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Abstract en sleutelbegrippen 
De coronapandemie heeft bij bedrijven voor grote uitdagingen gezorgd. Door de pandemie moesten vele 

medewerkers plotseling het kantoor inruilen voor een digitale thuiswerkplek. Dit onderzoek licht toe op 

welke wijze deze verschuiving van fysiek werken op kantoor naar digitaal werken op afstand met 

collaboration technologies de intracompany samenwerking heeft veranderd. Om tot de resultaten te 

komen zijn er 8 werknemers van de verzekergingstak van een Nederlandse grootbank geïnterviewd. Deze 

medewerkers hebben allen de transitie van 100% kantoor naar 100% op afstand doorlopen. Tijdens deze 

gesprekken hebben de respondenten vragen beantwoord over samenwerken vóór de pandemie in relatie 

tot samenwerken na/tijdens de pandemie, waarna de discrepanties, voordelen en nadelen in kaart zijn 

gebracht door de onderzoeker. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschap door een diepgang 

te doen op de neveneffecten en affordances die samenwerken op afstand met collaboration technologies 

met zich meebrengen. De belangrijkste uitkomsten in dit onderzoek zijn dat veelvuldig werken met 

collaboration technologies een bijdrage levert aan de productiviteit, maar afbreuk kan doen aan 

informele sociale contacten. Daarnaast biedt het door de sociale acceptatie mogelijkheden voor nieuwe 

samenwerkingen, die zonder collaboration technologies wellicht nooit waren ontstaan. 

 

 

Sleutelbegrippen: affordances, covid-19, samenwerken, collaboration technologies, communicatie, digital 

collaboration, remote work 
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Samenvatting 
Sinds de aanwezigheid van het coronavirus in Nederland zijn veel bedrijven tijdens de periode(n) van 

lockdown(s) begonnen met thuiswerken als noodgedwongen alternatief voor het werken op kantoor, 

met als doel het beperken van fysiek contact teneinde het aantal besmettingen te verkleinen. Als gevolg 

van het thuiswerken zijn veel bedrijven (intensiever) met collaboration technologies gaan werken om de 

dagelijkse bedrijfsvoering en sociale contacten te kunnen voortzetten. Het is echter niet bekend welke 

gevolgen het geïntensiveerd gebruik van collaboration technologies heeft voor intracompany 

samenwerking. 

 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen op welke wijze het gebruik en de implementatie van 

collaboration technologies impact hebben op de (digitale) samenwerkingen binnen organisaties. De 

hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden luidt als volgt: ‘Op welke wijze hebben 

collaboration technologies intracompany samenwerking veranderd sinds de covid-19 pandemie?’ 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een casestudy uitgevoerd binnen de 

verzekeringstak van een Nederlandse grootbank, hierbij zijn acht semigestructureerde interviews 

afgenomen. Alle respondenten hebben de transitie van volledig op kantoor werken naar volledig op 

afstand werken met behulp van collaboration technologies doorgemaakt. 

De resultaten van het onderzoek omschrijven dat medewerkers het werken met collaboration 

technologies als noemenswaardig efficiënter ervaren, je hebt het zelf in de hand of je gestoord wilt 

worden door al dan niet het contactverzoek te accepteren. Ook is het efficiënter door het gebrek aan 

persoonlijk contact, wat vanzelfsprekend ook direct als een nadelig effect kan worden omschreven. De 

respondenten ervoeren een hogere drempel om contact te leggen met collega’s door de afname van 

zichtbaarheid. Je kan op afstand onvoldoende goed beoordelen of iemand in de gelegenheid is om een 

vraag te beantwoorden. Dit blijkt eveneens effect te hebben op kennisdeling. Kennisdeling wordt ook 

beperkt door een mindere hoorbaarheid. Leren van elkaar is moelijker geworden door de fysieke afstand, 

ad-hoc een ‘feitje’ meekrijgen behoort niet meer tot de mogelijkheden. 

 

De resultaten van dit onderzoek kunnen ook relevant zijn voor de praktijk. Daarom worden er in dit 

onderzoek ook aanbevelingen gedaan voor de praktijk. Deze aanbevelingen zijn gericht op het creëren 

van een hybride werkomgeving, waarbij er optimaal geprofiteerd kan worden van de efficiënte kant van 

het werken met collaboration technologies én het sociale aspect van fysieke aanwezigheid op een 

kantoor. 

 

Terugkijkend op het onderzoek kent deze enkele beperkingen, deze bevinden zich in het feit dat het is 

uitgevoerd in een specifieke sector en dat het aantal respondenten relatief beperkt is. Daarom wordt 

aanbevolen om het onderzoek te herhalen in een grotere context over meerdere typen bedrijven, die 

idealiter gebruik maken van andere typen collaboration technologies. Het onderzoek kent ook sterke 

punten, namelijk de gedetailleerd vastgelegde processtappen en de goed toegelichte ethische aspecten.  
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Summary 
Since the presence of the coronavirus in the Netherlands, many companies have started working from 

home during the period(s) of lockdown(s) as a forced alternative to working at the office, with the aim of 

limiting physical contact in order to reduce the number of infections. As a result of working from home, 

many companies have started to work (more intensively) with collaboration technologies in order to be 

able to continue daily business operations and have social contacts. However, it is not known what 

consequences the intensified use of collaboration technologies will have for intracompany collaboration. 

The aim of this research is to find out how the use and implementation of collaboration technologies 

have impacted (digital) collaborations within organizations. The main research question that will be 

answered is as follows: 'How have collaboration technologies changed intracompany collaboration since 

the covid-19 pandemic?' 

In order to answer the research question, a case study was conducted within the insurance branch of a 

major Dutch bank, in which eight semi-structured interviews were conducted. All respondents have made 

the transition from working entirely in the office to working completely remotely using collaboration 

technologies. 

The results of the survey describe that employees experience working with collaboration technologies as 

significantly more efficient. It is up to you whether you want to be disturbed by accepting or not 

accepting the contact request. It is also more efficient due to the lack of personal contact, which can of 

course also be described as an adverse effect. The respondents experienced a higher barrier to contact 

colleagues due to the decrease in visibility. You cannot assess whether someone is in a position to answer 

a question from a distance. This also appears to have an effect on knowledge sharing. Knowledge sharing 

is also limited by reduced audibility. Learning from each other has become more difficult due to the 

physical distance, getting new information from colleagues on an ad hoc basis is no longer an option 

because of the lack of audibility.  

The results of this research may also be relevant for practice. Therefore, this study also makes 

recommendations for practice. These recommendations are aimed at creating a hybrid work 

environment, in which optimal benefit can be taken from the efficient side of working with collaboration 

technologies and the social aspect of physical presence around an office. 

Looking back on the research it has some limitations, which are in the fact that it was conducted in a 

specific sector and that the number of respondents is relatively limited. Therefore, the researcher 

recommends repeating the research in a larger context across multiple types of companies, which ideally 

use different types of collaboration technologies. The research also has strong points, namely the 

detailed process steps and the well-explained ethical aspects.  
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1. Introductie  

1.1.  Achtergrond 
Sinds de aanwezigheid van het coronavirus (Covid-19) in Nederland zijn veel bedrijven tijdens de 

periode(n) van lockdown(s) begonnen met thuiswerken als noodgedwongen alternatief voor het werken 

op kantoor, met als doel het beperken van fysiek contact teneinde het aantal besmettingen te verkleinen. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft reeds aan dat diverse bedrijven in Nederland de 

verwachting hebben dat thuiswerken voor meerdere dagen per week zal blijven bestaan, ook na het te 

verwachten vertrek van COVID-19 uit onze samenleving. (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 

2020). Diverse bedrijven zijn momenteel aan het onderzoeken op welke wijze zij ‘het nieuwe werken’ 

vorm willen gaan geven. Een toekomstige mogelijkheid is dat het kantoor bijvoorbeeld een 

ontmoetingsplek wordt waarbij de daadwerkelijke uitvoering van werk en vergaderingen digitaal en op 

afstand zullen plaatsvinden. (NOS, 2020) 

1.2.  Gebiedsverkenning 
Door het veelvuldige thuiswerken als gevolg van Covid-19 nemen workplace technologies in de huidige 

tijd een steeds centralere plek in binnen organisaties, dit in tegenstelling tot de periode waarin deze voor 

het eerst in gebruik werden genomen. Workplace technologies worden door Baptista, Stein, Klein, 

Watson-Manheim, en Lee (2020) omschreven als digitale diensten en kanalen die het (samen)werken 

binnen organisaties mogelijk maken.  

Ten tijde van de introductie van workplace technologies werden deze primair gebruikt voor het 

ondersteunen van individuen, hierbij kan gedacht worden aan een tekstverwerkingsprogramma. 

Workplace technologies hebben zich doorontwikkeld tot volwaardige ‘collaboration technologies’ en zijn 

daarmee de basis geworden voor interactie op de (digitale) werkvloer (Baptista et al., 2020; Leonardi, 

Huysman, & Steinfield, 2013). 

Onder collaboration technologies verstaat men alle technologieën die het mogelijk maken om twee of 

meer personen digitaal en op afstand samen te laten werken (Brown, Dennis, & Venkatesh, 2010). 

Features van betreffende applicaties kunnen onder andere bestaan uit bestands en/of schermdeling, 

(video)bellen, chatten, plannen/To-Do lists en vergaderen. Binnen dit onderzoek ligt de focus specifiek op 

intracompany-samenwerking, waarbij samenwerking wordt gezien als alle manieren van werken met een 

ander persoon danwel in groepsverband, teneinde iets te doen of te bereiken. 

Om de impact en bijdragen van collaboration technologies aan organisaties te kunnen onderzoeken ligt 

de focus niet enkel op de technische features van de applicatie, maar op de affordances daarvan. 

Affordances worden door Evans, Pearce, Vitak, en Treem (2017) omschreven als een mogelijke actie, 

uitgevoerd met een specifieke technologie door de eindgebruiker. De resultaten van het gebruik zijn niet 

enkel afhankelijk van de features van de technologie. Ook de capaciteiten en kunde van de gebruiker 

alsmede de context waarin de handeling wordt uitgevoerd speelt hierin een belangrijke rol. Hantering 

van affordances als onderzoeksbegrip is hiermee dus uiterst geschikt omdat het de technologie, 

gebruiker en de context gelijktijdig onderzoekt en omvat in één definitie.  
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1.3.  Probleemstelling 
“Covid-19 and the related lockdown in many countries made digital work no longer just an option, but the 

new norm for many office workers who began to make sense of a new range of benefits of digital work 

tools” (Richter, 2020, p. 1). 

Het is volgens Richter (2020) aannemelijk om te stellen dat de wereldwijde lockdowns gefungeerd 

hebben als directe facilitator voor het digitaal werken. Veel bedrijven in Nederland hebben reeds 

aangekondigd dat het thuiswerken voor onbepaalde tijd zal blijven bestaan, ook na het te verwachten 

vertrek van Covid-19 uit onze samenleving (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020). Ook 

onderzoek in de Verenigde Staten bevestigd dat de verwachtingen aldaar vergelijkbaar zijn (Guyot & 

Sawhill, 2020). 

De verwachting dat men slechts in beperkte mate terug zal gaan naar kantoor en dat het thuiswerken zal 

blijven is een aanleiding om nader te onderzoeken welke invloed digitale collaboration technologies 

hebben op werkwijzen en communicatie binnen organisaties. Bedrijven hebben tijdens de lockdown(s) 

implementaties uitgevoerd en de manieren van samenwerken aangepast teneinde thuiswerken te 

kunnen realiseren en faciliteren. Hierbij kan worden gedacht aan het moeten videobellen i.p.v. fysiek 

ontmoeten en brainstormen op digitale whiteboards i.p.v. een papieren flip-over in een vergaderzaal.  

Het is te verwachten dat het wijzigen van de middelen die gebruikt worden om samen te kunnen werken 

(lees: fysieke middelen naar digitale middelen) een impact heeft op de manier waarop samenwerking 

verloopt en hoe dit ervaren wordt. Ook heeft het mogelijk impact op de (digitale) vaardigheden van 

werknemers en is het te verwachten dat bestaande vaardigheden impact hebben op (de wijze van) het 

gebruik van nieuwe technologieën. Voor de pandemie was thuiswerken en daarmee het gebruik maken 

van collaboration technologies aanwezig, maar niet veelvoorkomend (Wang, Liu, Qian, & Parker, 2021). 

Organisaties zijn als gevolg van de lockdown gedwongen om op zeer korte termijn hun werkprocessen te 

herzien en veelvuldig te gaan werken met collaboration technologies, veelal zonder werknemers te 

voorzien van training en scholing over thuiswerken in het algemeen (Galanti, Guidetti, Mazzei, Zappalà, & 

Toscano, 2021).  

Wat deze impact exact is en op welke wijze het geïntensiveerde gebruik van collaboration technologies 

een bijdrage leveren aan intracompany samenwerkingen is momenteel onvoldoende onderzocht. 

