 2: Allereerst Je 
moet heel goed nadenken over 
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verandering 
door CP via 
DCT 

hoe je een sessie aanpakt en 
wat ik daarin heb gemerkt is 
dat je het erom gaat dat je veel 
mensen kan spreken, dus in 
een fysieke ruimte gaat het wat 
makkelijker, dus We hebben 
heel erg bewust gekeken, oké, 
maar welk doel we bereiken en 
met welke stappen kunnen we 
ernaartoe? Vaak was het eerst 
ook voorbereiding in je 1tje, 
denk na schrijf op, maak het 
zichtbaar. 

○ Handmatig verwerken 
output fysiek creatief 
proces in DCT 

7 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1:Nog een 
voordeel van digitaal is dat de 
output direct digitaal 
beschikbaar is, ik merk wel dat 
nu ik weer op een flip over 
werk dat ik de uitkomst moet 
verwerken naar verschillende 
systemen. 

○ Herbruikbaarheid 3 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: Daarbij is 
digitaal herbruikbaar, dat heb 
je met flip overs niet. 

○ Informatie overal 
toegangkelijk voor 
iedereen 

2 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 8: Ik heb nu 
bijvoorbeeld een sessie, hè, ik 
ben er agile coach van, een 
agile release train met 12 
teams en we willen dat 
helemaal gaan herontwerpen 
op een miro bord en één van 
de hotemetoten die was bij één 
sessie er niet bij. Dus toen zei 
ik het is goed om even naar 
dat bord te kijken en dan doet 
ie dat gewoon wel, hè, dus het 
is weer afhankelijk van waar 
het precies over gaat, of 
mensen dat achteraf of 
voorhand naar iets toe gaan 

○ Kennisdeling beter 
door DCT 

8 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1:  Dat je veel 
meer kan delen. Dus de kennis 
deling is veel makkelijker om 
kennis te delen en om sneller 
op elkaar aan te sluiten en om 
minder tijd eraan kwijt te zijn 

○ Kortere werkvormen 
via DCT 

1 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 7: Nieuwe 
werkvormen denk ik. Er zijn 
best wel een nieuwe, kortere 
werkvormen denk ik, dat je 
gaat toepassen. Andere 
werkvormen online die beter 
online zijn, dan fysiek. Dus je 
moet echt opnieuw kijken naar 
de workshop die je gaat doen. 
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○ Lagere drempel om 
CP via DCT te 
organiseren 

4 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 2:  Want Ik denk, 
er zit echt meerwaarde in om 
creatieve sessies fysieke te 
doen. Maar Er zijn ook heel 
veel goede redenen om 
creatieve groepsprocessen 
juist online te doen. 1 van de 
redenen die ik daarin zie, is dat 
met elkaar fysiek in een ruimte 
zijn moet je allemaal plannen 
dus Het is ook een beetje een 
soort van praktisch. 

○ Lagere drempel om 
ideeën te delen via DCT 

4 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: Ik denk dat het 
belangrijkste is voor mij dat het 
veel meer gelijk is. Dus er is 
veel meer ruimte voor een 
ieder om je denkbeelden of je 
ideeën te delen. Dus het is 
laagdrempeliger om te 
participeren 

○ Lezen van/inspelen 
op, groep digitaal 
moeilijker 

20 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 3:  Naja, fysiek 
kun je zo een groep beter in de 
gaten houden maar nu 
eigenlijk ook normaal zie je 
dan eigenlijk wat er gebeurt op 
bijvoorbeeld zo'n whiteboard, 
hè als ze stickers gaan 
plakken, dus dan kun je daar 
wel vragen over stellen 

○ Makkelijker om sessie 
voor te bereiden via DCT 

1 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: Nou, het gaat 
sneller, kost minder materiaal, 
maar de voorbereiding is 
makkelijker. Je kan fysiek niet 
voorbereiden zoals ik dat 
digitaal kan. Dan moet ik dat 
allemaal plakken, schrijven, 
meenemen, dan wordt ik gek. 
Dit was 2 uurtjes voorbereiding 
max en dan stond het bord er. 
Ik kon iedereen van tevoren 
uitnodigen, iedereen kon van 
te voren al een blik werpen 

○ Meer afleiding door 
andere dingen doen op 
computer 

1 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 3: Waar zijn 
mensen ook tegelijk mee 
bezig? Dus het focus stukje 
miste ook nog wel omdat je 
scope wordt al gauw heel 
groot, als je gewoon al fysiek 
in zit en je hebt niet alle tools 
erbij dan. Wil je het gewoon 
met met wat je weet en nu is 
de neiging dan ook heel snel 
dat je daar extra dingen gaat 
bijpakken van eeh, maar we 
hebben ook dit bestand, of we 
hebben ook nog dat of hoort dit 
er ook niet bij. 

