
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

Het verschil in gebruik van Enterprise Social Media tussen de Millennials en
Babyboomers tijdens telewerken

Kerstens, S

Award date:
2022

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/181d9b80-8c87-4c50-8535-c3d2adf5ce56


Het verschil in gebruik van 

Enterprise Social Media tussen de 

Millennials en Babyboomers tijdens telewerken 

The difference in use of Enterprise Social Media between 
the Millennials and Baby Boomers during telework 

Opleiding: 

Programme: 

Cursus: 

Student: 

Datum: 

Open Universiteit, faculteit Management, 

Science & Technology 

Masteropleiding Business Process Management & IT 

Open University of the Netherlands, faculty Management, 

Science & Technology 

Master of Science Business Process Management & IT 

M0602 Voorbereiden Afstuderen BPMIT 

IM9806 Afstudeeropdracht Business Process Management 

and IT 

Suzanne Kerstens 

15 augustus 2022 

Afstudeerbegeleider Dr. Montserrat Prats López 

Meelezer Dr. Vanessa Dirksen 

Versie nummer: 1 

Status: Definitief 



2 

Abstract 

Het gebruik van Enterprise Social Media (ESM) is essentieel bij het telewerken. 

Sinds de Covid-19-Pandemie heeft telewerken het gebruik van ESM in een 

stroomversnelling gebracht en moesten alle medewerkers er mee (leren) werken. 

Het is echter de vraag of en hoe medewerkers omgaan met het gebruik van ESM. 

In dit onderzoek wordt het gebruik van ESM onderzocht bij twee generaties, 

jongeren van de millenniumgeneratie en ouderen van de late babyboomgeneratie. 

Het gebruik van ESM wordt geanalyseerd aan de hand van de affordances 

zichtbaarheid, associatie, bewerkbaarheid en vasthoudendheid middels kwalitatief 

onderzoek met semigestructureerde interviews onder tien respondenten. 

Een belangrijke conclusie is dat jongeren die aangeven niet geïnteresseerd te zijn in 

de toepassing en het gebruik van middelen zoals ESM wel vaak weten hoe een 

functionaliteit werkt of hoe ze het zouden moeten gebruiken. Bij de oudere generatie 

komt ook desinteresse voor echter zij geven aan dat ze door de snelheid van de 

technologische ontwikkelingen niet altijd meer weten wat er met een middel zoals 

ESM allemaal kan. Waarbij de ene generatie er zelf voor kiest het niet te willen 

weten omdat de intrinsieke behoefte er niet is, lijken externe factoren, zoals het 

resterend aantal arbeidsjaren, bij de oudere generatie een rol te spelen. 

Sleutelbegrippen 

Enterprise Social Media (ESM); Telework; Generation; Millennials and 

Baby Boomers, Affordances 
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Samenvatting 

Het gebruik van Enterprise Social Media (ESM) heeft tijdens de pandemie, die 

begon in maart 2020, een enorme vlucht genomen. Werkgevers werden gedwongen 

om medewerkers thuis te laten werken en bijna alle communicatie verliep via ESM. 

Medewerkers, jong en oud, hadden geen keuze en moesten met ESM leren werken 

tijdens het telewerken. Veel jongere medewerkers van de millennial generatie zijn 

opgegroeid met technologie terwijl ouderen pas op latere leeftijd in aanraking 

kwamen met computer en internet. Het is onduidelijk hoe beide generaties omgaan 

met ESM tijdens telewerken, welke verschillen er zijn en of dit mogelijk tot 

problemen of kansen leidt tijdens het telewerken. Een werkgever kan er ten 

onrechte van uitgaan dat een jongere zich wel zal redden met de nieuwe 

technologie of dat een oudere ondersteuning nodig heeft terwijl deze zich prima red. 

Ook kan het gebruik van ESM problemen opleveren bij het delen van kennis of de 

kwaliteit van de communicatie tussen collega's. 

De onderzoeksvraag die wordt onderzocht in deze studie luidt: 

Welke verschillen zijn er in het gebruik van enterprise social media tijdens 

telewerken tussen de oudere en jongere medewerker en hoe zijn deze verschillen te 

verklaren? 

In dit onderzoek wordt het gebruik van ESM onderzocht bij twee generaties, 

jongeren van de millenniumgeneratie en ouderen van de late babyboomgeneratie. 

De respondenten van de jongere generatie zijn geboren tussen 1991 en 1998 en 

van de oudere generatie tussen 1958 en 1962. Er zijn tien respondenten 

geïnterviewd, vijf van iedere generatie. 

Middels een semi-gestructureerde vragenlijst zijn vragen gesteld op het gebied van 

achtergrond respondent, telewerken, affordances van ESM en het gebruik van ESM. 

Het gebruik van ESM wordt onderzocht aan de hand van de affordances van ESM: 

zichtbaarheid, bewerkbaarheid, associatie en vasthoudendheid. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er weinig verschillen zijn in het gebruik van ESM 

tussen de oudere en jongere generatie bij telewerken. Het wordt wel duidelijk dat de 

jongere generatie wel vaak weet hoe ESM werkt en wat er mogelijk is ondanks dat 

wordt aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in de technologische achtergrond. 

Ouderen weten vaker niet wat een middel zoals ESM allemaal kan omdat ze de 

technologische ontwikkelingen niet altijd kunnen bijhouden. De jonge generatie kiest 

er dus zelf voor zich er niet in te verdiepen omdat de intrinsieke behoefte er niet is 

terwijl bij de oudere generatie externe factoren lijken mee te spelen, zoals het 

resterend aantal arbeidsjaren. 
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Summary 

The use of Enterprise Social Media (ESM) has exploded during the pandemic that 

started in March 2020. Employers were forced to let employees work from home 

and almost all communication went through ESM. Employees, young and old, had 

no choice and had to learn to work with ESM while teleworking. Many younger 

employees of the millennial generation have grown up with technology, while older 

people only came into contact with computers and the Internet at a later age. It is 

unclear how both generations deal with ESM in teleworking, what differences there 

are and whether this may lead to problems or opportunities during teleworking. An 

employer may mistakenly assume that a young person will be able to cope with the 

new technology or that an older person will need support while he or she is doing 

fine. Also, the use of ESM can cause problems in sharing knowledge or the quality 

of communication between colleagues. 

The research question researched in this study is: 

What differences are there in the use of enterprise social media during telework 

between older and younger employees and how can these differences be 

explained? 

This study examines the use of ESM in two generations, the young of the 

millenniumgeneration and the older of the late baby boom generation. The 

respondents of the younger generation were born between 1991 and 1998 and the 

older generation between 1958 and 1962. Ten respondents were interviewed, five 

from each generation. 

By means of a semi-structured questionnaire, questions were asked about 

respondent background, teleworking, affordances of ESM and the use of ESM. 

The use of ESM is explored through the affordances of ESM: visibility, editability, 

association and persistence. 

The study showed that there are few differences in the use of ESM between the 

older and younger generations in telecommuting. It does become clear that the 

younger generation often knows how ESM works and what is possible, despite the 

fact that they are not interested in the technological background. 

The older generation often do not know what a substance such as ESM can do 

because they cannot always keep up with technological developments. The young 

generation therefore chooses not to delve into it because the intrinsic need is not 

there, while external factors seem to play a role in the older generation, such as the 

remaining number of working years. 
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1. Introductie

1.1. Achtergrond 
Het is begin 2020 en krantenkoppen en nieuwslezers, van over de hele wereld 

berichten hetzelfde ‘werk thuis als het kan’. Covid-19 was de aanleiding, die maakte 

dat het voor de gezondheid urgent was (Klaassen, 2020) om niet bij elkaar op 

kantoor te werken. Maar de faciliteiten voor telewerken zitten al langer in een 

stijgende lijn. 

Uit een onderzoek van Eurofound uit 2017 blijkt dat voor de Coronapandemie 

ongeveer één op de vijf werknemers in Europa in 2015 van uit huis werkte. 

Met hulpmiddelen als smartphones en het internet is het voor medewerkers mogelijk 

om altijd in contact te blijven en te kunnen werken op afstand (Messenger & 

Gschwind, 2016). 

In de publieke sector, waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, was telewerken minder 

gebruikelijk dan in andere sectoren (Mohalik et al., 2019) echter COVID-19 heeft 

ervoor gezorgd dat dit daar nu ook als werkvorm geaccepteerd is. 

1.2. Gebiedsverkenning 
Thuiswerken, op afstand werken, flexwerken, het nieuwe werken, online werken, 

buiten kantoor werken: allemaal termen die hetzelfde omschrijven. In dit onderzoek 

wordt de term telewerken gehanteerd wanneer er gewerkt wordt op een andere 

locatie dan die van een werkgever, met ondersteuning van informatie- en 

communicatietechnologieën (ICT) zoals smartphones, tablets, laptops en/of 

desktopcomputers (ILO, 2017). 

Deze ICT heeft in de laatste 15 jaar een enorme vlucht genomen. 

Communicatiemiddelen zoals Yammer (2008), WhatsApp (2009), Zoom Video 

Communication (2011), Google Hangouts (2013) en Microsoft Teams (2017) 

worden aangeduid als enterprise social media, hierna afgekort tot ESM. Dit zijn op 

het webgebaseerde platforms waarop collega’s de mogelijkheid hebben onderling 

met een enkele of meerdere collega’s van de organisatie online te overleggen in de 

vorm van tekst (chatten), beeld (video), geluid (audio) of een combinatie daarvan 

door zelf een boodschap of bestand te delen en/of bewerken of berichten van 

anderen te bekijken of bewerken op een zelfgekozen moment (Ahmed et al., 2019; 

Leonardi et al., 2013). 

ESM wordt in de werkomgeving gebruikt door medewerkers van verschillende 

leeftijden uit verschillende generaties. Een generatie wordt in dit onderzoek 

gedefinieerd als een groep mensen die zich identificeerden door middel van een 

geboorteperiode en historische gebeurtenissen (Becton et al., 2014; Weeks & 

Schaffert, 2017). 

Medewerkers uit twee generaties worden met elkaar vergeleken: Babyboomers en 

Millennials. Medewerkers geboren tussen 1946 en 1964 behoren tot de 
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Babyboomers (Becton et al., 2014; Weeks & Schaffert, 2017) en worden hierna 

aangeduid als de oudere generatie, oudere medewerker of ouderen. De groep die 

onder de generatie Millennials valt zijn medewerkers geboren tussen 1984 en 2000 

(Weeks & Schaffert, 2017) en worden vermeld als de jongere generatie, jongere 

medewerker of jongeren. 

 

1.3. Probleemstelling 
De lockdown heeft ervoor gezorgd dat veel medewerkers in no-time zijn overgestapt 

op ESM om te kunnen blijven werken buiten het kantoor. Het is echter de vraag hoe 

het gebruik van ESM voor verschillende medewerkers verlopen is. De ene 

medewerker is geboren tijdens de internetrevolutie, de andere medewerker kwam 

pas tijdens het werk in aanraking met de eerste PC. 

Vaardigheden in het gebruik van ICT-middelen kunnen verschillen tussen 

generaties (Van Volkom et al., 2014) al is daar geen wetenschappelijk bewijs voor 

(Lai & Hong, 2015). Er wordt gesuggereerd dat medewerkers die zijn opgegroeid 

zonder de moderne technologie in tegenstelling tot de jongere generatie minder 

open staan voor het leren van nieuwere technologieën (Jeske & Stamov Roßnagel, 

2015) en zij houden op het werk ook meer vast aan traditionele vormen van 

communicatie zoals e-mail en bellen (Urick et al. 2017). De jongere generatie 

besteedt in hun privéleven heel wat uren aan social media (Vitelar, 2019), maar het 

is onbekend hoe zij ESM gebruiken in een werk-gerelateerde omgeving. 