Bestaand onderzoek over digitale samenwerkingen heeft volgens Wang et al. (2021) met name de focus 

gelegd op de impact hiervan op het welzijn van medewerkers. Daarmee ligt er een openstaand ‘gap’ om 

te onderzoeken op welke manieren intracompany samenwerking met behulp van collaboration 

technologies plaatsvind. Binnen intracompany samenwerking wordt verstaan: alle manieren van 

samenwerken binnen bedrijven en afdelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de inrichting van 

overlegstructuren, kennisdeling, samenwerken aan een project/opdracht en afdelingsbijeenkomsten. 

Het is voor zowel organisaties als de wetenschap zinvol om te onderzoeken en te proberen te begrijpen 

op welke wijze deze technologieën samenwerkingen binnen bedrijven begunstigen dan wel daar afbreuk 

aan doen. Resultaten en uitkomsten van het onderzoek kunnen daarmee mogelijk ook gebruikt worden 

om communicatie en uitvoering van werk binnen organisaties verder te optimaliseren. 
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1.4.  Opdrachtformulering 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen op welke wijze het gebruik en de implementatie van 

collaboration technologies impact hebben op de (digitale) samenwerkingen binnen organisaties. 

De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden luidt als volgt: 

Op welke wijze hebben collaboration technologies intracompany samenwerking veranderd sinds de covid-

19 pandemie? 

Subvragen: 

- Wat zijn affordances en hoe kan dit begrip gebruikt worden om (het gebruik van) collaboration 

technologies te begrijpen?  

- Wat zijn collaboration technologies en op welke wijze werden zij pre-covid gebruikt voor 

intracompany samenwerking?  

- Op welke wijze worden collaboration technologies peri & post covid gebruikt voor intracompany 

samenwerking?  

1.5.  Motivatie & relevantie 
Dit onderzoek heeft als uitgangspunt voort te bouwen op eerder onderzoek over de wijze waarop de 

samenwerking is veranderd sinds de intrede van de coronapandemie. De bestaande literatuur over dit 

onderwerp is gezien de nieuwigheid van het verschijnsel overigens beperkt. Ook richt deze zich primair 

op samenwerken ‘met iedereen’ en niet specifiek op onderling samenwerken binnen één bedrijf 

(intracompany) (Mitchell, 2021). Eveneens kennen deze onderzoeken beperkingen ten aanzien van 

details, neveneffecten en persoonlijke meningen over de beweging naar online-samenwerken doordat 

deze kwantitatief zijn uitgevoerd (Selimović, Pilav-Velić, & Krndžija, 2021; Wang et al., 2021; Yang et al., 

2020). Het uitvoeren van kwalitatief onderzoek door middel van een case study maakt het mogelijk om 

met meer diepgang en details voort te bouwen op deze kwantitatieve onderzoeken (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2019). Waizenegger, McKenna, Cai, en Bendz (2020) deed dit overigens al, echter vond dit 

onderzoek in de eerste weken van de pandemie plaats, waardoor het – naar eigen zeggen van de 

onderzoekers – de moeite waard is om het in vergelijkbare context te herhalen, werknemers hadden 

toen immers nagenoeg geen ervaring met de nieuwe vorm van samenwerken. 

De verschuiving van werken op kantoor naar online werken op afstand heeft op vele organisaties en 

medewerkers een forse impact (gehad). Het onderzoek is daarom ook maatschappelijk relevant. Galanti 

et al. (2021) omschrijft bijvoorbeeld dat de keuze van de vorm van samenwerking (online op afstand vs. 

kantoor) impact kan hebben op betrokkenheid, productiviteit en stress. De resultaten van dit onderzoek 

kunnen bedrijven inzicht geven in de wijze waarop onderlinge samenwerking geoptimaliseerd kan 

worden en op welke wijze het gebruik van collaboration technologies invloed heeft op samenwerking en 

communicatie. In de praktijk kan dit gebruikt worden door aan de hand de uitkomsten specifieke 

samenwerkingsmethoden in te zetten voor bepaalde werktaken en overlegstructuren. 

1.6.  Aanpak in hoofdlijnen 
Het onderzoek vangt aan met een literatuuronderzoek, hierin wordt omschreven welke kennis er in de 

wetenschappelijke literatuur reeds aanwezig is over dit onderwerp. Op basis van de vergaarde informatie 

uit het literatuuronderzoek zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Aan het einde van hoofdstuk 2 kan 

gelezen worden waar het vervolgonderzoek zich op zal richten. Het vervolgonderzoek is kwalitatief van 

aard en vindt plaats middels interviews. De resultaten worden omschreven in hoofdstuk 4, gevolgd door 

de discussie, conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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2. Theoretisch kader 

2.1.  Onderzoeksaanpak 
Het theoretisch kader wordt gebruikt om vanuit de wetenschappelijke literatuur antwoord te krijgen op 

gedeelten van de onderzoeksvragen zoals opgenomen in hoofdstuk 1. Het theoretisch kader dient als 

basis voor het vervolgonderzoek. 

Met behulp van literatuuronderzoekstechnieken is het te onderzoeken veld stap voor stap uitgebreid. 

Onderstaande criteria zijn gehanteerd bij de inrichting van het theoretisch kader: 

- Gezien de snelle ontwikkelingen op gebied van informatietechnologie alsmede de veranderingen 

binnen organisaties als gevolg van Covid-19 zijn we gebaat bij zo recent mogelijke artikelen. Voor 

affordances is dit minder relevant, daar dit een begrip betreft. Onder recent verstaan we bij 

voorkeur van na 2010. 

- Om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen dient het artikel peer-

reviewed te zijn en gepubliceerd in een (voor dit wetenschapsgebied) relevant journal 

- Digitaal toegankelijk via de OU-Database. 

Onderstaande zoektermen zijn (gecombineerd) gehanteerd bij het gebruik van databases. Alle 

gehanteerde query’s zijn te vinden in bijlage A. 

• Virtual/digital collaboration 

• Virtual/digital work(places) 

• Collaboration technologies 

• Pandemic/covid-19 

2.2.  Uitvoering 
Voor de uitvoering van het literatuuronderzoek zijn er 21 publicaties gebruikt. Hiervan zijn er enkelen op 

voorhand aangereikt door de afstudeerbegeleider. De volledige zoekresultaten van het theoretisch kader 

zijn opgenomen in bijlage A. De gevonden resultaten (via alle methoden) zijn vervolgens op basis van de 

criteria uit hoofdstuk 2.1 beoordeeld. Uitgangspunt was hierbij dat de publicaties voldoende relevant zijn 

voor dit onderzoek. In aanvulling op de criteria uit hoofdstuk 2.1 is er op basis van de titel en de abstract 

van betreffende artikelen bepaald of deze (voldoende) relevant zijn. 
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2.3. Resultaten en conclusies 

2.3.1. Wat zijn affordances en hoe kan dit begrip gebruikt worden om (het 
gebruik van) collaboration technologies te begrijpen? 

Binnen dit onderzoek is affordances een rode draad. Gezien het belang van deze term voor het 

onderzoek is het noodzakelijk om hier aanvullende aandacht aan te geven en deze voldoende te 

definiëren. Het begrip wordt gebruikt om het gebruik van collaboration technologies te kunnen 

onderzoeken. 

Evans et al. (2017) omschrijven affordances als een mogelijke actie, uitgevoerd met een specifieke 

technologie door de eindgebruiker. Hierbij zijn de resultaten van het gebruik mede-afhankelijk van de 

capaciteiten en kunde van de gebruiker. Affordances zijn daarmee geen expliciete eigenschappen van 

een product of persoon, maar ontstaan door het relationele verband. Om beschouwd te kunnen worden 

als affordance dient er voldaan te worden aan drie criteria. Te weten; het mag geen object of (directe) 

functie van het object zijn, de voorgestelde affordance mag geen uitkomst zijn en er dient sprake te zijn 

van variabiliteit (Evans et al., 2017, pp. 39-40). Hantering van affordances als onderzoeksbegrip is 

hiermee dus uiterst geschikt omdat het de technologie, gebruiker en de context gelijktijdig onderzoekt en 

omvat in één definitie. Een eerder gepubliceerd artikel van Leonardi (2011) bevestigd dit: 

 

The concept of affordance is useful in explaining why human and material agencies become imbricated: 

Technologies have material properties, but those material properties afford different possibilities for 

action based on the contexts in which they are used  (Leonardi, 2011, p. 153) 

 

Technologieën (waaronder collaboration technologies) beschikken dus in zekere zin over materiële 

eigenschappen, bijvoorbeeld het verwerken van tekst of genereren van een rapport. Leonardi (2011) stelt 

dat interactie met objecten pas plaatsvind op het moment dat de potentiële gebruiker inziet waar het 

object ‘goed’ voor is. De gebruiker zal moeten kennisnemen van de materiele eigenschappen waarna er 

een behoefte tot gebruik kan ontstaan, bijvoorbeeld de behoefte om tekst te verwerken. Nadat er sprake 

is van gebruik kan dit er toe leiden dat er nieuwe acties uitgevoerd kunnen worden met behulp van de 

eigenschappen van het object, met als direct gevolg dat er nieuwe routines en gebruiken kunnen 

ontstaan, bijvoorbeeld door tekst niet meer met pen en papier vast te leggen maar door gebruik te 

maken van betreffende technologie (Hutchby, 2001; Leonardi, 2011). In de basis gaan affordances dus 

onder meer over de relatie tussen een mens en een materieel object. Dit wil zeggen dat affordances 

mede bestaan uit de relatie tussen personen en de objecten waarmee zij in contact raken, ofwel; voor 

iedere gebruiker kan het object andere affordances tonen (Hutchby, 2001).  
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2.3.2. Wat zijn collaboration technologies en hoe werden deze pre-covid 
gebruikt binnen organisaties? 

Collaboration technologies zijn technologieën die het mogelijk maken om digitaal met elkaar samen te 

werken (Mitchell, 2021). Om beschouwd te kunnen worden als collaboration technologie stelt Brown et 

al. (2010, p. 12) dat er sprake moet te zijn van een pakket hard- of software wat voldoet aan minimaal 

één van volgende criteria: (1) er dient sprake te zijn van een communicatiemogelijkheid tussen 

deelnemers (2) met de mogelijkheid om informatie te verwerken of bewerken (3) waarbij er hulp 

beschikbaar is om deelnemers te ondersteunen in het gebruik van de technologie. Riemer, Steinfield, en 

Vogel (2009) geeft een vergelijkbare conclusie weer en stellen dat er sprake dient te zijn van 

mogelijkheden om te communiceren, coördineren en samenwerken. Een verschil is dat Riemer et al. 

(2009) geen eis stellen ten aanzien van het kunnen verwerken van informatie maar hiervoor de 

mogelijkheid tot samenwerken als alternatief criteria stellen, bijvoorbeeld middels een elektronisch 

whiteboard. Een recentere publicatie van Baptista et al. (2020) hanteert een aanzienlijk breder criteria en 

stelt dat alle technologieën gebruikt om informatie uit te wisselen en personen met elkaar te verbinden 

gezien kunnen worden als een collaboration technologie. 

Riemer et al. (2009) omschrijven dat samenwerkingen zowel synchroon als asynchroon kunnen 

plaatsvinden. Waarbij synchroon betekent dat er gelijktijdig door één of meerdere mensen gebruik 

gemaakt moet worden van de technologie om bruikbaar te zijn, een voorbeeld hiervan is een 

whiteboard. Asynchroon betekent dat men samen kan werken aan hetzelfde object, maar dat dit niet 

beslist op hetzelfde moment hoeft plaats te vinden. Een voorbeeld hiervan is een online platform ten 

behoeve van bestandsdeling (zoals Microsoft OneDrive). Hierbij kan persoon 1 ’s-Ochtends in een 

tekstbestand werken, waarna persoon 2 in de middag verder kan werken op de door persoon 1 

aangebrachte wijzigingen. 

Mitchell (2021) gaat hier dieper op in en stelt dat locatie ook meegenomen dient te worden om 

collaboration technologies te classificeren. Dit wil zeggen: of de gebruikers zich in dezelfde ruimte 

bevinden of dat er fysieke afstand bestaat. 

Voorafgaand aan de pandemie vond samenwerken op een andere wijze plaats. Zo vonden er bijvoorbeeld 

pre-covid meer vergaderingen plaats, waarvan een deel is komen te vervallen sinds de pandemie (Yang et 

al., 2020). Waizenegger et al. (2020) stellen dat collaboration technologies pre-corona met name dienden 

ter ondersteuning en als hulpmiddel om taakgericht te werken, denk hierbij aan een smartboard of 

groepsagenda. Het gebruik van collaboration technologies voor andere doeleinden, bijvoorbeeld 

communiceren, was aan ondergeschikt belang. Het is aannemelijk dat dit komt doordat men zich veelal in 

dezelfde ruimte bevond waardoor een extra technologie om samen te werken niet noodzakelijk was.  
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2.3.3. Op welke wijze worden collaboration technologies peri & post covid 
gebruikt voor intracompany samenwerking?  