○ Meer focus door 
strakker georganiseerde 
CP via DCT 

2 Transformatie: 
positieve 
verandering 

Respondent 5: Mensen vinden 
dat geweldig om te 
discussiëren en als discussies 
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door CP via 
DCT 

een afslag ingaan, zit iedereen 
van. Maar wat heeft het nu te 
maken met dit onderwerp? Dat 
heb je vaak genoeg 
meegemaakt en dan moet je 
mensen weer terugtrekken. 
terwijl als die organisatie wat 
strakker is. Is de kans dat dat 
gebeurd is kleiner, waardoor 
het to the point komen vanuit 
die creativiteit, de kans daarop 
groter is. 

○ Meer input van 
deelnemers door CP via 
DCT 

2 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: grootste 
voordeel is dat er meer los kan 
komen en makkelijker direct 
vast te leggen. Dus volgens mij 
krijg je in een kortere tijd meer 
los omdat de middelen ook 
sneller werken. Mensen meer 
de ruimte voelen om te 
leveren. 

○ Minder participatie CP 
in grote groep via DCT 

2 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 2: Er is niks 
ineffectief dan als met 15 man 
een scherm staren, en een 
open vraag te stellen, wat 
vinden jullie hier nou van? 
Daar krijg je gewoon geen 
goed antwoord op. 

○ Mogelijkheid tot 
aanpassen voor, tijdens, 
na sessie voor 
participanten 

1 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: Maar ook qua 
functionaliteit, het is 
makkelijker om van tevoren, 
tijdens en na iets op dat 1e 
platform te zetten. 

○ Nieuwe functie/ rol 
door CP via DCT 

1 

 

Respondent 3: Dus daar zit 
echt dat anders wel in. 
Sommige rollen zijn duidelijker 
naar voren gekomen, dus zelfs 
als moderator faciliteerder ET 
cetera wordt nog meer 
gedaan, de voorzittersrol is 
eigenlijk weer meer 
teruggekomen dus ook in 
gesprekken. Maar ook wel, wie 
zit er aan de knoppen? Wat 
vraagt nog meer anders. 

○ Nieuwe mogelijkheden 
door gebruik DCT 

2 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1:  Er zijn zoveel 
mogelijkheden in een creatief 
proces, zoals het stemmen, 
het ranken van wat je een 
goed idee vindt. Vroeger 
moest je dan turfen of stickers 
plakken. Hier gaat dat zo snel, 
je hoeft alleen een hartje te 
geven. Dat soort werkvormen 
ben ik meer gaan gebruiken 
omdat het laagdrempeliger is 
geworden om dat in te zetten. 

○ Nodig om meer moeite 
te steken in het 

4 Transformatie: 
negatieve 

Respondent 3: Het makkelijk 
even vragen mis ik, dus dat is 
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faciliteren van digitale 
sessie 

verandering 
door CP via 
DCT 

gewoon algemeen. Van als 
alles via een tool gaat, is het 
vaak heel doelgericht, maar 
dan krijg je de randzaken 
rondom een onderwerp wat 
minder mee. Je verliest de 
informele context, dus dat is 
hetgene wat ik echt wel een 
stukje nadeel vindt en dat je 
heel gericht dan ook groepen 
moet bij elkaar moet brengen, 
nog meer aandacht moet 
besteden aan hoe je dat dan 
deelt. Dus het verhaal achter 
de afspraken die je erbij 
maakt, in elkaar aanspreken 
op en dat je het zo met elkaar 
doet. Dus die werkwijze, dat 
kost extra energie. 

○ Onmogelijke om 
digitaal met meerdere 
personen tegelijk te 
spreken 

2 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 4: Mensen 
kunnen niet meer tegelijkertijd 
in gesprek aan en dat dat is 
heel vervelend in de meeste 
vergadering hebt met 20 
mensen in een lokaal ook 
liever niet dat mensen 
tussendoor en andere 
gesprekken gaan voeren. Het 
zorgt er ook voor dat er veel 
dingen herhaald moeten 
worden, omdat mensen dan 
inderdaad wel door mekaar 
tegelijkertijd iets beginnen te 
zeggen en dat veel meer 
mensen in de call van 20 
mensen haakt de helft af na 
een half uur. Ja, ik doe er zelf 
ook vrolijk aan mee als ik het 
pertinent interessant vindt, dan 
dan ga ik ondertussen mijn 
mail doen of zo. 

○ Planning naleven 
eenvoudiger via DCT 

1 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 1: Je begint op 
een tijdstip en je stopt op een 
tijdstip, dat kan heel strak, en 
iedereen is ook altijd op tijd. Je 
moet alleen zorgen dat je het 
wat meer organiseert van 
tevoren en dat je er wat meer 
afwisseling in brengt. 

○ Resultaat CP via DCT 
gelijkwaardig 

3 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 2: Mijn ervaring is 
dat de output van de creatieve 
sessies Remote en fysiek 
gelijkwaardig zijn, dus Ik denk 
niet dat het beter of slechter is 
geworden. 