Er bestaat het gevaar dat werkgevers denken dat ouderen minder goed overweg 

kunnen met technologie (Jeske & Stamov Roßnagel, 2015) of een leidinggevende 

gaat er te snel vanuit dat een jongere zichzelf wel zal redden met ESM tijdens het 

telewerken (Urick et al., 2017; Weeks et al., 2017). Een werkgever kan hierdoor 

besluiten geen ondersteuning te bieden bij het gebruik van ESM waardoor een 

medewerker te weinig gestimuleerd wordt in het gebruik van ESM. Het gevolg kan 

zijn dat ESM anders gebruikt wordt (Behringer & Sassenberg, 2015) dan de 

bedoeling is met mogelijk een nadelig effect op de werkprestaties (Lu et al., 2015; 

Stich et al., 2019). 

 

1.4. Opdrachtformulering 
Het onderzoek heeft tot doel om te achterhalen of de oudere en jongere generatie 

ESM verschillend gebruiken bij telewerken 

 

Onderzoeksvraag: 

- Welke verschillen zijn er in het gebruik van enterprise social media tijdens 

telewerken tussen de oudere en jongere medewerker en hoe zijn deze 

verschillen te verklaren? 

 

De onderzoeksvraag wordt onderverdeeld in drie deelvragen: 

- Hoe wordt ESM gebruikt bij telewerken? 

- Hoe gebruiken oudere medewerkers ESM als zij telewerken? 

- Hoe gebruiken jongere medewerkers ESM als zij telewerken? 
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1.5. Motivatie/ relevantie 
Er is veel onderzoek gericht op het gebruik van social media door de jongere 

generatie (Gyan & Jyotsna, 2020; Karasek & Hysa, 2020; Zhang et al., 2017) en er 

zijn onderzoeken naar het gebruik van ouderen en de kloof in digitale media 

(Magsamen-Conrad et al., 2015; Marston et al., 2016). Maar er is geen onderzoek 

dat verschillen in het gebruik van ESM onderzoekt tussen de generaties bij het 

telewerken. 

De uitkomsten van dit onderzoek kan kennis opleveren die een organisatie kan 

gebruiken als zij overwegen zich meer te focussen op het gebruik van ESM tijdens 

telewerken. Bij de opstelling van het Human Resource (HR)- en marketingbeleid kan 

dit relevante informatie geven over de vraag of telewerken nu meer of minder 

gepromoot moet worden onder (nieuwe) medewerkers van de jongere en/of oudere 

generatie (Anderson et al., 2017; Chopra & Bhilare, 2020; Kuron et al., 2015). 

Werkzoekenden nemen bij het zoeken van vacatures de mogelijkheid om te kunnen 

telewerken bij hun nieuwe werkgever mee in de overweging bij een sollicitatie 

(Onken-Menke et al., 2018; Rawashdeh et al., 2016). Voor huidige medewerkers 

kan de optie om te kunnen telewerken bij een andere werkgever een reden zijn om 

over te stappen naar een andere baan (Chopra & Bhilare, 2020). 

 
Als er door het onderzoek duidelijk wordt welke verschillen er zijn in het gebruik van 

ESM kan met behulp van vervolgonderzoek bekeken worden of het noodzakelijk is 

om extra hulpmiddelen in te zetten ter ondersteuning van ESM tijdens telewerken. 

 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
In hoofdstuk 2 wordt een literatuuronderzoek gedaan op basis van de 

onderzoeksvragen. De bevindingen worden verwerkt in het theoretisch kader waarin 

achtereenvolgens de onderwerpen generaties, telewerken, ESM en affordances 

worden behandeld. Affordances is een concept dat in de wetenschap wordt 

gehanteerd om potentiële acties tussen een mens met een object of technologie te 

beschrijven (Evans et al., 2017). Het concept wordt in dit onderzoek toegepast om 

te verklaren met welk doel de oudere en jongere generatie ESM gebruiken als zij 

telewerken. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aangegeven welke onderzoeksmethodologie 

gebruikt wordt. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer die voortkomen uit het 

onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt de conclusie beschreven met daarin het antwoordt 

op de onderzoeksvraag en worden er adviezen en aanbevelingen gedaan voor een 

vervolgonderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

 
2.1. Onderzoeksaanpak 
Uit de hoofdvragen en subvragen zijn steekwoorden geselecteerd die de basis 

vormden voor het literatuuronderzoek. In bijlage II is een overzicht opgenomen van 

de gebruikte steekwoorden. 

Vervolgens is Google Scholar en de bibliotheek van de Open Universiteit 

geraadpleegd. Door twee bronnen te gebruiken is getracht meer verscheidenheid 

aan artikelen te vinden en een verbreding van het zoekveld. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is geraadpleegd om informatie te 

onderbouwen met cijfers. Tijdens COVID-19 kwam telewerken regelmatig in de 

media. Bij vermelding van een relevante literatuur in een artikel is deze 

geraadpleegd. 

In eerste instantie is gezocht naar artikelen tussen 2010 en 2021. Deze periode is 

gekozen omdat ESM zoals Yammer sinds 2008 op de markt is. Als er onderzoeken 

zijn gedaan naar de ervaringen dan volgen die een paar jaar later. Als er meerdere 

zoekresultaten waren, werd bij de zoekopties de bandbreedte van jaren beperkt 

totdat er maximaal 100 zoekresultaten overbleven. Dit was het maximale aantal wat 

nog behapbaar was om door te spitten en gaf toch een representatief overzicht 

waaruit relevante literatuur gevonden kon worden. Daarnaast is voor de 

betrouwbaarheid en de kwaliteit van informatie de optie “peer-reviewed’ aangezet. 

Het zoeken in de bronnen is gedaan met drie methodes: Building Blocks, Forward 

snowballing en Backward snowballing (Saunders et al., 2015). Met de methode 

Building Blocks wordt gezocht naar de hoofdonderwerpen van het onderzoek. Bij de 

zoekvraag worden de onderwerpen telkens gecombineerd met een ander woord wat 

dezelfde betekenis heeft. Een overzicht van steekwoorden is opgenomen in tabel 1 

op bijlage II. De methode Forward snowballing is gebruikt om literatuur te vinden die 

geciteerd wordt in andere literatuur. De literatuur is daardoor recenter en levert 

nieuwe informatie op. Met Backward snowballing is gezocht naar de gebruikte 

literatuur bij een artikel. 

 

2.1.1. Uitvoering 

Er is gezocht op verschillende steekwoorden in een steeds wisselende 

samenstelling. Hierbij zijn combinaties gemaakt met de booleaanse operatoren AND 

en OR. Door het screenen van de titels is een eerste selectie toegepast. Hierna zijn 

van de geselecteerde titels de abstracts gescreend op relevantie. Vervolgens kwam 

hieruit een lijst van artikelen die getoetst werden aan de selectiecriteria peer- 

reviewed, het jaartal van het artikel, en of het inhoudelijk voldoende bijdrage kon 

leveren aan de hoofd- en subvragen. Daarnaast is ook gekeken of het artikel 

geciteerd was in andere onderzoeken omdat dit ook een indicatie geeft van de 

kwaliteit van het artikel. Wanneer een artikel niet gedownload kon worden bij de 

bibliotheek van de Open Universiteit of Google Scholar heb ik iemand geraadpleegd 

die het heeft gedownload bij de bibliotheek van de Universiteit van Wageningen. 
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Tijdens het lezen werden vervolgens onderzoeken geciteerd die interessant bleken 

voor dit onderzoek. Uiteindelijk zijn er 95 relevante bronnen overgebleven die ik heb 

gebruikt. In bijlage III is een overzicht opgenomen hoe de gebruikte literatuur is 

gevonden. Hierin wordt per artikel aangegeven of de methode Building Blocks, 

Forward of Backward snowballing is toegepast. 

 

2.2. Resultaten en conclusies 

 
2.2.1. Telewerken: voor, tijdens en na de pandemie 

Covid-19 heeft voor een daadwerkelijke omwenteling gezorgd op het gebied van 

flexibele werkregelingen (Lee & Lee, 2021). Organisaties werden door de 

coronomaatregelen gedwongen om mensen thuis te laten werken (Jaiswal & Arun, 

2020). Een meerderheid van de kantoorwerkers kreeg daarom geen andere keuze 

dan vanuit huis te werken (Yang et al., 2020). 

In veel onderzoeken worden de effecten van telewerken besproken (Contreras et 

al., 2020), maar waarbij het ene onderzoek dit effect bestempeld als positief is de 

conclusie uit een ander onderzoek een negatief effect (Boell et al., 2016). Terwijl 

veel onderzoeken (Kazekami, 2020; Kłopotek, 2017; Palumbo et al., 2020) gaan 

over de tijd vóór de coronapandemie komen er steeds meer studies over het 

telewerken tijdens de pandemie (Contreras et al., 2020; Jaiswal & Arun, 2020) al 

zijn resultaten nog niet in detail bekend (Rudolph et al., 2020). 

Een hogere productiviteit bij telewerken wordt bereikt door meer autonomie, de 

vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen over het werk en doordat 

medewerkers minder gestoord worden door collega’s (Kłopotek, 2017; Pavlova, 

2019). Dit zou het werkgeluk en de werktevredenheid verbeteren (Kazekami, 2020). 

Echter doordat medewerkers minder contact hebben met collega’s tijdens 

telewerken treedt er ook sociale isolatie (Biron & van Veldhoven 2016), demotivatie 

en minder werkbetrokkenheid op (De Vries et al., 2018). 

Omdat medewerkers altijd en overal kunnen werken is er meer flexibiliteit om met 

familie om te gaan dat zorgt voor een goede familiale sfeer (Fedáková & Ištoňová, 

2017; Palumbo et al., 2020) en een betere werk-privé balans dat als een positief 

effect van telewerken wordt gezien (Chan et al., 2017; Kazekami, 2020; Wojcak et 

al., 2016). 

Echter in ander onderzoek wordt gesteld dat er een verhoogde kans op een werk- 

privé conflict is (Delanoeije & Verbruggen, 2019; Sarbu, 2018) doordat er door het 

telewerken meer flexibiliteit is en een zeer gemotiveerde medewerker meer uren 

werkt dan in een traditionele werkomgeving (Putnam et al., 2013). Hierdoor krijgt de 

medewerker alsnog conflicten met taken in de privésfeer (Felstead & Henseke, 

2017; Heiden et al., 2019; Palumbo, 2020) dat uiteindelijk resulteert in een 

negatieve werk-privé balans. 

De jongere generatie geeft meer de voorkeur aan modernere omgevingen waar ze 

kunnen werken (Standifer & Lester, 2019) dan de oudere generatie. Zij vinden 
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onafhankelijkheid belangrijk en zien de flexibiliteit om zelf te bepalen waar ze willen 

werken en wanneer het hen uitkomt als een voordeel bij telewerken (Standifer & 

Lester, 2019) 

 
 

2.2.2. Affordances van ESM 

Het gebruik van ESM is afhankelijk van de medewerker die het gebruikt; de kennis 

en ervaring zijn van belang evenals de percepties die de medewerker heeft over wat 

ESM kan opleveren (Giermindl et al., 2017). Om het gebruik van ESM te 

onderzoeken wordt gebruik gemaakt van het concept affordances. Voor de term 

‘affordances’ wordt geen letterlijke vertaling in het Nederlands gevonden, de 

woorden ‘potentiële acties’ dekt nog het meest de lading. Gibson heeft de term in 

1979 als eerste geïntroduceerd vanuit de ecologische psychologie, zijn definitie van 

de term staat vermeldt in bijlage I (Gibson, 1979). Andere wetenschappers hebben 

dit later toepasbaar gemaakt voor andere gebieden zoals design (Norman, 1988), 

technologie (Gaver, 1991) of IT-artefacten (Hutchby, 2001). 

 

Affordance kan niet los gezien worden van de gebruiker, de context waarin de 

affordance gebruikt wordt en de eigenschappen/kenmerken van een object. Dit 

betekent dat het gebruik van een object in relatie staat met wie het object gebruikt, 

met hoe diegene het object gebruikt en in welke omgeving het wordt gebruikt. Een 

schematische weergave van het concept staat in bijlage I. 

De vier verschillende affordances van ESM zijn: zichtbaarheid, bewerkbaarheid, 

vasthoudendheid en associatie (Treem & Leonardi, 2013). 