Als gevolg van de lockdowns was fysiek contact niet tot zeer beperkt mogelijk, waardoor organisaties op 

korte termijn op zoek zijn gegaan naar alternatieve manieren van samenwerken (Richter, 2020). Veel 

bedrijven werken daarom nu samen met behulp van intensiever gebruik van collaboration technologies. 

Binnen de beschikbare collaboration technologies is Microsoft Teams één van de meest gebruikte 

platforms. Microsoft constateerde een toename van 13 miljoen (juli 2019) tot 145 miljoen (april 2021) 

dagelijks actieve gebruikers (The Verge, 2021). Aannemelijk is om te stellen dat de internationale 

lockdowns hier aan bij hebben gedragen.  

Het overschakelen naar digitaal werken met behulp van digital collaboration technologies heeft volgens 

Selimović et al. (2021) een directe invloed op de manieren waarop werk wordt uitgevoerd binnen 

organisaties. De affordances behorende bij een fysieke werkplek zijn verschoven en gewijzigd naar 

affordances van een virtuele werkplek, gerund vanuit het thuiskantoor (Waizenegger et al., 2020). Als 

gevolg van deze verschuiving kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de affordances behorende 

bij de fysieke werkplek. Sommige handelingen en contacten zijn niet of aanzienlijk moeilijker uit te 

voeren vanuit de virtuele werkplek, dit kan diverse gevolgen hebben voor de manier van werken en de 

(in)formele contacten binnen organisaties. De verschuiving van deze affordances kan bijvoorbeeld 

eenzaamheid ten gevolge hebben omdat er vanuit de virtuele werkplek eigen initiatief tot contact 

benodigd is. Daar staat tegenover dat men geconcentreerder kan werken gezien het gebrek aan 

‘stoorfactoren’, met een hogere productiviteit als gevolg. (Wang et al., 2021). 

Daar waar collaboration technologies ten tijde van hun introductie met name ondersteunend en 

individueel waren (denk aan Word of Excel), zijn ze tegenwoordig doorontwikkeld tot complexe 

applicaties die worden gebruikt om medewerkers met elkaar te verbinden en daarmee kennis en 

informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Er kan hierbij gedacht worden aan: emailverwerkers, intranet, 

samenwerkingsplatforms, (video)conferencing en (Enterprise) social media (Baptista et al., 2020). 

Voorafgaand aan de pandemie waren betreffende applicaties ook al dusdanig doorontwikkeld, echter 

was het gebruik aanzienlijk beperkter zoals blijkt uit de gebruikscijfers van Microsoft Teams (The Verge, 

2021). De behoefte tot gebruik ontstaat – zoals omschreven in 2.3.1. – pas wanneer er ingezien wordt 

welke waarde dit kan toevoegen. Aannemelijk is dat deze behoefte voor de pandemie nog niet aanwezig 

was. 

Mitchell (2021) omschrijft dat het gebruikmaken van collaboration technologies sinds de pandemie is 

toegenomen door het verplichte werken op afstand. De behoefte tot samenwerken bestaat nog steeds, 

bij gebrek aan fysieke mogelijkheden is men overgeschakeld naar het digitale kanaal. Door het 

intensievere werken met collaboration technologies hebben medewerkers gedurende de pandemie de 

mogelijkheid gekregen om waar dan ook te werken. Voordat er veelvuldig gebruik gemaakt werd van 

collaboration technologies was men veelal gebonden aan de vaste kantoorlocatie. 

Urick (2020) onderschrijft een constatering van Mitchell (2021) dat bij het overschakelen naar volledig 

digitaal werken het sociale aspect impactvol kan zijn. Door afname van (fysieke) zichtbaarheid in het 

post-corona tijdperk is het voor medewerkers mogelijk geworden om sociale contacten al dan niet 

opzettelijk te vermijden, iets wat voorheen nagenoeg onmogelijk was doordat aanwezigheid op locatie 

vereist was. Door het gebruikmaken van collaboration technologies ligt het initiatief tot contact in de 

post-covid situatie meer bij de medewerkers en is het makkelijker mogelijk geworden om collega’s te 

negeren. Het vermijden van sociale contacten lijkt een directe impact te hebben op kennisdeling. Immers 

kunnen medewerkers in potentie dingen van elkaar leren, door het gebrek aan contact ontstaat deze 

kennisuitwisseling niet (Urick, 2020). Urick (2020) omschrijft ook dat het ontstaan van contacten en 

samenwerkingen met name gebrekkig kan zijn bij mensen met een andere sociale identiteit, waarbij dit 

diverse betekenissen kan hebben. Er kan gedacht worden aan leeftijd, achtergrond, interesses, 
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werkervaring en zo voort. Het gebrek aan contact zou met name blijven bestaan doordat personen zich 

onvoldoende kunnen identificeren met de ander, bijvoorbeeld omdat men bepaalde aannames doet 

en/of er stereotypen bestaan ten aanzien van de ander zijn sociale identiteit.   

2.4.  Doel van het vervolgonderzoek 
Het uitgevoerde literatuuronderzoek geeft in onvoldoende mate inzicht in de affordances van 

collaboration technologies en op welke wijze deze intracompany samenwerking hebben veranderd sinds 

de pandemie. Wel zijn we te weten genomen dat samenwerkingen pre-covid op een andere wijze 

plaatsvonden. Waar er in de huidige tijd primair op afstand wordt gewerkt, was dit eerder met name op 

een fysiek kantoor. Hierbij was het gebruik van collaboration technologies aanzienlijk beperkter en 

dienden deze meer als ondersteuning en hulpmiddel om taakgericht te kunnen werken, andere 

doeleinden waren van ondergeschikt belang en werden beperkt gebruikt. Aannemelijk is dat deze niet 

werden gebruikt omdat de noodzaak niet bestond. Immers is videobellen niet een noodzaak wanneer 

men zich in dezelfde ruimte bevindt als de gesprekspartner. 

Deze verschuiving van werken op een fysieke locatie naar werken op afstand met behulp van 

collaboration technologies kan impact hebben op de manier van samenwerken binnen bedrijven.  

De opgestelde onderzoeksvragen kunnen op basis van de bestaande literatuur nog onvoldoende 

beantwoord worden. Het is nog onduidelijk welke exacte effecten de coronapandemie op intracompany 

samenwerking heeft gehad en hoe deze er tegenwoordig uit ziet. Hiervoor is vervolgonderzoek middels 

de in hoofdstuk 3 omschreven methodologie noodzakelijk.  
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3. Methodologie 
In hoofdstuk drie wordt omschreven op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd en welke methoden 

hierbij zijn gebruikt.  

3.1.  Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen op welke wijze het gebruik van collaboration 

technologies heeft bijgedragen aan het veranderen van samenwerkingen binnen organisaties. Om dit 

goed te kunnen onderzoeken is het noodzakelijk om gesprekken te voeren met personen die hiervan 

gebruik maken en dus mogelijk invloed hebben ervaren.  

Voor het doel van dit onderzoek is het ongeschikt om kwantitatieve methoden te hanteren omdat de 

uitkomsten van dit onderzoek niet uitgedrukt kunnen worden in getallen. Gezien het beschrijvende 

karakter van dit onderzoek is het passender om voor kwalitatief onderzoek te kiezen, dit is geschikter om 

verbanden en betekenissen te kunnen achterhalen binnen de context waarin zij zich bevinden, waarbij 

hier de context de dagelijkse werkomgeving van de geïnterviewde personen is (Saunders et al., 2019).  

Teneinde het onderzoek uit te voeren is er gekozen voor een case study. Een case study wordt door 

Saunders et al. (2019) omschreven als een diepgaande onderzoeksmethode, geschikt om een onderwerp 

te onderzoeken binnen een ‘real-life’ omgeving. Na het vastleggen van de onderzoeksmethodiek ontstaat 

de vraag op welke wijze informatie binnen de specifieke case vergaard moet gaan worden. Globaal zijn er 

drie mogelijkheden, te weten; gestructureerde-, ongestructureerde- en semigestructureerde interviews. 

Gezien de beperkte bewegingsvrijheid bij een gestructureerd interview, valt deze per definitie af. Voor dit 

onderzoek is het noodzakelijk om verdiepingsvragen te kunnen stellen, bijvoorbeeld wanneer de 

geïnterviewde een relevant onderwerp aansnijdt wat als input kan dienen voor dit onderzoek, maar hier 

nog niet voldoende over deelt. Een semigestructureerd interview is daarom het meest passende omdat 

dit een combinatie is tussen reeds voorbereide vragen in tezamen met de mogelijkheid om daar waar 

nodig vanaf te wijken. Bijvoorbeeld om de gewenste verdiepingsvragen te stellen.  

3.2.  Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Het onderzoek heeft middels een casestudy plaatsgevonden binnen de zakelijke verzekeringstak (ca. 

1500 FTE) van een internationale grootbank (43.263 FTE) met de hoofdzetel in Nederland. Nagenoeg alle 

medewerkers waren voorheen het merendeel van hun tijd op een kantoor werkzaam en werkten face-to-

face samen. Thuiswerken was mogelijk, maar vond zeer incidenteel plaats. Sinds de intrede van het 

coronavirus werkt iedereen primair thuis en maakt men daarbij intensief gebruik van collaboration 

technologies. De organisatie wordt hiermee als voldoende passend beoordeeld om de casestudy bij uit te 

voeren. Voor de uitvoering van de casestudy zijn er 8 personen gesproken tijdens semigestructureerde 

interviews. 8 wordt als passend beoordeeld omdat dit voor dit onderzoek de optimale combinatie is van 

de beschikbare tijd in relatie tot het kunnen waarborgen van de betrouwbaarheid.  

Teneinde de generalisatie van dit onderzoek te kunnen waarborgen tot de gehele sector is er voor 

gekozen om de interviews plaats te laten vinden met werknemers van 2 verschillende afdelingen, te 

weten; een lokaal kantoor en centrale teams. Aanvullend is er gekozen om te diversifiëren in 

functieniveau, positie (leidinggevend vs. uitvoerend) en leeftijd. Uitgangspunt van het selecteren van de 

medewerkers was dat zij op enige wijze gebruik maken van digital collaboration technologies voor het 

contact met collega’s. De gebruikte interviewvragen zijn opgenomen in de interviewguide in bijlage C. 
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3.3.  Gegevensanalyse 
De gegevens ten behoeve van dit onderzoek zijn verzameld middels semigestructureerde interviews. De 

interviews hebben plaatsgevonden in het tweede kwartaal van 2022 en vonden digitaal plaats middels 

Microsoft Teams. Met goedkeuring van de respondenten zijn de interviews opgenomen en zijn deze na 

afloop beluisterd en getranscribeerd. Alvorens verdere analyse plaatsvond zijn de transscripties uitgereikt 

aan de geïnterviewden met het verzoek deze te controleren op juistheid en volledigheid. Na uitwerking 

van de transscripties zijn deze gecodeerd om analyse mogelijk te maken. In het beginstadium is er 

gebruik gemaakt van open coding om thema’s en uitspraken weer te geven, de codes zijn naar eigen en 

vrij inzicht van de onderzoeker opgezet. Vervolgens is er gebruik gemaakt van axiaal coderen, waarbij de 

eerder toegewezen codes zijn samengevat, waar nodig hernoemd en vervolgens toegekend zijn aan een 

meer overkoepelende code. Als laatste is er overgestapt naar selectief coderen waarmee de relaties 

tussen de codes en onderwerpen weergegeven kunnen worden. Selectief coderen is geschikt om de 

belangrijkste onderwerpen/codes te filteren van de niet-relevante teneinde te voorkomen dat er verdere 

data verwerkt moet gaan worden die geen bijdrage levert aan het onderzoek (Saunders et al., 2019). 

3.4.  Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
Gedurende de uitvoering van dit onderzoek is er rekening gehouden met validiteit, betrouwbaarheid en 

de ethische aspecten van onderzoek. 

Belangrijk aandachtspunt is dat er gebruik is gemaakt van interviews waarbij de onderzoeker zelf een 

keuze heeft gemaakt uit potentieel geschikte personen. Het is mogelijk dat hier een bias ontstaat doordat 

sommige geïnterviewden bekenden zijn van de onderzoeker en dat deze allen werkzaam zijn binnen 

dezelfde organisatie. Dit is zo veel mogelijk vermeden door personen te selecteren die buiten de directe 

omgeving van de onderzoeker werkzaam zijn.. Een andere maatregel om bias te voorkomen is dat de 

onderzoeker de transscripties na uitwerking heeft uitgereikt aan de geïnterviewden teneinde 

onjuistheden te voorkomen. Eventuele fouten zijn hier door de geïnterviewden gecorrigeerd. Een bias en 

het gebruiken van interviews als onderzoeksmethode kan negatieve gevolgen hebben op de 

betrouwbaarheid van onderzoek, immers zijn de antwoorden afhankelijk van de gestelde vragen en 

interpretaties. Door de gehanteerde onderzoeksaanpak volledig te omschrijven is de betrouwbaarheid zo 

veel mogelijk gewaarborgd (Saunders et al., 2019).  