○ Toepassing van online 
etikette of spelregels 
voor sessie 

10 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 

Respondent 1: Dat komt door 
de direct interactie die die je 
gewoon hebt en non verbale 
communicatie. Zo heeft niet 
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uitkomst 
neutraal 

iedereen altijd zijn camera aan. 
Het zijn ook een beetje de 
afspraken die je opnieuw 
moest maken digitaal. 

○ Uitgebreider 
voorbereiden CP via 
DCT 

8 Transformatie: 
verschil van 
werken door 
CP via DCT: 
uitkomst 
neutraal 

Respondent 1:  Daarom is die 
voorbereiding zo belangrijk. 
Een digitale sessie moet dus 
met bepaalde voorbereiding, 
dat er al iets is, dat er al is 
gekeken, dat er al met elkaar 
over het 1 en ander is 
gesproken. En als je dan 
digitaal samenkomt spijkers 
met koppen slaat en echt tot 
die belangrijkste richting, 
oplossing of doelen komt. 
Waar je dat normaal 
gesproken in de sessie liet 
ontstaan. 

○ 
Uitgebreidere/volledigere 
uitwerking vanwege 
gebruik DCT 

1 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 2: Het resultaat 
kan zijn dat je sneller door die 
sessies heen gaat of sneller 
stappen maakt. Maar wat 
vooral is er zit minder zit 
minder vertraging in. In mijn 
optiek iets minder 
interpretatieverschil, omdat? 
Als jij een post it fysiek hebt 
ben je beperkt in post it ruimte, 
digitaal kun je zeggen ik dit 
post itje niet duidelijk, ik typ er 
nog wat bij of ik maak het 
anders In het verslag. Dat doe 
je fysiek niet, , dan heb je 
gewoon die post it nog staan 
zoals dat staat. 

○ Uitvoering CP via DCT 
efficienter/ sessies korter 

7 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1: Anders (fysieke 
setting) ben je met elkaar 
aanwezig en dat gaat heel 
snel. Nadeel was ook dat je 
vaak uit de tijd liep, er kwamen 
mensen langs, je werd aan alle 
kanten gestoord. 

○ Verbeterde 
vastlegging van 
informatie door gebruik 
DCT 

8 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 3: A: Het echte 
grote verschil is nog wel wat ik 
net ook al zei: ook die 
uitwerking en zo met elkaar 
doen en dat je makkelijker 
ernaar terugkijkt want vaak 
was het wel veel werk om 
uitkomst te digitaliseren. 
Uiteindelijk die fotos maak je in 
fysieke setting dan misschien 
nog wel van van je 
eindresultaat maar je pakt het 
vaak niet nog een keertje bij. 
Dan ging ik nog even weer aan 
te scherpen, dus je ziet nu veel 
meer dat er op voort wordt 



39 
 

gebouwd. Dus dat vind ik wel 
heel mooi en ook praktisch. 

○ Verhoogde 
terugvindbaarheid 
informatie vastgelegd via 
DCT 

9 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 2: 
Laagdrempeligheid, de 
resultaten zijn sneller 
voorhanden. Je hebt wat meer 
mogelijkheden tot bijvoorbeeld 
opnemen, waardoor 
kennisdeling makkelijker wordt 
en bepaalde dingen 
makkelijker geborgd kunnen 
worden. Dat zijn voordelen. 

○ Verlaagde drempel 
voor participatie via DCT 

6 Transformatie: 
positieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 2: Wat bevalt is 
laagdrempeligheid, want 
iedereen kan inbellen 

○ Verlies informele 
momenten via DCT 

3 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 1:  Doordat online 
sessies zo goed gefaciliteerd 
moeten worden verdwijnt 
eigenlijk de ruimte voor de 
individu een beetje. Het gevoel 
met elkaar dat is natuurlijk, 
daarom zie je dat teams die 
langer met elkaar 
samenwerken er makkelijker in 
bewegen. Die hebben al wat 
meer groepsdynamiek die wat 
meer onderstroom kent. Dan ik 
het makkelijker. 

○ Via DCT moeilijker om 
de aandacht erbij te 
houden 

2 Transformatie: 
negatieve 
verandering 
door CP via 
DCT 

Respondent 4:  Ik denk dat het 
moeilijker is om mensen hun 
aandacht erbij te houden. Ik 
denk dat het moeilijker is om 
gezamenlijk ergens te komen, 
maar dat heb ik ook wel 
gezegd. Dus dat het is 
moeilijker om in zon sessie 
echt allemaal iets bij te dragen, 
denk ik, omdat er niet door 
elkaar gepraat kan worden en 
dat soort dingen dus je je er is 
wat minder vrijheid voor mijn 
gevoel in zon digitale sessie. 

 