Een belangrijke affordance van ESM is de zichtbaarheid van communicatie (Rice et 

al., 2017) waarbij derden gemakkelijk kunnen zien welke content mensen met elkaar 

uitwisselen (transparantie van berichten) en met wie ze dit delen (netwerkopenheid) 

(Leonardi, 2015). De affordance zichtbaarheid maakt het mogelijk dat ESM de 

medewerkers de optie biedt om informatie over hun achtergrondkennis, gedrag en 

contacten te laten zien aan anderen (Leonardi et al., 2013). Zoals bijvoorbeeld bij 

LinkedIn het zichtbaar maken wie jouw contacten zijn, wat jouw functie is, bij welk 

bedrijf of project je werkt en wanneer je online bent. 

Bewerkbaarheid is een mogelijkheid voor meerdere medewerkers om tegelijkertijd 

een document aan te passen zoals met Google docs mogelijk is. 

Vasthoudendheid is een eigenschap waarbij informatie geraadpleegd kan worden 

nadat het ter beschikking is gekomen in zijn eerste vorm zoals een chatgesprek dat 

teruggelezen kan worden of de vragen die zijn geschreven tijdens een presentatie. 

Met de affordance associatie worden de relaties aangegeven tussen medewerkers 

onderling en tussen de medewerker en de informatie die door de medewerker is 

gecreëerd (Evans et al., 2017). Zoals wanneer je een bericht plaats op Yammer of 

een emoticon toevoegt op een bericht in WhatsApp het te herleiden is wie dit heeft 

geplaatst. 
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Door dit concept toe te passen in deze studie wordt meer inzicht verkregen in 

waarom de ene leeftijdsgeneratie een bepaalde technologie gebruikt en de andere 

leeftijdsgeneratie dezelfde technologie hetzelfde, voor iets heel anders of helemaal 

niet gebruikt. Dit wordt gedaan door het verband en onderscheid tussen de 

begrippen affordance aanwezigheid (existence), affordance waarneming 

(perception) en affordance actualisatie (actualization) te onderzoeken. 

De term ‘aanwezigheid’ staat hierin voor het bestaan van de mogelijkheid voor actie 

van een object of technologie, ‘waarneming’ staat voor het bewustzijn van de 

mogelijkheid om een actie uit te voeren en ‘actualisatie’ voor het daadwerkelijk 

uitvoeren van een handeling of actie (Bernhard et al., 2013; Giermindl et al., 2017). 

Bij Microsoft Teams bestaat de mogelijkheid om de status van het profiel op ‘bezet’ 

of ‘afwezig’ te zetten, de ‘aanwezigheid’. De medewerker is zich er bewust van dat 

dit aangepast kan worden, de ‘waarneming’, en past de status daadwerkelijk aan als 

deze bijvoorbeeld even koffie gaat halen, de ‘actualisatie’. 

 
2.2.3. Enterprise Social Media: gebruik voor kennisdeling 

tijdens telewerken 

ESM levert een belangrijke bijdrage aan telewerken, het zorgt ervoor dat er 

gemakkelijk plaats- en tijd onafhankelijk informatie opgeslagen, gedeeld en bewerkt 

kan worden (Boell et al., 2016). De mogelijkheden zijn daardoor legio: 

communiceren, leren, samenwerken, kennis delen (Leonardi et al., 2013). 

Door de coronamaatregelen werden organisaties gedwongen tot werken op afstand 

(Chandra et al., 2020; Savić, 2020) en nam online communicatie en het gebruik van 

webgebaseerde platforms tijdens COVID-19 sterk toe (Brem et al., 2021; Urick, 

2020). 

De zichtbaarheid van communicatie heeft invloed op de kennisdeling binnen een 

organisatie (Chen et al., 2020) waarbij kennisdeling opgevat kan worden als een 

mogelijkheid om kennis uit te wisselen door het bijdragen en verzamelen, 

verstrekken en ontvangen van kennis (Rice et al., 2019; Schlagwein & Hu, 2017). 

Dit kan zowel positief zijn voor werknemers (Arazy et al., 2016; Ellison et al., 2014) 

als negatief (Leonardi, 2015). Werknemers kunnen bijvoorbeeld zien welke 

informatie andere collega’s posten op ESM of zien door de profielinformatie van 

welk vakgebied een collega mogelijk kennis heeft of hoe andere collega’s met 

elkaar in verbinding staan (Ellison et al., 2014, Leonardi & Meyer, 2014). Daarnaast 

kunnen medewerkers ook relevante kennis verbergen (Ellison et al., 2014; Gibbs et 

al., 2013) door het bewust niet willen delen van bepaalde kennis of vanwege 

privacy-redenen (Shao & Pan, 2019). 

Communiceren en samenwerken via ESM kan mogelijk ook gevolgen hebben voor 

de kwaliteit van communicatie tussen medewerkers van verschillende generaties. 

Jongere medewerkers zijn bijvoorbeeld gewend in een bepaalde taal op social 

media te communiceren (Gyan & Jyotsna, 2020). In een werk gerelateerde 

omgeving kan dat interpretatieproblemen opleveren als de anderen niet begrijpen 
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wat er bedoeld wordt. De jongere medewerker voelt zich niet begrepen en de 

oudere medewerker begrijpt niet wat er bedoeld wordt. In beide gevallen kan er 

frustratie en spanning optreden tussen medewerkers van verschillende 

leeftijdsgeneraties (Martiny & Nikitin, 2019) wat tot communicatieproblemen en een 

belemmering voor de overdracht van kennis kan leiden (Sprinkle & Urick, 2018). 

Tijdens de pandemie was er nauwelijks face-to-face interactie voor het delen van 

kennis dus medewerkers moesten ter vervanging bijna volledig vertrouwen op ESM 

(Elia et al., 2020). Hoe dit de kennisdeling heeft bevorderd of belemmerd tijdens 

COVID-19 is nog niet duidelijk (Chen et al., 2020). 

 
2.2.4. Generaties: werk, media en technologie 

Elke generatie is opgegroeid in een bepaald klimaat met vergelijkbare herinneringen 

aan ervaringen en gemeenschappelijke historische gebeurtenissen die hun 

generatie gemeen heeft (Week & Schaffert 2017) zoals dat bijvoorbeeld de oliecrisis 

in de jaren ’70 was voor de oudere generatie en voor de jongere generatie de 

kredietcrisis in 2008. 

Oudere medewerkers hechten veel waarde aan een goede werkprivé-balans 

volgens het onderzoek van Weeks et al. (2017) en zouden gewend zijn om in een 

hiërarchische structuur te werken (Abdullah et al., 2021). Ouderen hebben een hoge 

baanloyaliteit (Tutgun-Ünal, 2021) en geven de voorkeur aan werk waarbij ze 

onafhankelijk zijn en in interactie staan met anderen (Weeks & Schaffert, 2017). Of 

interactie dan ook voor online interactie geldt is niet duidelijk. 

De jongere generatie zou flexibiliteit en autonomie in een baan belangrijk vinden 

volgens het onderzoek van Kultalahti et al. (2014) en ongeduldig zijn tijdens hun 

werkzaamheden (Tutgun-Ünal, 2021). Ze vinden het prettig om fijne collega’s om 

zich heen te hebben, willen 24/7 in verbinding staan en geven dan ook de voorkeur 

aan teamwerk in een ontspannen werksfeer. Het is niet duidelijk of teamwerk hierbij 

ook online kan plaatsvinden of dat collega’s ‘om zich heen hebben’ ook op een 

andere manier geïnterpreteerd kan worden (Weeks & Schaffert, 2017). 

Het gebruik van media verschilt per generatie omdat elke generatie is geboren in 

een ander medialandschap (Bolin, 2016). Tijdens een crisis raadpleegt een 

generatie informatie via de media die zij regelmatig gebruikt (Ghersetti & Westlund, 

2018). Er zijn weinig onderzoeken die het verschil in gebruik van social media 

tussen generaties hebben onderzocht (Bodhi et al., 2021). Jongeren hebben een 

hoog internetgebruik, zijn bedreven in het gebruik van social media en voelen zich 

meer op hun gemak om zich uit te drukken in een social media omgeving dan de 

oudere generatie (Sanalan & Taslibeyaz, 2020). 

Het gebruik van technologie kent veel voordelen maar brengt echter ook conflicten 

met zich mee die voornamelijk worden veroorzaakt door ongepast gebruikersgedrag 

dat kan worden veroorzaakt door technische kenmerken (Sun et al., 2021). Dit komt 

voor als een tool niet intuïtief genoeg of te complex is voor een relatief simpele taak. 

Vooral de oudere generatie is sterk gevoelig voor het argument van toegevoegde 

waarde (Macedo, 2017). De intentie van oudere medewerkers om ICT te gebruiken 
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wordt het meeste beïnvloedt door de verwachtingen die ze hebben van het ICT- 

gebruik (Macedo, 2017) en het gebruik van ICT wordt beïnvloed wanneer ze zich 

vertrouwd voelen met de technologie en zijn uitgerust met de middelen en de kennis 

die nodig is voor het gebruik ervan. Zolang ouderen weten dat de technologie nuttig 

is en het gemakkelijk is om ermee te werken zijn ze wel ontvankelijk om nieuwe ICT 

te adopteren (Macedo, 2017). 

Op het gebied van technologie wordt het verschil in gebruik door de ouderen en 

jongeren langzaam kleiner, maar ouderen blijven desondanks huiverig om nieuwe 

technologieën te leren gebruiken en ze gebruiken ze nog altijd minder dan dat 

jongeren dat doen (Anderson & Perrin 2017). 

Alhoewel ouderen bezig zijn met een inhaalslag (Friemel, 2014) is het de vraag of zij 

het gebruik van ICT door jongeren kunnen inhalen. Er bestaat een verband tussen 

het aantal jaren onderwijs en het latere gebruik van computer en internet. Hoe meer 

jaren iemand op school heeft gezeten hoe hoger het gebruik van computer en 

internet en hoe hoger de eigen computervaardigheden worden ingeschat (Kämpfen 

& Maurer, 2018). Als we kijken naar de oudere leeftijdsgroep dan blijkt dat slechts 

60% van de 16-jarigen in 1970 voltijdsonderwijs volgde terwijl dat in 2015 was 

gestegen en 93% van alle 16-jarigen voltijdsonderwijs volgde (OCW; 

Referentieraming 2020). Het percentage van de jongeren dat nu dus op 16-jarige 

leeftijd op school zit is dus veel groter. 
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2.3. Conclusies 
De belangrijkste conclusie die naar voren komt uit het literatuuronderzoek is dat 

telewerken vóór COVID-19 al bezig was met een opmars. De pandemie heeft dit in 

een stroomversnelling gebracht. Telewerken heeft diverse effecten, die zowel als 

voordeel en als nadeel benoemd worden. Het is echter niet duidelijk hoe deze 

effecten waren tijdens de pandemie. 

Sinds COVID-19 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ESM tijdens 

telewerken. In veel gevallen was kennisdeling grotendeels alleen mogelijk via ESM. 

Hoe dit zich heeft ontwikkeld tijdens de pandemie is niet duidelijk. Het gebruik van 

ESM daarin heeft veel invloed op de manier van kennis delen bij telewerken. Hoe de 

oudere en jongere generatie tijdens telewerken met ESM omgaan, welke verschillen 

er zijn en wat de effecten zijn op kennisdeling is onduidelijk. 

 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er te weinig informatie in het 

theoretisch kader over het gebruik van ESM door de oudere en jongere 

medewerker. De literatuur uit het theoretisch kader kan daar geen antwoord op 

geven. Met behulp van kwalitatief onderzoek worden gegevens geanalyseerd die 

zijn gebaseerd op ervaring en bewijs uit de praktijk. Dit vormt de basis voor de 

methode die voor dit onderzoek is gekozen, een casestudy. Het gebruik van het 

concept affordances is hierbij een hulpmiddel bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. 
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3. Methodologie 

 
3.1. Conceptueel ontwerp: 

keuze van onderzoeksmethode(n) 
De onderzoeksstrategie die wordt gebruikt is een enkelvoudige casestudie ingebed. 