Om de validiteit te waarborgen was het wenselijk geweest om een extra case te onderzoeken. Doordat 

dit niet is gebeurd, is het onderzoek mogelijk onvoldoende generaliseerbaar op andere organisaties. Een 

tweede mogelijkheid was om een breder palet aan personen te interviewen waardoor het onderzoek 

beter generaliseerbaar zou zijn binnen de onderzochte sector. Voor beide maatregelen was het 

tijdsbestek niet toereikend. 

Betreffende het ethische aspect zijn geïnterviewden vooraf geïnformeerd over het verloop van het 

onderzoek en het gebruik van gegevens. Vanzelfsprekend is alle tot een persoon/organisatie herleidbare 

informatie geanonimiseerd. 
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4. Resultaten 

4.1.  Pre-covid samenwerking 
Gebruik van collaboration technologies 

Uit de onderzoeksresultaten komt primair naar voren dat de pre-covid samenwerking binnen de 

onderzochte case voor elke respondent nagenoeg gelijk was. De gesproken respondenten werkten allen 

voorafgaand aan de pandemie primair op kantoor. Sommigen werkten incidenteel vanuit huis, opvallend 

hierin is, is dat het gebruik van collaboration technologies nagenoeg nihil was, ook bij het incidentele 

thuiswerken. Enkele respondenten omschrijven dat dit mogelijk te wijden is aan de beperkte 

acceptatiegraad van het gebruik hiervan. Immers was het voor de pandemie minder gebruikelijk om op 

afstand met elkaar samen te werken. Ook wordt omschreven dat de gebruikte collaboration technologies 

mogelijk nog niet voldoende doorontwikkeld waren om een geschikte manier van samenwerken te 

kunnen bewerkstelligen.  

“Ja dat deden we wel eens. Dan hadden we hybride vergaderingen. Als er een vergadering was op een op een thuiswerkdag 

van iemand, dan plugde die wel in. Dat gebeurde wel (…) Was niet optimaal, ik vond dat eigenlijk echt sub-optimaal. En er 

was bijna altijd iets met de verbinding. Dat je de visuele verbinding niet kon krijgen of je had zo’n vergaderspin die in die 

vergaderlokalen staan. Dat ging ook altijd mis, en dan kwam iemand gewoon op een 088 nummer binnen.” (R5) 

Het verdere gebruik van collaboration technologies beperkte zich binnen de case tot incidenteel gebruik 

van Microsoft PowerPoint ter ondersteuning van overleggen. Dit betroffen met name overleggen waarbij 

één persoon een presentatie gaf, teneinde kennis te delen. Bij enkele respondenten waren er (analoge) 

whiteboards in gebruik, bijvoorbeeld om cijfers en informatie met elkaar te delen.  

“Ja we deden wel presentaties via de beamer of met een whiteboard en soms moet je dingen visualiseren en dan is dat wel 

heel makkelijk.” (R6) 

Fysieke contacten 

De respondenten waardeerden met name de fysieke contacten voorafgaand aan de pandemie en 

constateren een gebrek hieraan in de huidige situatie, dit wordt in 4.2 nader toegelicht. Nagenoeg iedere 

respondent omschrijft dat vooral de sociale component hiervan belangrijk is en gewaardeerd werd. 

“Dat is een hele persoonlijke voorkeur, ik ben zelf groot fan van interpersoonlijk contact ten opzicht van de digitale variant.” 

(R1)  

“Het belang van het relationele aspect, was eigenlijk veel meer aanwezig, dus het was ook veel meer andere gesprekjes 

over dingen tussendoor van. Hoe gaat het met dit of heb je dit al gehoord” (R2) 

Bezwaren tegen werken op kantoor 

Belangrijke tegenwerpingen voor de pre-covid samenwerking bevinden zicht met name in het gebrek aan 

flexibiliteit en vrijheid. Het is aannemelijk dat de grondslag hiertoe ligt bij de locatiegebondenheid en het 

gebrek aan sociale acceptatie van gebruik van collaboration technologies. 

“Nou heel erg onpraktisch is dat iedereen beslist op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie moet zijn. Dat geeft voor 

een adviseur minder mogelijkheden om ’s-middags nog even een afspraak in te plannen aan de andere kant van de 

provincie.” (R4) 
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4.2.  Post-covid samenwerking 
Toename efficiency door werken met Microsoft Teams 

Enkele respondenten zijn werkzaam voor een afdeling die pas recent is opgericht. De gehele oprichting 

hiervan heeft plaatsgevonden gedurende de pandemie. Opvallend is dat één respondent omschrijft dat 

ze nooit zo ver waren gekomen als men niet via Teams had samenwerkt, maar op kantoor.  

“Ik denk dat als er géén corona was geweest dat we niet zo ver waren geweest met de afdelingen die we in de afgelopen 

tijd hebben mogen bouwen.” (R5) 

In aanvulling op bovenstaand is het belangrijk om te benoemen dat iedere respondent het werken via 

Microsoft Teams als noemenswaardig efficiënter ervaart, binnen dit onderzoek is niet gemeten of dit 

slechts een ervaring is of dat dit ook daadwerkelijk het geval is. 

“Ja dat het sneller tot de kern komt ja, efficiënter wat het voor 100% is. Het is gewoon tijdsbesparing en het is ook nog 

milieuvriendelijker.”(R4) 

De toename van efficiëntie wordt door de respondenten op verschillende manieren beargumenteerd. 

Een terugkerend punt hier in is het feit dat samenwerken op afstand met collaboration technologies als 

meer straight-to-the-point wordt ervaren, met name door het wegvallen van het sociale aspect (denk 

aan: een gesprek voeren over het weekend of privéomstandigheden) en het wachten tot het 

vergadergezelschap compleet is. Immers is het bij gebruik van Microsoft Teams minder storend wanneer 

iemand te laat binnenkomt dan wanneer dit in een fysieke situatie had plaatsgevonden. Door te toename 

in effectiviteit is men volgens een respondent ook punctueler geworden. 

“Dus ik vind dat zijn twee dingen die je duidelijk ziet in effectiviteit. Mensen voelen gewoon dat dat ze veel meer on 

schedule moeten werken. En ze weten ook dat er gewoon minder ruimte voor prietpraat is.” (R2)  

“Het voordeel is natuurlijk dat je veel flexibeler bent geworden in het maken van afspraken. Niet iedereen hoeft fysiek 

ergens te zijn, je komt sneller tot een afspraak en de afspraken duren ook minder lang via Teams. Je komt sneller tot de kern 

en het punt waar je het over wilt hebben denk ik” (R4) 

Afnemende zichtbaarheid en multitasken gedurende meetings  

Andersoortige oorzaken op gebied van toenemende effectiviteit kunnen gezocht worden in de 

mogelijkheid om te ‘multitasken’. Meerdere respondenten omschrijven dat zij regelmatig gedurende – 

voor hen minder relevante vergaderingen – van de gelegenheid gebruik maken om andere taken uit te 

voeren. Deze taken waren voor het merendeel werk-gerelateerd. Twee respondenten omschrijven dat zij 

ook van de gelegenheid gebruik maken om taken in het huishouden uit te voeren wanneer actieve en 

zichtbare deelname aan het gesprek niet is vereist. 

“Ja en van de andere kant. Als het een onderwerp is waarvan ik zoiets heb van joh dat speelt op een heel ander vlak, dan 

heb ik de tijd om wat anders te gaan doen op dat moment. Dan hoef ik mijn aandacht daar niet bij te houden. Dus het is in 

dat opzicht veel effectiever. “(R6) 

Het is door meerdere respondenten benoemd dat het voornoemde mogelijk wordt gemaakt door de 

afname van fysieke zichtbaarheid van de respondenten. Immers kunnen de andere aanwezigen in de 

meeting minder goed beoordelen wat de respondent aan het doen is. Eveneens wordt dit versterkt door 

de mogelijkheid om de camera in zijn geheel uit te schakelen. De afname van (fysieke) zichtbaarheid 

wordt ook meermaals gerelateerd aan het gebrek van non-verbale communicatie. 

“Als je in een fysieke vergadering zit en iemand is het er niet mee eens – en dan écht niet mee eens. Dan moet je wel een 

hele goede pokerface hebben wil niemand dat zien. Maar in Teams kan ik er gewoon voor kiezen om de camera uit te 

zetten en mijn middelvinger op te steken tegen het scherm, bij wijze van spreken natuurlijk he. En dat gebeurt misschien 

ook wel.”(R5) 
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De afnemende zichtbaarheid heeft ook tot gevolg dat sommige collega’s minder contact met elkaar 

hebben. Diverse respondenten benoemden collega’s minder te spreken en minder met elkaar samen te 

werken sinds het werken op afstand. Voorheen kwam men iemand ‘gedwongen’ bij de koffieautomaat 

tegen waarna er contact ontstond, tegenwoordig dienen collega’s elkaar pro-actief te benaderen om 

contact tot stand te brengen. Dit speelt met name tussen collega’s die op zowel zakelijk als persoonlijk 

vlak minder raakvlak met elkaar hebben. 

Ja de drempel is wat hoger geworden. Je belt de mensen waar je het meeste mee hebt en de anderen die bijvoorbeeld ouder 
zijn of andere interesses hebben, die spreek je minder. In het verlengde daarvan heeft dat wel weer als gevolg dat je veel 
meer bezig bent met je werk hierdoor. (R4) 
 

Het eerder omschreven gewijzigde sociale aspect in combinatie met de afname van non-verbale 

communicatie en het ‘multitasken’ heeft als keerzijde dat er meer inspanning vereist is om te controleren 

of de boodschap is aangekomen op de wijze zoals de zender dat heeft bedoeld. Doordat emoties minder 

goed zichtbaar zijn maken enkele respondenten gebruik van een extra controlemechanisme. Bijvoorbeeld 

middels het stellen van controle- en checkvragen. 

“En doordat het non verbale en de ‘tussen de regels door’ communicatie wegvalt moet je een andere manier verzinnen om 

dat op te vangen. Soms vind ik het nodig om te weten; ben ik hier het juiste gesprek aan het voeren met iemand. Dus je 

stelt eerder een check-vraag. (…) je weet dat het non-verbale er niet is. Ik kan daardoor minder goed mijn 

fingerspitzengefühl gebruiken om te controleren of mijn boodschap goed aankomt. Dus dan ga je controlevragen stellen.” 

(R2) 

Hoorbaarheid  

Naast het aspect zichtbaarheid wordt ook hoorbaarheid meermaals door respondenten omschreven als 

effect, met name in relatie tot het persoonlijke contact wat niet werkgerelateerd is. In fysieke 

vergaderingen hebben werknemers de mogelijkheid om een ‘onderonsje’ te hebben. Bijvoorbeeld terwijl 

zij in de vergaderpauze gezamenlijk het koffiezetautomaat bezoeken. Vergaderen in Teams maakt het 

onmogelijk om zulke contacten op dezelfde wijze te blijven voeren. Als kernpunt benoemt men het feit 

dat in Teams iedereen je kan horen. Het is aannemelijk dat het aspect hoorbaarheid direct gerelateerd is 

het afgenomen niet werkgerelateerd persoonlijk contact. Immers is het hebben van dit contact door de 

permanente hoorbaarheid niet langer op laagdrempelige wijze mogelijk. 

“Toch omdat er een drempel tussen ligt. Ik kan jou bijvoorbeeld aanspreken op kantoor van goh hoe gaat het met jouw 

vriendin, bij wijze van. En bij een Teams vergadering heb ik ook zoiets, dat hoeven anderen niet persé te horen ofzo” (R6) 

“Het komt denk ik, tsja bij mensen op de afdeling daar loopt het wel door zegmaar. Die hebben ook nog wel 1 op 1 contact. 

Maar als je in teams zit met bijvoorbeeld de stakeholders uit Utrecht of een verzekeraar. Dan is er géén gelegenheid om 

even 1 op 1 met iemand te praten van goh hoe is het bij jou thuis.” (R5) 

Anderzijds wordt hoorbaarheid in andere zin benoemd omdat het in potentie het lerend vermogen van 

organisaties en medewerkers kan schaden. Door het gebruik van Microsoft Teams is het voor 

werknemers niet langer mogelijk om mee te luisteren naar gesprekken, ervaringen en contacten van 

directe collega’s. In een fysieke kantoorsetting behoort dit wel tot de mogelijkheden. 