De analyse-eenheid bestaat uit meerdere elementen, het gebruik door jong en oud. 

ESM wordt onderzocht als geheel maar er worden twee niveaus onderscheiden, het 

gebruik door de jonge en oudere generatie. Deze twee niveaus worden afzonderlijk 

van elkaar onderzocht, waarna de resultaten worden vergeleken en conclusies 

worden getrokken. 

Deze methode is geschikt omdat het gebruik van ESM door de oudere en jongere 

medewerker bij telewerken nog niet eerder is onderzocht. De casestudy is een 

methode om empirisch een bepaald verschijnsel van deze tijd binnen de context van 

de dagelijkse praktijk te onderzoeken (Saunders et al., 2015). Het gaat hier om een 

specifieke case, het gebruik van ESM bij het telewerken. 

Het middel om de data te verzamelen zijn kwalitatieve interviews, 

semigestructureerd. Door deze methode te gebruiken kan er meer verdiepende 

informatie verkregen worden dan bijvoorbeeld enkel met een enquête het geval zou 

zijn. De beweegredenen, het hoe en waarom van het gebruik van ESM door de 

oudere en jongere medewerker, worden duidelijker in de vorm van een verklarend 

antwoord. 

In de vorm van een interview gids worden vooraf vragen opgesteld, welke zijn 

toegespitst op het onderwerp en de hoofdvragen van het onderzoek. Hier mag van 

afgeweken worden wanneer een respondent een interessant onderwerp ter sprake 

brengt. Tijdens het interview kan daar dieper op worden ingegaan zodat 

gedetailleerde achtergrondinformatie wordt verkregen wat een voordeel is van het 

gebruik van semigestructureerde interviews. Hiermee worden nieuwe inzichten 

verkregen die in eerste instantie niet relevant leken en door deze methode wel in het 

onderzoek meegenomen worden. 

 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Onder de werkende bevolking zijn er vier leeftijdsgeneraties (Abdullah et al., 2021) 

waarvan we er in dit onderzoek twee vergelijken, de Babyboomers en de Millennials 

(Becton et al., 2014; Weeks & Schaffert, 2017). Het aantal respondenten dat 

geïnterviewd kon worden was beperkt vanwege de duur en tijd van het onderzoek. 

Om toch voldoende respondenten uit één leeftijdsgeneratie te interviewen is ervoor 

gekozen om twee leeftijdsgeneraties met elkaar te vergelijken die het meest uit 

elkaar liggen. Bij vier leeftijdsgeneraties zouden er slechts twee respondenten zijn 

per generatie waardoor de resultaten minder betrouwbaar worden. 

In dit onderzoek is de oudere leeftijdsgroep geboren tussen 1958 en 1962 en 

hebben een leeftijd tussen de 60 en 63 jaar, zodat respondenten met de hoogste 

leeftijd in het onderzoek nog werkzaam zijn. De jongere leeftijdsgroep is geboren 
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tussen 1991 en 1998 en zij hebben een leeftijd tussen de 30 en 23 jaar. De jongsten 

van deze groep zijn hiermee nog maar net actief op de arbeidsmarkt. 

De leeftijdsgroep van de oudere generatie beslaat vier jaar (1958-1962); van de 

jongere generatie zeven jaar (1991-1998). Deze verschillen zijn ontstaan doordat er 

minder werkzame ouderen waren boven een bepaalde leeftijd die konden 

deelnemen en omdat er minder jongeren werkzaam zijn in de organisatie waardoor 

bij hen de leeftijd over een langere periode verspreid is dan bij de ouderen. Dit had 

geen gevolgen voor het onderzoek omdat de oudere respondenten nog steeds tot 

de generatie Babyboomers (Becton et al., 2014) en de jongere tot de Millennials 

behoorden (Weeks & Schaffert, 2017). Over een periode van zeven jaar zijn 

verschillen in technologische ontwikkelingen binnen een generatie beperkt. 

Er zijn in totaal tien respondenten geïnterviewd, van elke leeftijdsgroep vijf. De 

respondenten werken gemiddeld 24-36 uur en moesten minimaal 1 dag in de week 

thuis werken. Daarnaast moesten respondenten voor de uitoefening van het werk 

bekend zijn met een ESM. Door deze voorwaarden te stellen kunnen de antwoorden 

met elkaar vergeleken worden. 

Alle respondenten komen uit één organisatie, een gemeente met ongeveer 350 

medewerkers. Deze overheidsinstelling verzorgt alle publieke taken voor bijna 

45.000 inwoners. Om te voorkomen dat er een probleem is in het specifiek gebruik 

van een bepaalde technologie door de aard van de werkzaamheden worden niet 

alle medewerkers van één afdeling geïnterviewd. In totaal zijn er respondenten van 

8 verschillende afdelingen geïnterviewd. Het bleek dat er niet voldoende 

respondenten waren van óf de jongere generatie óf de oudere generatie die bij 

dezelfde afdeling werkten. Hierdoor zijn er van twee afdelingen, een respondent van 

de jongere generatie en een respondent van de oudere generatie geïnterviewd. De 

overige zes respondenten werkten allemaal op verschillende afdelingen. 

De werkindeling komt met elkaar overeen, wat wil zeggen dat medewerkers 

ongeveer even veel tijd besteden aan bureauwerkzaamheden of vergaderingen en 

overleggen. Hierdoor kunnen antwoorden gemakkelijker met elkaar vergeleken 

worden. 

De respondenten zijn van twee leeftijdsgroepen en zijn geclassificeerd naar leeftijd, 

aantal werkzame jaren en hoe lang, in maanden of jaren, iemand telewerkt. Bij deze 

verdeling wordt telkens gekeken welke rol ESM daarbij speelt. 

Potentiële deelnemers werden over het onderzoek op de hoogte gebracht via een 

mededeling op het intranet. Aanmelding en deelname was vrijwillig en gegevens 

werden anoniem verwerkt. De interviews werden online afgenomen met Microsoft 

Teams en opgenomen middels video. 

 

3.3. Gegevensanalyse 
Alle interviews werden getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd volgens de 

thematische analyse. Dit is een analyse op basis van wat er gezegd wordt om zo de 

data op algemene thema’s te identificeren (Saunders et al., 2015). 
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Het coderen gebeurt met de software ATLAS.ti, dat gebruikt wordt om de 

transcripten in veel besproken onderwerpen te coderen. Aan de hand van de 

literatuurstudie is er lijst van codes opgesteld. Aan elk stukje tekst van het interview 

wordt een code toegeschreven (open coderen). Omdat ook nieuwe inzichten 

worden meegenomen in het onderzoek worden de transcripten gescreend op veel 

besproken onderwerpen, waardoor er ook nieuwe onderwerpen kunnen ontstaan. 

Vervolgens wordt er een vergelijking toegepast op de codes en worden er 

verbanden gelegd. Bij codes met een vergelijkbaar onderwerp worden ze 

samengevoegd (axial coderen). 

Tenslotte worden de samengevoegde codes in thema’s ondergebracht. Hieruit volgt 

een selectie die moet leiden tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 

(selectief coderen) (Saunders et al., 2015). 

 
3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en 

ethische aspecten 
Data wordt verzameld door het uitvoeren van semi-gestructureerde interviews. 

Tijdens de interviews kunnen er verdiepende vragen gesteld worden als 

achterliggende onderwerpen aan het licht komen. Maar als respondenten te veel 

uitweiden in hun antwoorden kan daarmee ook een wildgroei aan (sub)onderwerpen 

ontstaan en wordt het lastiger om een eenduidig antwoord te geven op de 

onderzoeksvragen. 

De interne validiteit is de mate waarin wordt gemeten wat we daadwerkelijk willen 

meten. Om de interne validiteit te waarborgen wordt erop toegezien dat de structuur 

van het interview gevolgd wordt zonder dat er te veel gestuurd wordt op de 

antwoorden of dat de onderwerpen te veel afgebakend worden. Dit zorgt ervoor dat 

uitkomsten naast elkaar gelegd kunnen worden en er conclusies getrokken kunnen 

worden. De interne validiteit van het onderzoek kan verhoogd worden door 

triangulatie toe te passen waarbij een tweede bron van data gebruikt wordt en dit 

vergeleken wordt met de uitkomsten uit de interviews zodat de betrouwbaarheid van 

de onderzoeksresultaten verhoogd worden. 

Alhoewel de vragenlijst vooraf vastgesteld is wil dit niet zeggen dat het analyseren 

gestandaardiseerd is. De interviewer kan een andere interpretatie geven van het 

antwoordt van de respondent en de respondent kan een antwoord geven dat 

vertekenend is. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen en een zo hoog mogelijke 

betrouwbaarheid na te streven wordt een korte herhaling van het antwoord gegeven 

door de interviewer aan de respondent, zodat bij uitgebreidere vragen een 

bevestiging wordt gegeven op het antwoord. Van alle interviews worden 

samenvattingen gemaakt en deze worden aan de respondenten voorgelegd ter 

controle. Inhoudelijk kan de respondent hier dan nog op reageren. 

De generaliseerbaarheid van dit onderzoek kan een issue zijn omdat het totaal van 

tien interviews afgenomen in slechts één organisatie gering is om iets te zeggen 

over alle werkenden in de twee leeftijdsgroepen die onderzocht worden. 
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Dé jongere of dé oudere generatie bestaat niet waardoor het vergelijken van twee 

leeftijdsgeneraties met elkaar wordt bemoeilijkt (Berkowsky et al., 2018; Givskov & 

Deuze, 2016). Uit onderzoek blijkt dat tenminste 25% van de individuen zich niet 

identificeert met leeftijdsgenoten van de eigen generatie (Lyons & Schweitzer, 

2016). Echter, omdat dit onderzoek twee leeftijdsgroepen vergelijkt die bijna drie 

decennia uit elkaar liggen is er wel een conclusie te trekken over de verschillen. Een 

medewerker van 1962 is in een andere tijd opgegroeid dan een collega geboren in 

1991 (Lyons & Schweitzer, 2016). 

Tijdens het gehele onderzoek wordt er aandacht besteedt aan het belang van 

ethische kwesties. Zo worden de respondent geïnformeerd over de 

onafhankelijkheid van de onderzoeker. De organisatie waar het onderzoek 

plaatsvindt worden niet vermeld en de resultaten uit de interviews worden anoniem 

verwerkt. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de datagegevens en -verwerking. 

Toch kunnen respondent zich belemmerd voelen in de te geven antwoorden. Door 

vooraf de respondent goed te informeren en duidelijkheid te geven over de 

doelstelling en de relevantie van het onderzoek wordt geprobeerd dit te 

ondervangen. 

De respondenten geven vooraf toestemming en nemen op vrijwillige basis deel. Het 

kan natuurlijk altijd gebeuren dat een respondent afziet van deelname. Dit wordt 

gerespecteerd en om toch de externe validiteit na te streven wordt in overleg naar 

andere respondenten gezocht. 
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4. Resultaten 

 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen weergegeven die uit het onderzoek naar 

voren zijn gekomen. De resultaten worden beschreven in vier hoofdthema’s: 

telewerken, affordances. enterprise social media (ESM) en generaties. De 

antwoorden van de vijf jongere respondenten worden vergeleken met de vijf oudere 

respondenten. Van de oudere leeftijdsgroep was 63 jaar de hoogste leeftijd en 60 

jaar de jongste; van de jongere generatie was de hoogste leeftijd 30 jaar en de 

jongste 23 jaar dat kon deelnemen aan het onderzoek. 

 

4.1 Telewerken: voor, tijdens en na de lockdown 

 
Op twee respondenten van de oudere leeftijdscategorie na werkten de 

respondenten voor de pandemie volledig op kantoor. Zowel de jongere als de 

oudere groep gaven aan dat het niet gebruikelijk was om thuis te werken, enerzijds 

had je toestemming nodig van je leidinggevende en anderzijds omdat dit maar 

maximaal één dag per week mocht met een dienstverband tussen de 24 en 36 uur. 

Daarnaast was er de algemene perceptie dat als je werkt je dan ‘gewoon’ op 

kantoor aanwezig bent, want de tendens was zoals respondent zeven van de 

jongere generatie (R7/J) het verwoorde: “Dat was een beetje de perceptie, niet van 

mij hoor, maar dat mensen die thuis werkten er het zich gemakkelijk van af 

maakten, als je wilde werken moest je gewoon op het kantoor zijn.” De 

respondenten geven aan dat die perceptie veranderd is door de pandemie en het nu 

heel ‘normaal’ is dat je thuis werkt. 

Tijdens de pandemie, met name in de periode van strenge lockdown, werkten alle 

respondenten zoveel als mogelijk thuis. Voor een aantal afdelingen werden er in het 

begin uitzonderingen gemaakt maar al vrij snel heeft de organisatie uit 

gezondheidsoverwegingen besloten dat iedereen thuis moest werken. 

Beide generaties gaven aan dat ze moeite hadden met het ontbreken van het 

informele contact met collega’s. R1/J: “die directe collega's, die grapjes tussendoor 

en ja dat wat je wel heel erg merkt is, je hebt een beetje het gevoel als je thuis zit 

alleen, alsof je een eenmanszaak hebt.” Toch leek het alsof de oudere generatie er 

na een gewenningsperiode flexibeler mee omging, respondent twee van de oudere 

generatie (R2/O): “het eerste jaar was wel het contact met je collega’s, dat is 

gewoon heel moeilijk het eerste jaar. Maar ook daar vind je een modus in.” 

 

4.1.2 Productiviteit 

Op één respondent na van de jongere generatie gaven beide groepen aan dat de 

productiviteit thuis vele malen hoger is dan op kantoor. R8/J: “Laten we eerlijk zijn, 

je zit achter je laptop, je werkt je mails weg, je doet je werk en ja je waakt ervoor dat 

je af en toe nog even een boterham eet of misschien even een kop koffie maar je 

productiviteit is enorm en R6/O: “ik zeg de hele tijd tegen [naam collega], ik krijg niks 
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gedaan, krijg niks gedaan, terwijl ik hier, [thuis], zoiets heb van, ik werk 130% in 

plaats van 100%.” 

Vooral de oudere respondenten lijken het een voordeel te vinden dat ze thuis veel 

productiever kunnen zijn, zo noemt R5/O het: “heerlijk om thuis te werken en vooral 

in rust en niet afgeleid te worden” en R2/O: “Ja dan kun je ook wel een rustiger 

modus vinden thuis. Dat je wat geconcentreerder kunt werken. Je wordt op het werk 

heel vaak afgeleid”. Het lijkt alsof jongeren daar iets minder positief over zijn en een 

respondent van de jongere generatie is zelfs op kantoor productiever dan thuis: “En 

werk qua werk vond ik ook niet dat ik optimaal functioneerde. Als ik op kantoor ben, 

kan ik gewoon meer doen, omdat je thuis wordt afgeleid”(R3/J). 

Één respondent van de jongere en één van de oudere generatie geeft aan dat door 

het thuiswerken collega’s veel autonomer zijn gaan werken. R1/J: “dat ze meer zelf 

eerst wat gaan opzoeken en meer zelf gaan proberen, of even kijken of ze eruit 

komen voordat ze meteen aan je bureau staan of meteen bellen” en R4/O: “er is ooit 

een keer tegen mij gezegd, ‘je moet gewoon zeggen dat je geen tijd hebt’, maar ja, 

als ze aan je bureau staan, dan zeg je dat niet. En nu met telewerken is dat wel 

voordelig want nu vragen ze niet, moeten ze zelf zoeken.” 

In de periode dat de interviews werden afgenomen hadden de respondenten al de 

mogelijkheid om regelmatig naar kantoor te kunnen en ze hadden al ideeën hoe ze 

de verdeling telewerken/kantoor voor zich zouden zien. Na de lockdown blijkt dat 

respondenten van de jongere generatie iets vaker dan de oudere generatie op 

kantoor wil werken (zie tabel 4 in bijlage VIII). Als argumenten geeft de jongere 

generatie aan dat thuiswerken het contact belemmert en dat ze minder 

betrokkenheid met de organisatie ervaren, R7/J: ‘de relaties verwateren of niet 

ontstaan zoals ze normaal zouden ontstaan, fysiek met mensen. Of dat nou intern of 

extern is en dat je bij, toch ook wel de binding met je werkplek, zeg maar verliest.” 

 
4.2 Enterprise Social Media: het gebruik tijdens telewerken 

door jong en oud 
Het intranet wordt door de respondenten vaak genoemd om tekstberichten te 

posten, liken en delen. Een intern belsysteem, MiCollab, gekoppeld aan de 

Outlookagenda wordt door beide generaties gebruikt voor de bereikbaarheid van 

medewerkers. Naast WebEx, wordt Zoom voor beeldbellen gebruikt als andere 

organisaties daarmee werken. Skype is in december 2020 vervangen door Microsoft 

Teams (hierna afgekort als MS Teams) en wordt in de organisatie nu gebruikt als 

ESM. De vragen zijn daarom gesteld op het gebruik van dat medium. 

 

Alle respondenten zijn positief over het gebruik van MS Teams en dit wordt met 

woorden omschreven als “vrij intuïtief” (R5/O), “basaal” (R6/O), “duidelijke icoontjes” 

(R2/O), “straight forward” (R1/J) en “sprak gewoon voor zich” (R3/J). Ten opzichte 

van Zoom en Skype wordt MS Teams, zoals R2/O het omschreef, gezien “als een 

verademing”. Ook bij de servicedesk merkten zij dat er weinig problemen waren bij 

de overgang van Skype naar MS Teams, R1/J: “mensen gingen best wel goed om 
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met Teams toen dat ingevoerd werd. En bij Skype waren er best wel wat, ja, 

gebruikersproblemen. Mensen die toch tegen dingen aanliepen. Denk eerlijk gezegd 

dat het ook vooral beter ging omdat Teams gewoon vanzelfsprekender werkt en wat 

beter in elkaar stak dan Skype.” 

Op één respondent na van de oudere generatie, gaven alle respondenten aan dat 

ze voldoende ondersteuning krijgen van de organisatie voor het gebruik van MS 

Teams door middel van cursussen, instructies op intranet en een 

softwarebeheerder, R9/O: “daar stonden van allerhande handleidingen op intranet” 

en R2/O: “voor Teams hebben we ook een applicatiebeheerder en er zijn ook online 

cursussen te volgen, we hebben toen een overgangscursus gekregen van Skype 

naar Teams.” 

MS Teams wordt door beide generaties vooral gebruikt om te beeldbellen en in iets 

mindere mate om te chatten. Het delen van bestanden wordt nauwelijks gedaan via 

MS Teams maar geopend en gemaild vanuit een gezamenlijke schijf, de virtuele 

desktop. Vooral de oudere respondenten geven aan dat dit gebeurt uit gemakzucht 

en routine, R9/O: “dat lijkt allemaal wel wat dramatisch, maar dat is het allemaal 

natuurlijk niet zo. En die mailbox die staat toch meestal open, dus dat gaat veel 

sneller.” Daarnaast geven een paar respondenten van beide generaties aan dat ze 

MS Teams niet vertrouwen voor het delen van privacygevoelige informatie, R3/J: 

“Nee als het werk, echt werk inhoudelijk dingetjes die worden gewoon via de mail 

gestuurd. Want daar hebben we ook nog beveiliging, dan is dat iets veiliger dan via 

Teams.” 

 

Alle respondenten geven aan dat ESM een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan 

het telewerken vandaag de dag. Zoals R3/J het sprekend verwoorde: “het was onze 

redder.” Er zit veel verschil in de frequentie dat MS Teams gebruikt wordt ook in de 

generatie zelf. Bij de oudere generatie is er één respondent die het continu gebruikt, 

vooral voor de chat, R2/O: “Iedere dag. Continu. Altijd de chat functie daar starten 

we ‘s morgens mee. ‘Goedemorgen’. Bij de jongere generatie geeft een respondent 

aan dat deze eigenlijk niet weet of MS Teams wel aanstaat. R7/J: “ik heb het 

uitstaan, of kijk ik er niet naar, dan draait ie in de achtergrond, maar ik gebruik het 

alleen voor dit, voor eigenlijk overleggen.” 

 

Respondenten uit de oudere groep hebben een meer uitgesproken positieve mening 

over de chatfunctie: “geeft een extra dimensie” (R5/O), “aanvulling op mailverkeer” 

(R4/O) en “laagdrempelig” (R6/O). Een respondent van de oudere groep gebruikt de 

chatfunctie van MS Teams intensief: “Die chat staat bij ons staat helemaal vol” 

(R2/O). De jongere groep lijkt de chat veel minder te gebruiken, R10/J: verder 

gebruik ik de chat functie ook eigenlijk nooit. Dus echt alleen voor die kleine dingen 

waar, wanneer ik iemand gewoon niet wil storen tijdens hun gesprek”, en het 

gebruiksgemak minder te ervaren: “dat is gewoon een keuze inderdaad van mezelf 

dat ik het dan toch makkelijk vind om ‘ff te chatten. Ik weet niet of dat dan een 

generatieding is, of dat ik dan denk van…en als ze het dan niet begrijpen dan denk 

ik, laat maar, ik bel wel even” (R1/J). 



24  

Bij het beeldbellen vindt vooral de oudere generatie het een nadeel dat ze niet de 

hele lichaamshouding zien, “Vaak de mimiek zie je niet helemaal van de mensen. 

Dus kijk, ik zit nu zo, de totale lichaamstaal zie je niet en daar kun je ook andere 

interpretaties aan geven, als je dat via MS Teams doet in plaats van fysiek” (R4/O). 

De jongere generatie onderkennen de nadelen maar zijn positiever over het gebruik 

van beeld bij videobellen, R1/J: “ondanks dat je dan nog steeds wel een soort non- 

verbale communicatie ontbreekt bij het videobellen uiteraard, maar inderdaad al de 

uitdrukkingen van gezichtsuitdrukking en zo dat scheelt al zoveel voor mijn gevoel.” 

 

Het gebruik van de functies microfoon en camera wordt door alle respondenten als 

positief ervaren. Daar waar vooral respondenten uit de jongere generatie bekend 

zijn met het gebruik en de toepassing ervan blijkt dat een enkele respondent uit de 

oudere generatie heeft geleerd door naar anderen te kijken hoe ze hiermee om kan 

gaan, “ik merkte dat ik in het begin altijd de camera aan had staan. Maar dat 

anderen dat niet deden. En toen dacht ik in feite kun je Teams ook gebruiken voor 

achtergrond” (R4/O). 

 
4.3 Kennis- en informatiedeling tijdens telewerken: 

ervaring van de oude en jongere generatie 
Beide generaties geven aan dat ze door het telewerken meer moeite hebben met 

het vragen of krijgen van informatie bij collega’s, R6/O: “Normaal op het werk, dan 

draai je je even om en dan zeg je ‘Goh, hoe zit dat?’ Maar je gaat niet zo snel 

iemand bellen van kun je me dat even uitleggen of zo.” 

Respondenten van de jongere generatie geven aan dat ze daardoor denken 

informatie niet te zullen ontvangen, R7/J: “je mist natuurlijk wel een heleboel, wat is 

need-to-know-informatie zal ik maar zeggen, dus zakelijke informatie en wat is nice- 

to-know? Wat speelt er? Dat zeggen ze ook wel eens, ‘tijdens de raadsvergadering 

wordt er van alles gebakkeleid, maar bij de na-borrel in het bruin café dan hoor je 

echt wat er speelt op straat.’ Dat gevoel heb ik soms ook wel van, ik hoor van alles, 

maar is dat het échte wat er speelt of mis ik nog dingen die ik misschien na de 

vergadering zou kunnen horen of in de persoonlijke contacten één op één?” 

Een andere respondent van de oudere generatie vond dat de belemmering van 

kennisdeling ook een verantwoordelijkheid van bepaalde personen kan zijn, R4/O: 

“Wie bepaalt wie dat er deel mag nemen? Daar zit de bedreiging denk ik in, de 

bepaler van deelname. Dat en het gevolg is dat je dan geen informatie krijgt.” 