“‘Ja, precies wij zaten gewoon fysiek bij elkaar. En het voordeel daarvan was, ook al heb je niet een casus over een 

bijvoorbeeld een wellnesscenter bij de hand of een voetbalstadium of een dierentuin. Daar hoef je niet mee bezig te zijn, 

maar er werd wel met elkaar gespard. Met elkaar meegedacht. Maar ook al doe je daar helemaal niks mee, je wist wel als 

jij een casus krijgt over een dierentuin, dan wist je wel zo van oh twee maanden geleden had die collega een casus over een 

dierentuin. Dus die flow van informatie, die informatiestroom is eigenlijk weg sinds het werken na corona. ”(R6) 
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Eenvoudiger contact leggen, maar met een drempel 

De sociale acceptatie van digitaal contact is aanzienlijk toegenomen. Het is immers gebruikelijk geworden 

om op deze wijze (zakelijk) contact met elkaar te hebben. Doordat afstand geen rol meer speelt en de 

sociale acceptatie is toegenomen is het mogelijk geworden om collega’s te spreken die je normaliter 

minder vaak sprak, bijvoorbeeld door een lange reisafstand.  

“Voorheen was het oh we gaan videobellen Oh je zet je camera aan? Oh wat opvallend, dat had ik niet aan zien komen. En 

men is tegenwoordig altijd voorbereid om een videogesprek te kunnen gaan voeren. Het is niet meer iets waarvoor je gaat 

zitten om een gesprek te voeren, maar het is vanzelfsprekend geworden. Ook als ik tussendoor even een babbeltje wil 

maken met een collega of iemand die bij een andere afdeling werkt. Als ik bijvoorbeeld even m’n verhaal kwijt wil. Je 

stuurt even een berichtje met de vraag joh kunnen we even schakelen of ik bel gewoon en kijk of er reactie komt ja of nee. 

Dat zijn écht zaken die heel veel prettiger zijn. Je hebt gewoon meer mogelijkheden tot samenwerken gekregen dan dat er 

voorheen beschikbaar waren.”(R1). 

Opvallend in bovenstaand citaat is het feit dat de respondent omschrijft eerst een bericht te sturen 

alvorens hij de video-oproep pleegt. Vergelijkbare opmerkingen werden gemaakt door meerder 

respondenten. Voor het leggen van (initieel) contact bestaat er klaarblijkelijk een drempel, omdat men 

niet meer kan zien of een collega beschikbaar is voor overleg. 

“Je kon toen daadwerkelijk zien of iemand aan het bellen is of niet op zijn plek zit, dan is ‘ie er fysiek niet. Op afstand kan je 

dat nu zien aan een bolletje in Teams. Maar er staat wel vaak bezet of in een oproep. Je weet het niet zeker, er is maar één 

indicatie waarop je iets kan zien. Of nee twee eigenlijk. Enerzijds door in iemands agenda te kijken, mits die toegankelijk is 

want dat wordt standaard ook beperkt. En dan nog het bolletje in de teamsomgeving. Maar soms sta ik automatisch op 

bezet in Teams maar kan ik prima even gestoord worden. En dat kan je nu niet meer bij elkaar zien.” (R8) 

Deze contactdrempel kan eveneens effect hebben op het zelflerend vermogen en kennisdeling binnen 

teams. 

“Je ziet niemand om je heen die je iets kan vragen. (…) En we hadden wel een vaste buddy op afstand geregeld, maar ja dan 

zag je dat je vaste buddy rood of oranje was in Teams en dan ging je toch niet bellen. Maar je zat wel met je vraagstuk en 

dan kun je toch niet door. En je merkt dat als men bij elkaar zit, dan ging dat sneller en durf je dat beter te vragen. (…) Het 

zelflerend vermogen ging gewoon niet snel genoeg online. En dan was het erg fijn als er gewoon een doorgewinterde 

collega naast kwam zitten die ze gelijk kon helpen met de vragen waar de trainees tegenaan liepen. Juist dat stuk, qua 

opleiden en het lerend vermogen, dat hebben we toen echt ingeregeld. Want dat was écht een gemis. (R7) 

De verhoogde drempel om contact te leggen heeft mogelijk ook een directe impact op de werkdruk. 

Doordat men het gevoel heeft iemand mogelijk te storen in zijn werkzaamheden wordt dit 

gecompenseerd door in de agenda van betreffende persoon een uitnodiging voor een Teams-meeting te 

plaatsen op een later tijdstip. Dit wordt ervaren als tijdrovender dan een korter spontane (video-)call. 

Desondanks ervaart nagenoeg iedere respondent een hogere ‘planbaarheid’ en beschikbaarheid voor 

afspraken als gevolg van het wegvallen van reistijd. 

Datadeling en -centralisatie 

Het laatste belangrijke onderzoeksresultaat geeft aan dat het werken via Microsoft Teams bijdraagt aan 

het centraliseren en delen van data. Bijvoorbeeld video-opnames van meetings en het delen van 

andersoortige bestanden. Hiermee wordt de beschikbaarheid en deelbaarheid van informatie vergroot. 

“En je kan opnemen zodat iemand anders het nog kan terugkijken bij afwezigheid, dat vind ik wel echt een voordeel. (…) en 

je kan in de chat nog bepaalde dingen achterlaten, bijvoorbeeld de gebruikte powerpoint. Zodat dat ook voor iedereen 

weer na te kijken is” (Y) “De integratie van het delen van bestanden via teamskanalen, we hebben het daar net kort over 

gehad. Dat is vanzelfsprekend geworden, wanneer ik iets wil delen hoef ik geen mail meer op te stellen en het rond te 

sturen. Maar ik kan het gewoon in teams plaatsen. Het is handig dat bestanden op één centrale plek beschikbaar staan in 

plaats van dat ze periodiek rondgemaild worden bijvoorbeeld.” (R1) 
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Verdere bevindingen 

Verdere resultaten vanuit dit onderzoek bevinden zich primair in de bijdrage die het werken met 

collaboration technologies levert ten aanzien van de mogelijkheid om locatieonafhankelijk en 

tijdsonafhankelijk te werken. Het is daarnaast voor veel respondenten mogelijk geworden om onder 

werktijd een moment iets anders te gaan doen, bijvoorbeeld een activiteit in de privésfeer. De hiermee 

verloren tijd kan op een ander willekeurig moment worden ingehaald.  

“Ik had net een meeting met NAAM MEDEWERKER. En in die tussentijd heb ik de was opgevouwen en gehangen. Ik draai 

m’n scherm wat en heb hier de was opgehangen terwijl ik aan het praten was.” (R8) 

“Een grappig dingetje: je hebt bijvoorbeeld op het eind van de dag wel eens dat je met een collega nog even snel een 

dossier aan het doorspreken bent. Ik heb momenten gehad dat ik terwijl ik bij de laptop zat al iets voor het koken aan het 

voorbereiden was, terwijl ik ondertussen ook met mijn collega aan het praten was.” (R1) 

In lijn met de in de eerste paragraaf omschreven toegenomen efficiency onder werktijd, ervaart men ook 

een verhoogde ‘efficiency in de privésfeer’. Door het werken met collaboration technologies is men niet 

meer afhankelijk van één werklocatie. Dit heeft voor veel respondenten als gevolg dat men geen of 

aanmerkelijk minder reistijd heeft met als gevolg dat het overschot aan tijd voor privédoeleinden kan 

worden ingezet. 

“Een voordeel is dat je de mogelijkheid hebt – doordat de reistijd is weggevallen – wanneer je thuiswerkt heb je meer tijd 

voor jezelf. Er is meer tijd voor je privé. Dat wil bij mij zeggen dat ik bijvoorbeeld iets later op kan staan. Ik heb hele goede 

vrienden die boven mij wonen en ik kan nu samen met ze lunchen af en toe, wat voorheen onmogelijk was geweest toen ik 

gewoon nog elke dag naar kantoor ging.”(R1) 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

5.1.  Discussie 
In lijn met de publicatie van Waizenegger et al. (2020) concludeert en identificeert ook dit onderzoek dat 

er mogelijk een verschuiving van affordances heeft plaats gevonden. Fysiek samenwerken op kantoor en 

digitaal samenwerken met collaboration kennen eigen affordances waarbij er een optimale verdeling 

tussenbeide moet plaatsvinden om de gewenste doelen van een team te kunnen behalen.  

De resultaten van het onderzoek omschrijven dat het intensiever gaan werken met collaboration 

technologies – in dit geval Microsoft Teams – een positieve bijdrage levert aan de efficiëntie van een 

doorsnee werkdag. Dit was eerder al bevestigd door Mitchell (2021), welke overigens ook de 

toenemende flexibiliteit als kenmerk benoemde bij het gebruik van collaboration technologies op 

afstand. Hierin wordt – net als dit onderzoek – ook expliciet het sociale aspect benoemd. Beide 

onderzoeken onderschrijven dat het moeilijker is om informele contacten te onderhouden. 

In aanvulling op de resultaten van dit onderzoek omschrijven Waizenegger et al. (2020) en Richter (2020) 

dat de efficiëntie van een werkdag ook juist af kan nemen bij werken op afstand met collaboration 

technologies. Dit is dan bijvoorbeeld gelegen aan storingsfactoren in de thuissituatie of het gebrek aan 

een geschikte werklocatie. De impact die de werklocatie op de gewijzigde samenwerking heeft is in dit 

onderzoek niet naar voren gekomen als mogelijk impactvol of belemmerend. Wel bevestigt dit onderzoek 

in lijn met de bevindingen van Richter (2020) dat de grens tussen werk en privé steeds meer vervaagd is. 

Immers bevestigen meerdere respondenten wel eens iets ten behoeve van privédoeleinden onder 

werktijd te doen en vice-versa. 

Een belangrijke bevinding in dit onderzoek is dat het gebrek aan zichtbaarheid een belemmering kan 

opleveren. In de wetenschappelijk literatuur is er al meermaals geschreven over de effecten van 

zichtbaarheid bij het gebruik van collaboration technologies (Leonardi et al., 2013; Treem & Leonardi, 

2013). Echter omschrijven zij met name de zichtbaarheid als bijkomende affordance in het gebruik van 

collaboration technologies in positieve zin, in dit geval door het zichtbaar/publiek maken van 

communicatiestromen op een Enterprise Social Media platform.  

Binnen dit onderzoek heeft zichtbaarheid zich meer in de negatieve sfeer georiënteerd. Door het gebrek 

aan fysieke zichtbaarheid kan er bij medewerkers een contactdrempel ontstaan. Deze relatie heeft zich in 

de onderzochte literatuur nog niet eerder geopenbaard. De drempel ontstaat doordat men elkaar bij 

geïntensiveerd gebruik van collaboration technologies, in combinatie met het gebrek aan werkdagen op 

de fysieke kantoorlocatie, niet meer fysiek ziet waardoor medewerkers een extra proactieve stap moeten 

zetten om met collega’s in contact te komen. De drempel resulteert in en mogelijke afname van het 

contact. Deze bevinding is in lijn met de eerdere bevindingen van Waizenegger et al. (2020) en liggen ook  

in het feit dat medewerkers hun collega’s niet willen storen, immers is het door de fysieke afstand 

lastiger tot niet te zien of desbetreffende collega beschikbaar is voor een gesprek (zichtbaarheid). De 

respondenten omschrijven dat het zogenaamde ‘statusbolletje’ in Microsoft Teams onvoldoende houvast 

geeft op de daadwerkelijke beschikbaarheid. 

Het gebrek aan onderling informeel contact openbaart zich in potentie nog meer bij collega’s die zich niet 

of in mindere mate met elkaar kunnen identificeren, bijvoorbeeld omdat zij een andere 

leeftijdscategorie, achtergrond of privéleven hebben (Urick, 2020). Enkele respondenten omschrijven dat 

er veelal contact wordt gezocht met collega’s waar zij veel mee gemeen hebben, bijvoorbeeld omdat zij 

dezelfde leeftijd of hobby’s hebben. Daarmee kan het contact en de samenwerking met bepaalde 

collega’s, die men anders ad-hoc en ‘verplicht’ had ontmoet op de fysieke kantoorlocatie, sterker 

afnemen. 
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In vervolg op zichtbaarheid is het aspect hoorbaarheid veelvuldig benoemd in dit onderzoek en 

omschreven door de respondenten. Hoorbaarheid is lijkt een relatief nieuw concept te zijn binnen het 

onderzoek naar affordances van collaboration technologies. Binnen dit onderzoek kan het op twee 

manieren gedefinieerd worden, enerzijds als ‘constrain’ bij het gebruik van collaboration technologies en 

anderzijds als een affordance van de fysieke kantoorlocatie. De affordance van de fysieke ruimte kan met 

behulp van een voorbeeld worden toegelicht; door de fysieke aanwezigheid op een locatie kan men 

horen wat collega’s zeggen en kunnen er informele gesprekken plaatsvinden. Hierbij bestaat er de 

mogelijkheid om selectief met hoorbaarheid om te gaan, bijvoorbeeld door het stemvolume aan te 

passen zodat enkel een beperkter gezelschap het gesprek kan volgen. Bij het gebruik van collaboration 

technologies treedt er een ‘constrain’ op. Dit kan worden uitgelegd als het feit dat direct iedereen kan 

horen wat je zegt gedurende een vergadering met meer dan twee aanwezigen die gevoerd wordt via een 

videocall.  