Daarnaast gaven twee respondenten van de jongere generatie aan dat het delen 

van kennis ook bemoeilijkt wordt doordat collega’s soms een ander referentiekader 

hebben, R1/J: Ik weet niet of je die reclame van vroeger kent met de muis naar de 

linkerbovenhoek en dat ze dan de muis zo op het scherm zetten. Zeg maar dat idee, 

dat je denkt, klopt, maar dat is niet wat ik bedoelde.” 

 

Toch geven beide groepen aan dat ze door het telewerken en het gebruik van ESM 

hun werk niet slechter zijn gaan uitvoeren, R2/O “het is niet dat mijn taken dan 
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slechter uitgevoerd worden of zo. Het is gewoon weer een nieuwe manier van 

werken.” 

 

 
4.4 Affordances van Enterprise Social Media 
Tijdens de interviews zijn een aantal vragen gesteld over de affordances van ESM 

aan de hand van voorbeelden zoals de hand opsteken tijdens een vergadering, het 

veranderen van je statusprofiel als je er even niet bent of het terugkijken van een 

presentatie. 

Alle respondenten zijn bekend met de affordance associatie in de zin van het ‘liken 

van berichten’. Zowel de jongere als de oudere generatie geven in positieve zin aan 

dat bijvoorbeeld de emoticons “het instemmend geknik een beetje vervangt” (R5/O) 

en bij de emoticon handopsteken “het organiseert het overleg een beetje” (R8/J). 

Een respondent uit de oudere generatie geeft aan dat ze hierover ook instructie 

hebben gekregen: “dat hebben we eens een keer aangeleerd gekregen dat als je 

dus vragen hebt en zeker in een wat groter overleg steek ‘ff ‘t handje op (R9/O). 

Echter het liken van berichten en het gevoel dat daarmee wordt opgeroepen laten 

iets meer negatieve reacties van de oudere generatie zien dan van de jongere 

generatie, R6/O: “Moet ik daar nou ook aan meedoen? Ik denk nou, ze zullen me 

echt niet missen. Dat zijn mijn facebook herinneringen, hè? Dan heb ik zoiets van ja, 

dat hoeft voor mij niet.” En R4/O gaf aan dat je eigenlijk ook berichten moet kunnen 

“dis-liken”. Een enkele respondent van de jongere generatie ziet geen toevoegde 

waarde van sommige, in dit geval, intranetberichten: “is wel leuk voor mensen 

natuurlijk dat je kunt delen van nou die en die is geboren of zus en zo een leuke 

vakantiefoto dat je toevallig een collega van [naam organisatie] ergens in Italië weet 

ik veel tegen het lijf loopt is natuurlijk leuk, maar ja, soms vind ik het ook wel een 

beetje geitenwollensokken-achtige post” (R7/J). 

 

De affordance zichtbaarheid uit zich het beste in de status die veranderd kan 

worden in het profiel bij MS Teams naar bijvoorbeeld ‘niet storen’ of ‘even weg’. De 

jongere generatie kent het gebruik en weet hoe het geactualiseerd wordt: “het gaat 

ook automatisch, als ik in mijn agenda heb staan, dat ik nu een vergadering heb 

springt ie ook op rood” (R10/J). Toch maken niet alle respondenten hier gebruik van: 

“in MS Teams wat daar staat, daar kijk ik eigenlijk niet naar, daar hecht ik geen 

waarde aan” (R7/J) omdat er voor de bereikbaarheid ook veelvuldig gebruik wordt 

gemaakt van MiCollabs, “en ik kijk op MiCollabs zeg maar de belcomputer, van ‘zit 

ie in afspraak’ ‘is ie bereikbaar’” (R7/J). 

Bij de oudere generatie bleek vaker dat ze niet wisten dat er een koppeling is tussen 

MS Teams en de agenda van MS Outlook, R4/O: “Ik zet dan altijd gewoon de 

agenda afblokken. Maar dat doe ik dan altijd in de agenda. Maar ja, dat het in 

Teams ook kan, dat weet ik dus niet. Ik doe dat altijd gewoon in de agenda.” 

 

De affordance bewerkbaarheid is bij de jongere generatie vaak bekend door het 

gebruik van Google Docs. R8/J: “zelf ben ik inderdaad Google Docs gewend. En ik 



26  

heb gemerkt, in ieder geval vanuit mijn studie, dat als je een groepsproject hebt of je 

moet samenwerken, zeker op afstand, is dat gewoon heel functioneel.” Van de 

oudere generatie weten sommigen niet dat het mogelijk is om met meerderen 

tegelijkertijd in een bestand te werken, R6/O: “op zich zijn dat allemaal handige 

dingen. Maar ik zou nou niet weten hoe ik het zou moeten gebruiken of waarvoor ik 

dit zou kunnen gebruiken. Ik weet ook niet waar het is of waar het te vinden is. Ik 

heb me daar ook niet in verdiept.” In de organisatie wordt nog niet met deze functie 

in MS Teams gewerkt waardoor verschillende respondenten niet op de hoogte 

waren dat dit ook mogelijk is in MS Teams. 

 

Bij de affordance vasthoudendheid vonden enkele respondenten van zowel de 

jongere als de oudere generatie het makkelijk dat er een presentatie teruggekeken 

kan worden. R4/O: “als je niet hebt kunnen deelnemen door omstandigheden als je 

eerder weg moest of zo dat je dan alsnog het laatste stuk weer terug kunt kijken.” 

Tegelijkertijd gaven beide groepen aan dat ze hier waarschijnlijk geen gebruik van 

zouden maken en desondanks er de waarde ook niet van inzagen. R9/O: “heb je dat 

überhaupt nodig? Dus wat is de noodzaak om zeg maar zo'n overleg nog een keer 

terug te kunnen zien?” Volgens respondenten werd een vergadering vaak niet 

opgenomen vanwege het delen van privacygevoelige informatie tijdens een overleg: 

R3/J: “Opname van privacy…ja als er heel veel mensen inzitten, nemen ze niet 

vaak op.” Één respondent van de jongere generatie gaf aan het niet fijn te vinden 

om zichtbaar te zijn in media dat naderhand nog te raadplegen is: R10/J: “om zo 

bijvoorbeeld te vergaderen of met meerdere mensen tegelijkertijd, dat vind ik geen 

probleem. Maar ik hou er niet van om ergens vast op het internet te staan”. 

 

4.5 Generaties: werk en omgang media-technologie 
In dit gedeelte wordt de achtergrond van de respondenten besproken in de omgang 

met social media en technologie in het algemeen. 

 

Vooral jongeren geven aan dat ze niet op weer een nieuw communicatiemiddel of 

een extra tool erbij zitten te wachten. R7/J: “ik werk zelf het liefst ofwel via mail of 

via WhatsApp ofwel via bellen, maar niet nog een ander medium erbij op intranet of 

MS Teams, want dan moet ik op gegeven moment zoveel kanalen in de gaten 

houden.” en R10/J: “heel vaak willen ze ook dan een nieuwe tool weer. Weet je, 

want op die tool kun je dit, dit en dit allemaal. Maar dan denk ik ja, maar we hebben 

dit al en we hebben dat al. En om er dan nog iets bij te krijgen vind ik gewoon te 

veel qua tools. Ik ben wel gewoon van dit staat en dat staat er. Dat zijn twee aparte 

dingen en dat is prima voor mij, want dat werkt.” Terwijl de oudere generatie 

enthousiast zijn over de vele verschillende methoden om met elkaar digitaal in 

contact te kunnen staan, R2/O: “je gaat op die digitale manier, als je digitaal of als je 

elkaar niet meer fysiek kunt ontmoeten, ga je alle opties benutten om iemand te 

vinden, en daar heb ik nu wel een héél scala aan mogelijkheden voor.” 

 

De oudere generatie geeft vaker aan dat ze niet meer zo nodig alles hoeven te 

weten van een programma of technologie, R4/O: “Maar jaren geleden had ik, wilde 
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ik dat allemaal weten, maar dat heb ik niet meer. Dan wilde ik van tevoren weten, 

wat kan het systeem allemaal.” Daarnaast geven ze ook aan dat ze het moeilijk 

vinden om bij te blijven met de ontwikkelingen in de technologie: “het wordt steeds 

minder, toen ik een ergens 40, 50 was, was ik daar veel bedrevener in. Ik merk dat 

ik steeds verder achterop raak” (R6/O). 

Van de jongere generatie geven drie respondenten aan dat ze de technologie en 

nieuwe communicatiemiddelen niet interesseert. Ze gebruiken het, weten hoe ze het 

moeten gebruiken en dat is genoeg, R8/J: “ik vind het gewoon totaal niet 

interessant. Ik heb ook niks met telefoons of, bedoel natuurlijk praktisch om te 

hebben. Maar ook alles laten instellen of dingen zelf installeren of overzetten als je 

een nieuwe telefoon hebt, doe ik allemaal niet.” 

 

De jongere generatie heeft tussen de 20 en 21 jaar aaneengesloten onderwijs 

gevolgd, terwijl dit voor de oudere generatie tussen de 14 en 18 jaar is. Jongeren 

schatten hun vaardigheden op het gebied van technologie met een 7,4 als 

gemiddeld cijfer hoger in dan ouderen met een gemiddeld cijfer van 6,3 (zie tabel 2 

in bijlage VI en tabel 3 in bijlage VII. R10/J: “Ik denk wel dat ik gewoon, wat dat 

betreft, heel digitaal vaardig ben. Dan ligt het denk ik toch eraan dat ik heel, ja 

gewoon opgegroeid ben met dit alles eigenlijk, en het daarom eigenlijk altijd heel 

makkelijk is voor mij.” En een respondent van de oudere generatie gaf aan: “hoe 

ouder je wordt, hoe anders dat je er tegenaan kijkt. Als ik mijn kinderen al zie, dan 

denk ik van, oh, die vliegen echt van de hak naar de tak, maar dat, dat kunnen wij 

niet meer. Tenminste jaren geleden dacht ik dat ik dat wel kon. Maar je merkt toch 

wel dat je door het ouder worden, dat je dat minder snel doorhebt” (R4/O). 

 

Bij problemen met het gebruik van of als ze op zoek zijn naar een bepaalde functie 

in een programma vraagt de oudere generatie vaak hulp van een collega, R2/O: als 

je vastloopt hulp vragen. En, dat hoeft niet meteen ICT te zijn. Maar het kan ook een 

collega zijn die naast je zit”. Terwijl de jongere generatie overwegend aangeeft dat 

ze dan gebruik maken van de onlinezoekmachine Google R10/J: “dan Google ik 

gewoon heel snel. Dan ga ik niet bij ICT vragen wat het probleem is, dan denk ik ja, 

ik kan net zo goed googlen, dan ben ik er sneller.” De oudere is daar minder 

enthousiast over, R4/O: “als je dat in Google moet gaan lezen, van hoe moet ik dat 

doen, dan zie je door de bomen ‘t bos niet meer.” 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

 
In het hoofdstuk Discussie worden de resultaten uit hoofdstuk 4 vergeleken met de 

gebruikte literatuur. Bij de conclusies worden de deelvragen en hoofdvraag 

beantwoord. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan voor de praktijk en voor 

verder onderzoek. Ten slot worden de sterke en zwakke punten van het onderzoek 

besproken in een reflectie. 

 

5.1. Discussie 

 
In het literatuuronderzoek worden vier affordances van ESM behandeld: 

zichtbaarheid, bewerkbaarheid, vasthoudendheid en associatie (Treem & Leonardi, 

2013) die in de resultaten naar boven zijn gekomen. 

Daar waar de jongere generatie regelmatig de affordance zichtbaarheid (Rice et al., 

2017) bij ESM actualiseert, maakt de oudere generatie voor een beperkte vorm van 

affordance zichtbaarheid gebruik van andere middelen. Doordat er in een 

organisatie andere systemen zijn waar de oudere medewerkers al langer gebruik 

van maken voor de affordance zichtbaarheid is het mogelijk dat dit uit gewoonte 

eerder wordt geraadpleegd dan recente middelen welke nog niet zijn ingeburgerd. 