Respondenten omschrijven het onprettig te vinden om informele contacten te hebben die voor anderen 

hoorbaar zijn. Fayard en Weeks (2007) omschrijven dat er voor informele contacten een geschikte 

‘setting’ noodzakelijk is, waarbij (fysieke) elementen privacy kunnen garanderen. Bij (fysieke) elementen 

kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een afgeschermde ruimte. Het voeren van informele contacten 

vindt volgens hun publicatie pas plaats op het moment dat de gesprekspartners het vertrouwen hebben 

dat er geen anderen (ongewenst) meeluisteren met het te voeren gesprek. Hoorbaarheid als ‘constrain’ 

heeft daarmee afnemende informele communicatie als gevolg van het gebrek van het eerder 

omschreven ad-hoc contact. De ‘onderonsjes’ in groepsverband zijn in zekere mate beperkt bij het 

gebruik van collaboration technologies als primaire communicatiekanaal, doordat medewerkers niet alle 

persoonlijke details met de gehele groep wil delen. Een ander potentieel gevolg van het gebrek aan 

hoorbaarheid wordt door Waizenegger et al. (2020) wel omschreven, namelijk het gevoel van sociale 

isolatie. Dit wordt echter niet direct gelinkt aan hoorbaarheid en zichtbaarheid, maar aan het gebrek van 

ad-hoc fysiek contact.  

De hoorbaarheid van collega’s in een fysieke ruimte biedt ook een grote bijdrage aan kennisdeling en het 

behouden van een leercurve. Hoorbaarheid fungeert dus ook als ‘constrain’ op het lerend vermogen 

wanneer dit leerproces via collaboration technologies wordt uitgevoerd. Mitchell (2021) constateert het 

gebrek aan kennisdeling eveneens, maar omschrijft niet waar de precieze oorzaak in is gelegen. Het 

gebrek aan ad-hoc kennisdeling werd in de onderzochte literatuur niet omschreven, maar kwam in dit 

onderzoek wel veelvuldig naar voren. Bij ad-hoc kennisdeling kan er gedacht worden aan het toevallig 

opvangen van nieuwe kennis, bijvoorbeeld uit een gesprek wat een collega voert 

Opvallend om nog te benoemen is dat ander onderzoek omschrijft dat het gebruik van collaboration 

technologies juist een bijdrage zou moeten leveren aan kennisdeling (Leonardi et al., 2013). In dit 

onderzoek is dat niet geconstateerd. Wel wordt er een belangrijke bijdrage aan datadeling en 

datacentralisatie ontdekt, echter zonder dat dit concrete opname van nieuwe kennis als gevolg heeft. 
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5.2.  Conclusies 
In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze hebben 

collaboration technologies intracompany samenwerking veranderd sinds de covid-19 pandemie?’ Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij een organisatie die 

gedurende de beginfase van de pandemie een beweging heeft gemaakt van volledig op kantoor werken 

naar volledig op afstand werken met behulp van collaboration technologies, in deze case Microsoft 

Teams. 

De resultaten van dit onderzoek identificeren diverse nieuwe inzichten in de veranderingen van 

samenwerkingen als gevolg van de beweging naar digitaal samenwerken via collaboration technologies. 

Het belangrijkste inzicht geeft weer dat het werken via Teams een directe bijdrage levert aan een 

efficiëntere werkdag, onder meer door datacentralisatie en het feit dat men minder afgeleid wordt door 

collega’s. De onderlinge samenwerking is door het gebrek aan mogelijkheden om informele contacten te 

hebben bij het werken met collaboration technologies, aanzienlijk formeler geworden. Hiermee wordt 

bedoelt dat contacten ten behoeve van samenwerking sinds de pandemie met name functioneel en 

taak/doelgericht zijn en slechts in beperktere mate worden gebruikt om een individuele sociale behoefte 

te vervullen. Samengevat zijn de samenwerkingen meer straight-to-the-point geworden. De afname van 

het informele contact ligt voor belangrijke mate in het aspect hoorbaarheid, zoals omschreven vinden 

medewerkers het niet wenselijk dat de gehele groep aanwezigen een persoonlijk gesprek kunnen volgen 

tussen medewerker A en B. 

Ook toont het onderzoek aan dat het aspect zichtbaarheid een belangrijkere impact heeft gekregen op 

een samenwerking. Het aanboren van nieuwe samenwerkingen en contacten is voor medewerkers 

laagdrempeliger geworden, mede door het wegvallen van reistijd in combinatie met de sociale acceptatie 

ten aanzien van het gebruik van collaboration technologies. Als gevolg hiervan kunnen er nieuwe 

samenwerkingen ontstaan die anders wellicht nooit hadden plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de 

fysieke afstand. Respondenten ervaren wel dat het digitaal moeilijker is om in te schatten of iemand tijd 

heeft voor een vraag of een gesprek. Door de beperktere zichtbaarheid is het moeilijker te beoordelen of 

een collega bijvoorbeeld in gesprek is of zich niet op zijn werkplek bevind. Als gevolg hiervan is de 

hoeveelheid onderlinge samenwerking en contact soms beperkter dan voorafgaand aan de pandemie. De 

afname van dit onderlinge contact kan eveneens gevolgen hebben op het leer- en ontwikkelproces van 

individuele medewerkers. Ook hoorbaarheid kan hier impact op hebben. Door de afname van de 

hoorbaarheid die een fysieke kantoorlocatie biedt krijgen medewerkers minder informatie mee van 

zaken die hun collega’s benoemen en hoorbaar zijn voor anderen op het kantoor. 

Een laatste kernpunt is dat er mogelijk te concluderen valt dat er sinds de pandemie minder aandacht 

naar digitale samenwerkingen met meerdere aanwezigen gaat. Diverse respondenten omschrijven 

gedurende (de meer grootschalige) vergaderingen andere taken uit te voeren dan in beginsel van hen 

verwacht zou worden gedurende een vergadering, bijvoorbeeld het doen van de was (privé) of het 

bijwerken van de mailbox en agenda (werk). Voorafgaand aan de pandemie was dit gezien de fysieke 

zichtbaarheid van de medewerker op een kantoorlocatie, niet mogelijk. De mogelijkheid om aan 

meerdere dingen tegelijk (samen) te werken is sinds de pandemie daarmee verbreed. 
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5.3.  Aanbevelingen voor de praktijk  
Het onderzoek omschrijft dat het samenwerken via collaboration technologies een belangrijke bijdrage 

levert aan de productiviteit van medewerkers, maar dat hier ook nadelen aan kleven. Zoals omschreven 

bevinden deze zich primair in het beperktere sociale aspect en in kennisdeling. Beide vormen van 

samenwerken – fysiek met beperkter gebruik van collaboration technologies versus digitaal op afstand 

met veelvuldig gebruik hiervan – kennen hun eigen specifieke toepasbaarheid. Het is in de praktijk aan te 

bevelen om binnen de organisatie concrete afspraken te maken over het gebruik hiervan. Deze afspraken 

kunnen bijvoorbeeld inhouden dat gesprekken met een grote impact of waar diepgaande en intensieve 

samenwerking voor noodzakelijk is, in een fysieke setting plaats dienen te vinden. Anderzijds kan er 

gedacht worden aan het digitaal afspreken voor korte en bondige afspraken die met name een praktische 

insteek hebben.  

Het sociale aspect met informele contacten vindt zeer beperkt plaats bij het gebruik van collaboration 

technologies op afstand. Dit kan voor medewerkers die zelf niet de pro-activiteit hebben om informeel 

contact te zoeken gevolgen hebben. In het onderzoek wordt omschreven dat medewerkers ook behoefte 

hebben aan informeel contact en elkaar ook fysiek willen kunnen ontmoeten, dit geldt eveneens voor 

vergaderingen over kritische onderwerpen of waar meer diepgang en inhoudelijke kennis vereist zijn.  

Omwille van bovenstaand is het de organisatie aan te bevelen om zich te oriënteren op een hybride 

manier van werken, waarbij er een optimale verdeling kan ontstaan tussen fysiek werk en werken op 

afstand met collaboration technologies. Hierbij kan er door de organisatie geprofiteerd worden van de 

voordelen en nadelen van beide methoden van samenwerken. 

5.4.  Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Het onderzoek betreft een casestudy die is uitgevoerd onder een beperkt aantal medewerkers. Daarnaast 

is het onderzoek uitgevoerd in een relatief kleine en specifieke sector in Nederland. Dit kan beperkingen 

opleveren ten aanzien van de generaliseerbaarheid. Eveneens wordt er binnen de caseorganisatie primair 

gebruik gemaakt van Microsoft Teams als collaboration technologie. Het is nog niet onderzocht of het 

gebruik van een andere collaboration technologie (bijv. Slack, Yammer, Zoom) dezelfde impact heeft op 

de wijze waarop het samenwerken gedurende de pandemie is gewijzigd. Het is daarom aan te bevelen 

om het onderzoek in grotere context te herhalen. Bijvoorbeeld door meerdere respondenten op te 

nemen van verschillende bedrijven met andere karakteristieken. Hierbij moet rekening gehouden worden 

met het type collaboration technologie wat er binnen deze bedrijven wordt gebruikt. Het 

vervolgonderzoek kan een verdere bijdrage leveren aan de generaliseerbaarheid van het onderzoek. 

Een andere aanbeveling kan zijn om een diepgaander onderzoek te doen naar de bevindingen uit dit 

onderzoek. Zo concludeert dit onderzoek dat medewerkers toegenomen productiviteit ervaren sinds men 

intensiever met collaboration technologies is gaan werken, maar de gedetailleerde redenen hiertoe 

ontbreken in dit onderzoek en kunnen nog diepgaander onderzocht worden, waarbij er ook gefocust kan 

worden op de impact op de organisatie en het gedrag van medewerkers. 

Eveneens focust dit onderzoek zich met name op de affordances van de fysieke kantoorlocatie in relatie 

tot de affordances van collaboration technologies. Voor een vervolgonderzoek kan het interessant zijn 

om specifiek de affordances van de thuiswerkplek te onderzoeken in relatie tot de affordances van de 

fysieke kantoorlocatie. Beide suggesties kunnen middels een casestudy met behulp van 

semigestructureerde interviews uitgevoerd worden. 
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5.5.  Reflectie  
Middels onderstaande reflectie doet de onderzoeker een terugblik op het verloop van het onderzoek en 

de daarin genomen stappen. 

Het literatuuronderzoek had ten doel om inzicht te krijgen in de bestaande literatuur en een basis te 

leggen voor het vervolgonderzoek. Hierin was een belangrijk leerpunt het gebruiken van geschikte 

zoekstrings. Door de onbekendheid met het onderwerp in het beginstadium zijn er in het begin te 

uitgebreide zoekstrings gehanteerd. Dit had ten gevolge dat er te breed gezocht werd waardoor er (te) 

veel zoekresultaten verschenen. Veelal waren deze zoekresultaten onvoldoende relevant voor het 

onderzoek, primair omdat het om te algemene resultaten ging die onvoldoende raakvlak hadden met het 

daadwerkelijke onderwerp. Dit had verholpen kunnen worden door het onderzoeksproces iets te 

wijzigen. In de uitgevoerde situatie is er soms eerst gebundeld informatie opgezocht, waarna deze in een 

later stadium pas werd gelezen. Door bij een volgend onderzoek eerst één artikel te zoeken, deze te lezen 

en daarna verder te zoeken had de opgedane kennis uit betreffend artikel kunnen helpen met het 

verbeteren van de zoekstring. 

Gedurende het onderzoek is er veelvuldig aandacht besteed aan de ethische aspecten van het doen van 

onderzoek. Alle respondenten hebben vooraf toelichting gekregen over de omgang met hun gegevens en 

de voorwaarden van deelname. De deelname was vrijwillig en volledig anoniem. De enige kanttekening 

hierbij is dat één interview op kantoor heeft plaatsgevonden, waardoor anonimiteit niet voor 100% is 

gewaarborgd. Immers hebben collega’s ons gezamenlijk naar de vergaderruimte zien vetrekken, echter 

niet wetende waar wij over gingen spreken. Vanzelfsprekend zijn de respondenten vooraf in kennis 

gesteld van het opnemen van het gesprek, deze opnames zijn na uitwerking van het transscript direct 

verwijderd. In lijn met de persoonlijke verwachtingen was de kwaliteit van de interviews divers. De ene 

respondent gaf aanzienlijk meer input dan de andere. Met name collega’s met minder werkervaring leken 

terughoudender te zijn in het geven van hun mening, medewerkers met een managementfunctie 

deelden opvallend veel informatie. 

Het onderzoek is sterk in reproduceerbaarheid, alle genomen stappen zijn zorgvuldig vastgelegd en terug 

te lezen, bijvoorbeeld in de vorm van de interviewguide, het codebook en het literatuurschema. Dit 

verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek.  