Dit wordt ondersteund door de theorie van Ghersetti & Westlund (2018) waarin 

wordt gesteld dat een generatie tijdens een crisis vooral media raadpleegt die ze uit 

gewoonte gewend zijn. 

Door zowel de jongere als de oudere generatie wordt de affordance associatie 

(Evans et al., 2017) wisselend beoordeeld van heel positief tot vrij negatief. Het is 

mogelijk dat medewerkers doordat ze door een organisatie met informatie in de 

vorm van instructies naar het niveau van affordance waarneming (Bernhard et al., 

2013; Giermindl et al., 2017) zijn gebracht ze een positieve houding hebben 

ontwikkeld. Doordat ze weten wat de mogelijkheid is van de affordance associatie 

en welke gevolgen dit heeft (handje opsteken coördineert het overleg) zullen 

medewerkers er de toegevoegde waarde van inzien. Afkeurende uitingen over 

vormen van affordance associatie kunnen te maken hebben negatieve ervaringen 

van gedeeltelijke vormen van affordance associatie bij andere middelen die 

medewerkers gebruiken in de privésfeer. Het gebruik van social media kent in de 

privé-omgeving andere waarden (Koch et al., 2013) waardoor medewerkers dit 

misschien onterecht toeschrijven aan ESM. 

Het effect van de affordance vasthoudendheid is dat informatie naderhand 

geraadpleegd kan worden. Een nadeel hiervan kan zijn dat het medewerkers ervan 

kan weerhouden om kennis te delen via ESM. Bij een geval van de jongere 

generatie bleek er bezwaar te zijn voor het delen van beelden en video’s op 

openbare sites. Dat medewerkers terughoudend zijn met het delen van 

privacygevoelige informatie wordt ondersteund door de theorie van Shao & Pan 

(2019). 
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De mate van kennisdeling door het gebruik van ESM is volgens de studie van Chen 

et al. onduidelijk (2020) terwijl in dit onderzoek blijkt dat bij beide generaties de 

kennisdeling door het gebruik van ESM negatief wordt beïnvloed. Het heeft de 

voortgang van het werk bemoeilijkt of vertraagd. Bij de jongere generatie bestaat er 

meer onzekerheid over de kennisdeling van informatie door ESM dan bij de oudere 

generatie. Zij denken iets te kunnen missen maar kunnen niet aangeven dat er 

daadwerkelijk iets ontbreekt terwijl de oudere generatie het kader aangeeft waarin 

ze iets kunnen gaan missen. Een oorzaak kan zijn dat door de geringe werkervaring 

die een jongere medewerker vaker heeft dan een oudere medewerker deze zich 

nog geen beeld kan vormen welke consequenties de, in zijn ogen, verminderde 

kennisoverdracht voor gevolgen heeft. De medewerker maakt een vergelijking met 

hoe de situatie was voor de pandemie toen er geen ESM werd gebruikt en maakt 

daarin een afweging dat informatie wel moet ontbreken. Terwijl er bij de oudere 

medewerker ervaring is in de werkzaamheden en zij waarschijnlijk eerder zullen 

opmerken dat er informatie ontbreekt. Een belemmering van de overdracht van 

kennis zorgt ook voor communicatieproblemen wanneer jongeren op social media in 

een bepaalde taal communiceren volgens de literatuur van Gyan & Joytsna (2020). 

Het bleek dat in dit onderzoek dat vooral naar voren kwam bij de jongere generatie 

waarbij het uitgangspunt is dat overdracht van kennis over het gebruik van de 

techniek een rol speelt. 

 

Uit de literatuur (Anderson & Perrin 2017, Jeske & Stamov Roßnagel, 2015) wordt 

duidelijk dat ouderen in tegenstelling tot jongeren terughoudend zijn in het 

adopteren van moderne technologieën. Het vasthouden aan meer traditionele 

vormen van communicatie zoals bellen en e-mailen zou volgens Urick et al. (2017) 

aan de oudere leeftijdscategorie toebedeeld zijn. Uit dit onderzoek blijkt echter dat 

ouderen de voordelen van nieuwere vormen van communicatie omarmen en dat er 

daarentegen ook jongeren zijn die niet gecharmeerd zijn van wéér een nieuw 

communicatiemiddel waarop ze te bereiken zijn. 

 

Volgens de literatuur (Kłopotek, 2017; Pavlova, 2019) wordt een hogere 

productiviteit bereikt door meer autonomie, waarmee wordt bedoeld dat 

medewerkers in vrijheid beslissingen kunnen nemen over het werk. Uit het 

onderzoek is gebleken dat er bij beide generaties meer productiviteit wordt ervaren 

doordat, niet de medewerker zelf, maar collega’s meer autonoom werken door het 

gebruik van ESM tijdens telewerken. Doordat de medewerker minder gestoord 

wordt door anderen wordt deze productiever. Als het ‘minder gestoord’ worden door 

collega’s opgevat kan worden als minder contact met collega’s dan is dit een 

bevestiging van de studie van Kłopotek (2017) en Pavlova (2019) dat aangeeft dat 

minder contact met collega’s tot meer productiviteit leidt. 

Minder contact leidt ook tot minder werkbetrokkenheid (De Vries et al. 2018) dat in 

dit onderzoek lijkt voor te komen bij de jongere generatie. Zij geven aan dat de 

binding met de organisatie minder is en de betrokkenheid met het werk als 

moeilijker wordt ervaren door het gebruik van ESM. Het is mogelijk dat de aard van 

de organisatie hierop van invloed is omdat in de studie van De Vries et al. (2018) 
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wordt gesteld dat er in de publieke sector door het telewerken meer nadelen zouden 

zijn zoals demotivatie, isolatie en werkbetrokkenheid. Een andere reden kan 

mogelijk verband houden met het aantal jaren dienstverband. Medewerkers die al 

geruime tijd voor de lockdown bij een organisatie werken hebben mogelijk een 

(werk)betrokkenheid opgebouwd die niet teniet wordt gedaan door een verminderd 

of online contact met collega’s middels ESM. Anderzijds is het ook mogelijk dat 

contact via ESM de werkbetrokkenheid in stand houdt maar dat er meer voor nodig 

is om de betrokkenheid te creëren of verhogen aangezien de oudere generatie hier 

geen problemen van lijkt te ondervinden. 

 
 

 

5.2. Conclusies 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag: 

Welke verschillen zijn er in het gebruik van ESM tijdens telewerken tussen de 

oudere en jongere medewerker en hoe zijn deze verschillen te verklaren? 

De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat zowel de jongere als de oudere 

generatie ESM in verschillende frequenties gebruiken. Er zijn jongeren die het de 

hele dag door gebruiken of waarbij het programma slechts in de achtergrond draait 

en ouderen die het intensief gebruiken of het alleen starten als er een overleg is. 

In beide generaties komt desinteresse in de technologie voor, echter jongeren die 

aangeven niet geïnteresseerd te zijn in de toepassing en gebruik van 

communicatiemiddelen weten vaak wel hoe een functionaliteit werkt van ESM of 

hoe ze het zouden moeten gebruiken. Bij hen lijkt het dus een bewuste keuze te zijn 

om zich niet in technologie te willen verdiepen. Bij ouderen komt de desinteresse in 

het gebruik van middelen zoals ESM doordat ze de snelheid van de technologische 

ontwikkelingen niet altijd kunnen bijhouden waardoor ze niet altijd meer weten wat 

er met een middel zoals ESM allemaal kan, met als gevolg een steeds minder 

leergierige houding. Waarbij de ene generatie er zelf voor kiest het niet te willen 

weten omdat de intrinsieke behoefte er niet is, lijken externe factoren, zoals het 

resterend aantal arbeidsjaren, bij de oudere generatie een rol te spelen. 

Waarin de generaties duidelijk van elkaar verschillen is het voordeel van het 

gebruiken van ESM dat wordt ervaren door het individu. De oudere generatie geeft 

vaker aan dat ze niet weten hoe en dat er een functie bestaat terwijl de jongere 

generatie dat wel weet maar niet gebruikt omdat het voor het werk niet of minder 

relevant is. Studies ondersteunen deze uitkomst (Macedo, 2017) waarin wordt 

aangegeven dat het gebruiksgenot de houding bepaald die een medewerker heeft 

met de technologie. Mogelijk dat functies niet of minder gebruikt worden door 

andere oorzaken zoals bijvoorbeeld wanneer de aard van de werkzaamheden daar 

niet om vragen of dat er andere, mogelijk betere, middelen zijn die een 

gelijkwaardige toepassing als doel hebben. 
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5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
Vanuit de afdeling ICT van de organisatie bleek dat er weinig vragen waren over het 

gebruik van MS Teams waaruit waarschijnlijk terecht de conclusie getrokken wordt 

dat medewerkers goed kunnen omgaan met het programma. Ook uit het onderzoek 

blijkt dat medewerkers van zowel de oudere als de jongere generatie geen 

problemen ervaren in het gebruik van ESM. Of de oudere en jongere generatie 

verschillend omgaan met ESM moet uit aanvullend onderzoek blijken. 

Medewerkers uit zowel de jongere generatie als uit de oudere generatie geven wel 

aan desinteresse te hebben in het gebruik van technologie. 

Daarom zou de organisatie er goed aan doen om het gebruik van ESM onder de 

aandacht te blijven brengen en de medewerker ondersteuning bieden in de vorm 

van voorlichting, informatie plaatsen op een makkelijk toegankelijke plaats of een 

training laten volgen op een tijdstip dat het de medewerker uitkomt. Dit kan op 

allemaal op een vrijblijvende manier. Het is ook goed om bij medewerkers het 

gebruik van ESM te polsen. Vragen naar de ervaringen van de medewerker, dit kan 

gericht zijn aan de medewerker zelf (via e-mail bijvoorbeeld) of tijdens een training. 

 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Tien respondenten in één organisatie is te weinig om een gedegen conclusie uit te 

trekken. Het is daarom aan te bevelen om het onderzoek uit te voeren in meerdere 

verschillende organisaties onder telewerkers bij verschillende afdelingen van de 

jongere en oudere generaties met een multiple embedded casestudy. 

Hierdoor kan worden onderzocht of het gebruik van ESM door de oudere en jongere 

generatie bij diverse afdelingen in andere organisaties op dezelfde manier werkt. 

Het onderzoek heeft zich gericht op het gebruik van ESM tijdens telewerken door 

middel van het gebruik van MS Teams onder de oudere en jongere generatie. In het 

literatuuronderzoek is ESM als algemeen behandeld zonder specifiek een 

programma daarin te benoemen. Hierdoor kan het zijn dat bij andere programma’s 

er ook andere functionaliteiten naar voren komen die een verschil in het gebruik 

maken. Daarom moet bij vervolgonderzoek rekening gehouden worden met de 

functionaliteiten van meerdere programma’s. 

Het lijkt dat het gebruik niet zozeer leeftijdsafhankelijk is, waardoor het is aan te 

bevelen om bij vervolgonderzoek andere gebieden zoals bijvoorbeeld 

gedragskenmerken van een persoon te betrekken die invloed kunnen hebben op het 

gebruik van ESM. Extraverte mensen zijn geneigd om als bron van informatie op te 

treden in social media (Song et al., 2017) waardoor dit een positief effect zou 

kunnen hebben op het delen van informatie (Lynn et al., 2017). Het kan daarom 

interessant zijn persoonlijkheidskenmerken als extraversie en introversie te 

onderzoeken bij het gebruik van ESM. 

Interviews zijn afgenomen bij tien respondenten uit acht verschillende afdelingen. 

De functies van de respondenten waren verschillend van elkaar omdat het niet 

mogelijk bleek om meerdere medewerkers te interviewen met eenzelfde functie in 

de jongere of oudere leeftijdscategorie. 
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5.5. Reflectie 
In dit gedeelte worden de sterke en zwakke punten besproken van het onderzoek 

om duidelijkheid te geven van eventuele tekortkomingen. 