Zwakten van het onderzoek bevinden zich in het feit dat er – omwille van de beperkt beschikbare tijd – 

slechts één caseorganisatie is gebruikt. Dit levert een beperking op ten aanzien van de 

generaliseerbaarheid en externe validiteit. De resultaten kunnen mogelijk van toepassing zijn op 

vergelijkbare bedrijfstakken, maar gezien deze beperking is daar geen bindende uitspraak over te doen. 

En andere zwakheid is dat respondenten door de onderzoeker zelf zijn uitgekozen, veelal waren dit 

(in)directe collega’s van de onderzoeker waardoor er een bias kan zijn ontstaan in de keuze van 

respondenten.  

Binnen de caseorganisatie zijn er 8 respondenten geïnterviewd, ten opzichte van het totaal aantal 

medewerkers binnen de caseorganisatie kan dit als beperkt worden ervaren. Echter, ondanks het relatief 

beperkt aantal respondenten wordt dit door de onderzoeker als voldoende ervaren. Vanaf het zevende 

interview begon er saturatie op te treden en werd er slechts beperkt nieuwe en relevante informatie 

ontdekt. Het is daardoor dus goed mogelijk en aannemelijk dat verdere interviews (lees: meer dan 8) 

geen nieuwe informatie zouden hebben opgeleverd en daarmee slechts beperkt toegevoegde waarde 

zouden hebben gehad voor het onderzoek (Saunders et al., 2019).  
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Bijlagen 

A. Literatuurschema 
Onderstaande referenties zijn aangedragen door de afstudeerbegeleider. 

(Evans et al., 2017) 
(Baptista et al., 2020) 
(Richter, 2020) 
(Treem & Leonardi, 2013) 
(Fayard & Weeks, 2007) 
(Saunders et al., 2019) Beschikbaar gesteld door Open Universiteit t.b.v. de premaster. 
Het nieuws artikel (NOS, 2020) is de onderzoeker op gewezen door een collega. 
Building Blocks Method 

 Datum Database Zoekstring 
Aantal gevonden 
artikelen 

Aantal 
relevante 
artikelen 

Referentie naar artikelen  
(auteurs, jaar) 

1 1-10-2021 Google.com 
Onderzoek ontwikkelingen thuiswerken 
coronacrisis 

3 (door het gebruik van 
google betrof het 
merendeel geen artikel 
maar bijvoorbeeld een 
nieuwssite) 

1 
(Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, 2020) 

3 7-11-2021 Google.com Microsoft teams usage statistics 
10 (beperkt tot de 
eerste pagina) 

1 (The Verge, 2021) 

4 7-11-2021 OU Bibliotheek 
Digital AND workplace AND transformation 
AND pandemic + filter op recenter dan 1-1-
2020 + peer reviewed 

445 1 (Selimović et al., 2021) 

5 7-11-2021 OU Bibliotheek 

Collaboration AND technology AND 
affordances (filter op ‘subject terms’: covid-19) 
+ filter op recenter dan 1-1-2020 + peer 
reviewed 

202 3 
(Waizenegger et al., 2020) 
(Mitchell, 2021) 
(Hodder, 2020) 

6 
18-10-
2021 

OU Bibliotheek 
Interaction AND virtual AND workplaces AND 
covid OR pandemic + filter op recenter dan 1-
1-2020 + peer reviewed 

305 3 
(Wang et al., 2021) 
(Urick, 2020) 
(Yang et al., 2020) 



 

2 
 

Backward Snowball Method 

 Artikel 
Aantal 
artikelen 
referentielijst  

Aantal 
relevante 
artikelen 

Referentie naar artikelen  
(auteurs, jaar) 

1 (Evans et al., 2017) 62 3 
(Hutchby, 2001) 
(Leonardi, 2011) 
(Leonardi et al., 2013) 

2 (Richter, 2020) 19 1 (Guyot & Sawhill, 2020) 

4 (Mitchell, 2021) 73 1 (Brown et al., 2010) 

 

Forward Snowball Method 

 Artikel Database 
Aantal 
gevonden 
artikelen 

Aantal 
relevante 
artikelen 

Referentie naar artikelen  
(auteurs, jaar) 

1 (Wang et al., 2021) Google Scholar 285 1 (Galanti et al., 2021) 
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B. Samenvatting codebook 
Code Group Code Gebruik Voorbeeld citaat 

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Bijdrage aan data-deling en centralisatie 15 R1: De integratie van het delen van bestanden via teamskanalen, we hebben het daar net kort over gehad. Dat is 
vanzelfsprekend geworden, wanneer ik iets wil delen hoef ik geen mail meer op te stellen en het rond te sturen. 
Maar ik kan het gewoon in teams plaatsen. Het is handig dat bestanden op één centrale plek beschikbaar staan in 
plaats van dat ze periodiek rondgemaild worden bijvoorbeeld. 

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Contactdrempel 10 R4: Ja de drempel is wat hoger geworden. Je belt de mensen waar je het meeste mee hebt en de anderen die 
bijvoorbeeld ouder zijn of andere interesses hebben, die spreek je minder. In het verlengde daarvan heeft dat wel 
weer als gevolg dat je veel meer bezig bent met je werk hierdoor.  

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Gebruik schermdeling als ondersteunend 
middel 

9 R3: Ja ik heb een groot deel van mijn werk op die manier geleerd. Dus dan keek iemand op afstand mee met hoe 
ga je ergens doorheen, waar moet je op letten, dat kon heel makkelijk worden uitgelegd. In de oude situatie had 
het wel verteld kunnen worden, maar zonder de visualisatie erbij… Dan weet je nooit precies waar die knop zat die 
je bijvoorbeeld nodig had. 

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Intuitief in gebruik 3 R1: Ja prettig, ik vind het een verreiking van de mogelijkheden die je hebt om in contact te treden met je collega’s. 

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Locatieonafhankelijk werken door Teams 20 R5: Ja het is eenvoudiger om af te spreken. Als je een spoedje hebt dan heb je sneller even een half uur tussenin 
beschikbaar. Maar als je fysiek moet afspreken in Utrecht en iedereen moet vanuit het hele land komen. Ja dan is 
dat gewoon wel echt een dingetje.  

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Minder afleiding 3 R2: Je bent daardoor veel efficiënter met je tijd aan het omgaan doordat je niet gestoord wordt. Dat is de positieve 
keerzijde. 

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Sociale aspecten van fysieke aanwezigheid 13 R6:  Daar had je dus mensen en je weet nu ook niet meer wat er bij mensen in privé speelt of waar jij rekening 
mee zou kunnen houden. Je merkt dat je wat – althans dan spreek ik voor mijzelf – wat analytischer er in zit 
richting je collega’s. Omdat je gewoon die randvoorwaarden niet meer weet. Je weet bijvoorbeeld als iemand een 
ziek kind heeft, dan hou je daar toch min of meer rekening mee of je vraagt er eens even naar. Terwijl nu, je gaat 
gewoon die collega vragen met hoe gaat het met dit en dat proces. Niet wetende wat er aan de hand is. Dus dat is 
wel een stukje verharding in de communicatie richting elkaar. Anders moet je daar heel veel effort in steken om 
dat groepsgevoel nog bij elkaar te houden. En dat deed ik vroeger wel heel veel, door eigenlijk leuke dingetjes te 
organiseren en ik heb een hele tijd een tegeltje gehad met van die spreukwijsheid. En dan zag je iedereen al naar 
het bord vliegen om te kijken wat mijn spreuk van de dag was  

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Teams zorgt voor minder rustmomenten 2 R6: Nou het is gewoon heel natuurlijk om je te kunnen ontspannen nadat je inspanning hebt geleverd. Dat je even 
qua gedachten, qua mind even met iemand over wat anders praten. Dat zorgt weer even dat je uit de casuïstiek 
raakt en dat je even je mind ontspant en je lichaam ontspant. Je loopt eventjes rond, je drinkt even wat en dat heb 
je minder als je digitaal werkt. Dan worden dat soort dingen korter. 

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Tijdonafhanankelijk werken door Teams 10 R7: Ja dat is er één, tijdsbesparing, tijdswinst. Ik heb veel minder reistijd en dat geldt voor mijn collega’s ook hoor 
ik van ze. Ik hoef niet meer naar kantoor te rijden. Korter en bondiger doordat er minder interactie is vanuit 
grappen of persoonlijke dingen. Wat de reden daar ook van mag zijn.  

(on)tevredenheid over werken 
met Teams 

Verbeterde planbaarheid afspraken 3 R5: Ja je kan het sneller inplannen, er worden snellere beslissingen genomen in mijn beleving. Je hebt geen reistijd. 
Die drie denk ik met name. En je kan opnemen zodat iemand anders het nog kan terugkijken bij afwezigheid, dat 
vind ik wel echt een voordeel. 
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(on)tevredenheid over werken 
met Teams, Vergaderetiquette 

Punctualiteit 6 R5: En met Teams is het zo ja daar zit helemaal geen tijd tussen. Ik heb nu deze meeting met jou, en daarna 
toevallig net even niks omdat ik die afgemeld heb. Maar normaal zijn ze gewoon 11u 12u en om 13u. En we 
hebben wel binnen de organisatie het gedrag afgesproken dat we min of meer 10 minuten voor de eindtijd 
ophouden, maar in de praktijk komt daar niet veel terecht. Nee wacht, laat ik dat bij mijzelf houden. Bij mij komt 
er niet veel van terecht. 

Overigen Alerter op privacy 2 R2: Nou, nou, je gaat toch bij sommige dingen meer nadenken van oh, dit kan wel iets opgenomen worden. 

Overigen Belang van scholing over gebruik 3 R5: Nog over techniek he, dat is echt het meest bijzondere wat ik via Teams heb meegemaakt. Dat was met een 
directie van verzekeraars en een aantal mensen van onze organisatie. Ik had de teams-meeting al geopend en dan 
opent ie met geluid maar zonder camera. Maar ja, ik had nog iemand aan de telefoon en daar was ik zo kwaad op, 
dat doe ik normaalgesproken echt nooit. Maar toen waren er al zoveel grenzen overschreden wil ik dat doen. 
Maar ik keek toen uit mijn ooghoek, en ik zie die directie van die verzekeraar en mijn collega’s zo. En die directeur 
die zegt: Oh dat ging toch niet over ons he? Dus ja, ik was mijn microfoon vergeten. 

Overigen Onderling contact pre-corona 33 R7: Ja of wanneer iemand een vraag stelt. Dat gebeurde ook heel snel, dat je aan mij of aan een andere collega 
snel een vraag kon stellen. Of dat iemand hoorde dat je met iemand aan het bellen was en dan kon zeggen van 
Hey dit moet je zo en zo even doen. Dus dat stukje bijsturen en van elkaar leren, weten wat er bij elkaar speelt, dat 
waren de dingen die goed waren ingeburgerd. Dat was heel normaal. 

Overigen Voorkeur f2f voor bepaalde 
overlegstructuren 

4 R4: Nou ik denk dat via Teams heel erg in de buurt komt van face-to-face contact. Maar ik denk dat het soms 
gewoon makkelijker kan zijn om even bij elkaar te zitten. In plaats van Teams. Alhoewel ik Teams een goede 
vervanger vind van fysieke afspraken, maar soms… Ik weet niet zo goed op welk moment. Maar dan denk ik dat je 
toch even liever bij elkaar wil zitten 

Overigen Werk/privé balans 17 R1: Ja het zijn ook wel de kleine dingetjes. Bijvoorbeeld ook dat ik nu ineens de mogelijkheid heb om tijdens mijn 
werkdag even een wasje er in te doen. Dat soort hele kleine dingetjes die je eigenlijk voor lief neemt als je er niet 
even voor gaat zitten en concreet gaat nadenken van hé wat is er nu eigenlijk precies anders? En dat is wel een 
heel groot voordeel bijvoorbeeld. 

Vergaderetiquette, Wijzigingen 
in samenwerken 

multitasken tijdens meetings 5 R3: Ja absoluut hoor. En je zag het ook wel echt dat als je dan live zat bij elkaar dat iemand een beetje begon in te 
kakken. En als ik nu moe wordt en begin in te kakken… Ja dan zet ik mn microfoon op mute en de camera uit en 
dan ga ik de was doen. Ik vind dat heerlijk. 

Wijzigingen in samenwerken Afname spontaniteit 3 R2 : In het contact onderling merk je ook verschil. Ik vind het fijn dat ik af en toe weer naar verzekeraars ga en op 
kantoor kom. Je kan jezelf zichtbaar maken, kan grapjes maken, je bent meer dan alleen een scherm. Je bent van 
vlees en bloed, je kan gevoel tonen… Empathie, compassie, dat zijn allemaal dingen, dat is er niet heel erg via 
teams. De spontaniteit ontbreekt en daarmee dingt het ook af op cultuur in een bedrijf vind ik 

Wijzigingen in samenwerken Effiencyslag door werken met Teams 33 R6: Ja de meetings met het hele team gaan over heel veel verschillende dingen. Ook sommige dingen die mij totaal 
niet interesseren of waarvan ik vind dat gaan we niet doen, of op een andere manier. Daarom ben ik maar wat blij 
met Teams, dat die vergaderingen fysiek, dat dat afgelopen is. Want hoe ging dat in de praktijk? Er werd een 
spreekkamer geboekt, nooit dezelfde. Dan werd dat op een tijdstip geboekt waarvan je dacht, is het weer gelijk als 
de vorige keer? Nou meestal was dat dan wel gelijk. Dan ging iedereen op pad met zijn laptop naar die kamer. Dan 
ging iedereen een plaatsje zoeken in die kamer waarna iedereen een kopje drinken ging halen en dan begonnen 
we een kwartier later. Ik ben blij dat we dáár vanaf zijn. 

Wijzigingen in samenwerken Fysieke meetings zijn minder straight-to-
the-point 

6 R8: Ja, de decision making gaat gewoon efficienter. Je komt sneller to the point en er is minder smalltalk. Fysiek is 
dat veel meer en duren vergaderingen veel langer dan strikt noodzakelijk. 
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Wijzigingen in samenwerken Gebrek non-verbale communicatie + 
groepsdynamiek 

27 R4: Nou er is ten eerste vaak een tijd echt afgeblokt. Maar ja ik denk dat het vooral ook is, als je bijvoorbeeld met 
een grote groep zit. Ja de wisselwerking in Teams is moeilijker dan in het echt. In het echt zie je beter wanneer 
iemand praat of wanneer iemand niet praat. Wanneer je dus zelf kunt gaan spreken of wanneer je je even stil 
houdt. In Teams – en dat zag je vooral in het begin – toen begon iedereen tegelijkertijd te praten. Je ziet van elkaar 
niet zo goed ja hoe ze er bij zitten en wanneer ze beginnen met praten en dergelijke. Misschien houden meer 
mensen nu hun mond ook wel in Teams dan in een echter vergadering. 

Wijzigingen in samenwerken Gebruik van hulpmiddelen 10 R2: Nou een gewone vergadering niet. Ik had heel bewust in mijn kantoor geen schermen, dus behalve mijn eigen 
computerscherm waar ik aan kon werken en een bureau en een tafel was er niets bijzonders. Ik had geen extra 
scherm, er waren wel andere managers die dat wel hadden. Die wilde dan altijd cijfers en dingen laten zien in een 
presentatievorm. Ik deed dat eigenlijk bewust niet. Omdat ik het ook wel gebruikte om gewoon goed contact te 
maken met mensen en dat doe je meer en beter als je gewoon met elkaar aan een tafel zit en je gaat dan het 
overleg met elkaar hebben. Dan komen er soms ook meer andere dingen boven tafel dan dat je altijd maar met 
zijn allen naar zo'n scherm gaat zitten kijken, dus ik gebruikte verdere hulpmiddelen eigenlijk niet zoveel. 

Wijzigingen in samenwerken Genomen maatregelen t.a.v. gebrek 
persoonlijke binding 

17 R1: Mijn bila’s – dat zijn bij ons een soort periodieke functioneringsgesprekken die ik heb – ook met mijn manager. 
Voorheen was dat altijd fysiek op de bank. Of een keer een videogesprek. Wat er in de coronaperiode is gebeurd is 
dat ik af en toe ergens met mijn manager heb afgesproken en dat we op 1,5 meter afstand samen een wandeling 
hebben gemaakt en dan in die hoedanigheid zo’n gesprek hebben gevoerd. Dat was ondenkbaar 3 jaar geleden. 

Wijzigingen in samenwerken Gewijzigde bedrijfscultuur 15 R2: Anderzijds zul je wel bewust elkaar op sommige momenten wel moeten zien om leuk met elkaar te kunnen 
blijven werken, want dat hele cultuur aspect? Ja, dat is toch anders. 

Wijzigingen in samenwerken Gewijzigde manier van communiceren 39 R8: Als ik nu een mailtje krijg van iemand die nieuw is begonnen binnen onze Tribe. En dat doe ik lang niet met 
iedereen, specifiek niet met alle IT’ers bijvoorbeeld want dat zijn er heel veel. Maar er zijn laatst bij management 
wat nieuwe mensen gekomen en her en der wat verschuivingen. Ik plan dan wel online iets in om even kennis te 
maken en fysiek op kantoor had ik dat nooit gedaan, dat ik echt iets met iemand inplan. Dan moet je diegene maar 
net tegen het lijf lopen… En wanneer ga je je dan voorstellen? Dan ben je onderhand weer een maand of 2 verder 
en dan doe je dat al niet meer, want dan het te lang geleden en dan wordt het ongemakkelijk. Ja online is dat wat 
veiliger, dan kan je gewoon eens zeggen van goh ik zie dat je nieuw bent dus ik plan even wat in. En dan weet je 
ook waar je het samen over gaat hebben, namelijk dat jij hier nieuw bent, dan is het gewoon een kennismaking. 
Dus ik ontmoet juist online makkelijker nieuwe mensen dan fysiek. Omdat je fysiek niet weet wie wie is. Voor 
hetzelfde geldt werkt diegene hier gewoon al 10 jaar en heb je elkaar bij toeval nog nooit gezien.  

Wijzigingen in samenwerken Kennisdeling 7 R8: Ja dan roep je even van hé dat had ik vorige week ook en daar heb je het dan toevallig even over. Dus op een 
spontane manier ontstaat zoiets en online heb je dat niet. En dat soort dingen gebeuren ook bij de 
koffieautomaat. Dus dat zijn voor mij de voordelen. Gezelligheid, sociaal contact, kennisdeling en dat je nieuwe 
dingen opvangt. Dat vind ik belangrijke. 

Wijzigingen in samenwerken Laagdrempeliger contact 8 R1: Nee het is eigenlijk juist de andere kant uit dat ik een verschil heb gemerkt. Voorheen was het samenwerken 
met de teams op afstand niet zo heel erg goed. Men kende elkaar niet goed en het contact was met name zakelijk 
en heel erg doelgericht. Op het moment dat de corona is begonnen is men geschakeld naar thuiswerken en is er 
veel meer aandacht gekomen voor eigenlijk het persoonlijk contact maken terwijl je toch op afstand werkt. Ik 
merk dat door die verandering het contact wat ik met de medewerkers op afstand had en heb anders is dan dat 
het voorheen was. 
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Wijzigingen in samenwerken sociale acceptatie/adaptatie 13 R8: Euh ja als ik het een uitdaging mag noemen. De flexibiliteit van collega’s om een overleg eens op een andere 
manier te kunnen en willen inrichten, om daar voor open te staan. En dat zowel door het management als door je 
eigen collega’s. Je komt jong ergens binnen, je denkt dat het anders en efficiënter zou kunnen. Maar dan is er een 
oudere club collega’s en het management, daar zit gewoon wat minder rek en flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen en weinig innovatie. Dat heb ik wel echt gemist toen. En ook de zienswijze op thuiswerken 
was anders, dat je je werk echt niet persé op kantoor hoeft te doen maar dat dat ook thuis kan. Dat zijn wel twee 
uitdagingen van toen die door corona positief veranderd zijn. 

Wijzigingen in samenwerken Verplicht inplannen ipv spontaan contact 
(proactiviteit benodigd) 

5 R8: Nadeel vind ik, vroeger, voor de corona, had je lang niet zo veel overleggen in je agenda staan. Tegenwoordig 
moet voor alles een meeting worden gepland en duurt het 30-45 minuten of een uur. Terwijl je elkaar daarvoor 
even snel kon aanschieten en hoefde je niet overal een overleg voor in te plannen. En dat elkaar spontaan 
tegenkomen gebeurt nu niet meer waardoor je agenda veel voller zit. 

Zichtbaarheid en Hoorbaarheid Hoorbaarheid 14 R6: Ja, precies wij zaten gewoon fysiek bij elkaar. En het voordeel daarvan was, ook al heb je niet een casus over 
een bijvoorbeeld een wellnesscenter bij de hand of een voetbalstadium of een dierentuin. Daar hoef je niet mee 
bezig te zijn, maar er werd wel met elkaar gespard. Met elkaar meegedacht. Maar ook al doe je daar helemaal niks 
mee, je wist wel als jij een casus krijgt over een dierentuin, dan wist je wel zo van oh twee maanden geleden had 
die collega een casus over een dierentuin. Dus die flow van informatie, die informatiestroom is eigenlijk weg sinds 
het werken na corona.  

Zichtbaarheid en Hoorbaarheid Zichtbaarheid 24 R3:  Bij mensen die wat introverter zijn, die vinden het spanneder om te bellen of hebben er geen behoefte aan. 
Terwijl je op kantoor wel het gesprek aan moest gaan. Als iemand vroeg hoe is het, kon je moeilijk weglopen want 
je kan mensen niet wegklikken in het echt. 

Zichtbaarheid en Hoorbaarheid, 
Vergaderetiquette 

Hand opsteken 2 R1: Dus dan één partij die overstemd wordt door een andere, maar het zijn nooit meerdere mensen die over 
elkaar heen vallen. Dat is verder ook versterkt door de mogelijkheid om in Teams bijvoorbeeld je hand op te 
steken op het moment dat je een vraag hebt tijdens een vergadering of iets anders wilt doen. De voorzitter of 
vergaderleider of wie dan ook die houdt dat in de gaten en die ziet dan ook hé ik zie dat XXX zijn hand heeft 
opgestoken. XXX ga je gang. Op dat moment zet XXX zijn microfoon aan en stelt zijn vraag. 



 

 

 

C. Interviewguide 
Introductie 

1. Starten opname in MS Teams  

2. Akkoord vragen opnemen gesprek 

3. Ik ga vooraf enkele ethische aspecten toelichten 

a. Dit gesprek is vertrouwelijkheid en jouw gegevens worden zo spoedig mogelijk 

geanonimiseerd. Deze opname zal niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. 

b. Omgang met gegevens en jouw deelname is conform de informatiebrief die we eerder 

hebben besproken en die je hebt ondertekend.  

c. Duur interview is ongeveer 45 a 60 minuten 

4. Toelichten studie MSc BPMIT, opleiding die zich richt op de IT kant van bedrijfsprocessen, met vakken 

o.a. in de richting van data governance, data analyse en business intelligence.  

5. Voor mijn scriptie doe ik onderzoek en dit onderzoek gaat samengevat over de wijze waarop de 

coronapandemie het samenwerken binnen bedrijven heeft veranderd. 

Algemeen 

1. Voorstellen beide partijen (waar nodig, afhankelijk of men elkaar al kent) 

a. Wat is je functie binnen deze organisatie? En kan je een globale omschrijving geven van de 

dagelijkse werkzaamheden? 

b. Met wie werk je het meeste samen binnen deze organisatie? 

i. Bijv. complete teams? Individuele collega’s? 

HET INTERVIEW IS INGEDEELD IN 2 FASE’S 

Pre covid; als eerste heb ik een aantal vragen over het samenwerken vóór de pandemie 

1. Kan je toelichten hoe samenwerking binnen het bedrijf plaatsvond voorafgaand aan de pandemie? 

o Hoe ervoer je deze samenwerking? 

o Hoe zag een gemiddelde vergadering/teambijeenkomst er uit? 

2. Kan je toelichten welke technologieën er werden gebruikt om de samenwerking in deze 

organisatie te ondersteunen, voorafgaand aan de pandemie? 

3. Welke uitdagingen bestonden er binnen het bedrijf ten aanzien van samenwerken voorafgaand aan 

de pandemie? 

Post covid; daarna heb ik enkele vragen over het samenwerken tijdens/na de pandemie 

1. Is het contact met je collega’s veranderd door Teams? 

2. Op welke wijze heb je het meeste contact met collega’s?  

a. Wat is het doel van dit contact? (Bijv. in een vergadering, persoonlijk, gerelateerd aan een 

specifieke vraag, werken in tweetallen) 

3. Welke (eventuele) uitdagingen ervaar je binnen het bedrijf ten aanzien van samenwerken tijdens de 

pandemie? 

4. Welke voordelen verbind je aan het samenwerken (middels CT) in de post-covid situatie? 

a. Waarom zijn dit voordelen en hoe was dit in de ‘pre-covid’ situatie? 

5. Welke nadelen verbind je aan het samenwerken (middels CT) in de post-covid situatie? 

a. Waarom zijn dit nadelen en hoe was dit in de ‘pre-covid’ situatie? 

6. Welke merkbare veranderingen heb je geconstateerd op gebied van samenwerken sinds de 

pandemie? (Bijv. kortere vergaderduur, hogere efficiency, meer/minder ‘rust’) 

Afsluiting 

- Bedanken voor de medewerking en vragen of er nog aanvullende opmerkingen en/of vragen zijn.  

- Later stadium: toesturen transscript ter controle/correctie 