 

De literatuurstudie vond ik veruit het moeilijkste gedeelte van het doen van 

wetenschappelijk onderzoek omdat de meeste studies Engelstalig zijn. Het 

scannen, op een juiste wijze interpreteren en analyseren van artikelen in een taal 

die niet je moedertaal is zorgde ervoor dat dit een zwak punt was. Met online 

hulpmiddelen als google translate en veel geduld is het uiteindelijk gelukt maar het 

blijft een aandachtspunt om te trainen Engelstalige literatuur te blijven lezen. Online 

vertaalprogramma’s blijven een hulpmiddel maar vervangen niet de interpretatie die 

gegeven moet worden bij het lezen van tekst in de oorspronkelijke taal. 

 

Respondenten konden zich vrijwillig aanmelden na een oproep op intranet. Hierin 

werd als selectiecriteria de leeftijd en het gebruik van MS Teams vermeld. Een sterk 

punt was dat de onderzoeker geen band met de organisatie had waar het 

onderzoek werd gehouden, waardoor de respondenten zich niet belemmerd 

hoefden te voelen in hun antwoorden. 

 

Na de eerste twee interviews is de vragenlijst aangepast omdat antwoorden op het 

gebied van affordance en gebruik van ESM te summier waren. Een sterk punt 

waardoor er nog acht interviews waren waarin ik gerichte vragen heb kunnen stellen 

over het concept affordances. 

Doordat er weinig ervaring was met het afnemen van interviews was het spannend 

hoe dit zou verlopen. Al tijdens het interviewen kwam ik erachter dat ik het lastig 

vond om ad hoc verdiepende vragen te bedenken of bepaalde privé-vragen te 

stellen. Alhoewel alles anoniem was en de medewerking van de respondenten 

groot, bleek het een uitdaging om niet te veel te sturen op antwoorden maar toch 

vragen te stellen die gefocust waren op het gebruik van ESM dat toereikende 

informatie zou opleveren om de verschillen in het gebruik van ESM te verklaren. 

Een zwak punt waardoor misschien verdiepende informatie niet aan het licht is 

gekomen. 

 

In eerste instantie was het de bedoeling om triangulatie toe te passen door data van 

de semi-gestructureerde interviews met observaties te vergelijken. 

Vanwege het delen van privacy-gevoelige informatie én omdat vergaderingen 

nauwelijks worden opgenomen bleek het helaas toch niet mogelijk om een 

vergadering te kunnen observeren. Een zwak punt omdat waardevolle informatie 

naar boven had kunnen komen door in real time mee te kijken hoe respondenten 

om zouden gaan met camera en microfoon, hoe de chatfunctie wordt gebruikt en of 

ze berichten wel of niet liken. De betrouwbaarheid van het onderzoek was hoger 

geweest op het moment dat de gevonden resultaten uit de interviews waren 

geverifieerd door middel van een tweede bron van data, de observaties, dan nu te 

moeten afgaan op de antwoorden van de respondenten. 
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Bijlage I 

 
Definitie van de term affordance: 

“The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or 

furnishes, either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, the noun 

affordance is not. I have made it up. I mean by it something that refers to both the 

environment and the animal in a way that no existing term does. It implies the 

complementarity of the animal and the environment.” (Gibson, 1979). 

 
 
 

Schematisch model* van het concept affordances 
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Context 

Medewerker 
 
 
 

Model is gebaseerd op het model uit de Kick-off meeting Voorbereiden Afstuderen 
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Context 
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Bijlage II: Gebruikte steekwoorden 
 

 

Telewerken telecommuting  Technologie technology 

Thuiswerken telework Generatie Generation 

Op afstand werken Remote work Generatie- 

kloof 

Generation gap 

Werknemers, 

medewerkers 

Workers Publieke 

sector 

Public sector 

Jongere 

medewerkers 

Young adults Informatie- 

communicatie 

technologie 

ICT 

Generatie Z Generation Z Nieuwe 

media 

New media 

Oudere 

medewerkers 

older workers Social media enterprise social 

media ESM 

Leeftijd 

medewerkers 

Aging employees Affordances Affordances 

Millennials Millennials, Generation Y Generatie X Generation X 

Baby-boom Baby-boomers Leeftijd Age 

 

Tabel 1. Steekwoorden 
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Bijlage IV: Informatiebrief respondenten 

 
Informatiebrief over afstudeeronderzoek 

 
Beste [naam respondent], 

 
In het kader van mijn afstuderen voor mijn master aan de Open Universiteit Heerlen 

voor de studie Data Science Management doe ik onderzoek naar: het verschil in 

gebruik van Enterprise Social Media (ESM) door oudere en jongere generatie 

bij telewerken. Middels deze brief krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Bij 

onduidelijkheden kun je altijd mij, de afstudeerder Suzanne Kerstens, om meer 

uitleg vragen of de hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd 

wordt, om aanvullende informatie vragen. 

 
Doel onderzoek 

Het doel is om te achterhalen of de oudere en jongere generatie Enterprise Social 

Media verschillend gebruiken bij telewerken. Onder telewerken wordt verstaan het 

op regelmatige basis uitvoeren van werkzaamheden op een andere locatie dan bij 

de werkgever. Enterprise Social Media zijn platforms waar gebruikers informatie 

kunnen plaatsen, kunnen reageren op andere berichten of dit kunnen delen. 

Facebook is een vergelijkbaar social medium echter Enterprise Social Media is 

alleen gericht op het gebruik binnen een organisatie. 

De resultaten uit het onderzoek kan de <naam organisatie> meer inzicht geven in 

het gebruik van ESM tijdens telewerken door de oudere en jongere generatie. Je 

helpt dus niet alleen mij met het afstuderen, maar ook je eigen organisatie omdat 

dit wellicht handvatten biedt voor verder onderzoek op dit onderwerp. 

 
Interview 

Deelname vindt plaats in de vorm van een interview, opgenomen via Microsoft 

Teams. Het interview duurt ruim 1 uur en is opgedeeld in 3 delen: 

- Je functie en werksituatie 

- Telewerken 

- Enterprise Social Media 

Jouw antwoorden worden getranscribeerd (volledig uitgeschreven) en je ontvangt 

een kopie van de transcriptie ter goedkeuring. Indien nodig kan dit aangepast 

worden. De opname wordt hierna verwijderd. 

 
Gebruik en vertrouwelijkheid gegevens 

De transcriptie bevat geen informatie die tot jou of <naam organisatie> herleidbaar 

is. Naam, leeftijd en andere gegevens zoals namen van collega’s worden 

weggelaten. Soms kunnen citaten worden gebruikt echter dit wordt altijd anoniem 

weergegeven. Om jouw privacy te beschermen, krijgen jouw gegevens een code en 
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alleen de directe afstudeerbegeleider en ik hebben toegang tot de onversleutelde 

informatie. Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare manier 

is uitgevoerd, kunnen leden van een visitatiecommissie de versleutelde informatie 

inzien. Jouw (geanonimiseerde) gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de 

Open Universiteit. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

kun je de site van de Open Universiteit raadplegen op www.ou.nl/privacy. 

 
Deelname (tussentijds) stoppen 

Je hebt inmiddels aangegeven dat je mee wilt doen met het onderzoek. Je kunt je 

echter altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te 

zeggen waarom je stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, mogen 

worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij je ervoor kiest om ook de gegevens die 

je hebt verstrekt, in te trekken. 

 
Einde onderzoek 

Deelname aan het onderzoek eindigt wanneer ik voor mijn afstuderen ben 

geslaagd. Na verwerking van alle gegevens informeer ik je over de belangrijkste 

resultaten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 6 maanden na jouw deelname 

en je ontvangt een kopie van het afstudeerverslag. 

 
Ondertekening toestemmingsformulier 

Deelname is vrijwillig, maar om je te kunnen laten deelnemen, hebben we 

schriftelijke toestemming nodig middels het tekenen van het 

toestemmingsformulier. Door schriftelijke toestemming geef je aan dat je de 

informatie hebt gelezen en instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel jijzelf 

als de afstudeerder ontvangen een getekende versie van deze 

toestemmingsverklaring (zie andere bijlage). 

 
Uitvoerend onderzoeker / afstudeerder: 

Suzanne Kerstens 

 
 

 
Hoofdonderzoeker / afstudeerbegeleider: 

Dr. Montserrat Prats López 

http://www.ou.nl/privacy
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Bijlage V: Vragenlijst 

 
Introductie 

- Vragen om je en jij tegen elkaar te zeggen 

- Mezelf kort voorstellen 

- Vragen of ze de informatiebrief hebben gelezen 

- Onderzoeksvraag en toelichting 

- Duur van het interview en opbouw 

- Antwoorden worden anoniem verwerkt 

 

 
Vragen interview 

 
Thema 1: Achtergrond respondent: functie en werksituatie 

Functie 1 Wat is je functie? 

Arbeidsjaren 2 Hoe lang werk je voor deze organisatie? 

Uren 3 Hoeveel uur per week werk je? 

 
4 En verdeeld over hoeveel dagen? 

Team 5 Hoe ziet je team eruit? (grootte aantal mensen) 

 
6 Wat is je rol binnen het team? 

 
7 Hoeveel werk je in teamverband/solistisch? (…% van de tijd) 

 
8 Hoe vaak heb je contact met je team? Is dat dagelijks/ wekelijks? 

 
9 Heb je en evt. hoe vaak heb je contact met collega’s buiten je team? 

 
10 Hoeveel jaren heb je aaneengesloten onderwijs gevolgd? 

 
 

Thema 2: Telewerken 
 

Aantal jaren 
 

1 
Hoe lang telewerk je bij deze organisatie? (evt uitleg wat telewerk 

precies is) 

Aantal dagen 

p/week 
2 Hoeveel dagen per week telewerk je tijdens de pandemie? 

Aantal jaren 3 En hoe lang telewerk je in totaal al? 

Aantal dagen 

p/week 
4 Hoeveel dagen per week telewerk je vóór de pandemie? 

Beleving/ 

ervaring 
5 Wat was je ervaring toen daarmee? 

 
6 Wat zijn je ervaringen met telewerken nu? 

Werkruimte 

thuis 
7 

Hoe is de thuissituatie? Heb je een aparte ruimte waar je kan 

telewerken? 
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Technische 

middelen 

kantoor/ thuis 

 
8 

In hoeverre zijn de verschillende middelen die je op kantoor hebt 

ook thuis aanwezig? Vragen over beeldscherm, bureaustoel, 

printer…) 

Nadelen 9 Welke nadelen van telewerken heb je ervaren? 

Voordelen 10 Kun je voordelen benoemen van het telewerken? 

Veranderingen 11 
Hoe zijn je werkzaamheden veranderd door het telewerken tijdens 

de pandemie? 

Toekomst 

telewerken na 

de pandemie 

 
 

12 

Gezien de huidige situatie lijkt het erop dat we binnenkort weer 

allemaal terug naar kantoor zouden kunnen. Als je zelf de keuze 

hebt hoeveel dagen per week zou je dan gaan telewerken en 

waarom? 

 

Thema 3: ESM: de functie en het gebruik 

Bekendheid met 

ESM 

 

1 
 

Weet je wat Enterprise Social Media is? (evt. uitleg wat het is) 

 
2 Welke ESM gebruik je allemaal? Welke het meeste? 

 
3 Gebruik je dit middel ook in een thuissituatie? 

Frequentie 4 Hoe vaak per week gebruik je Microsoft Teams? 

Organisatie- 

doelen 

 

5 
 

Voor welke doelen gebruikt de organisatie Microsoft Teams? 

Persoonlijke 

werkdoelen 

 

6 
Waarvoor, met welke doelen, gebruik je Microsoft Teams zelf 

allemaal? 

 
 
Hoofd- 

functies 

 
 

7 

Hoe ervaar je de hoofdfuncties van Microsoft Teams? 

Camera: Gebruik je deze juist wel of niet bij bepaalde activiteiten 

en waarom? 

Microfoon: Gebruik je deze juist wel of niet bij bepaalde activiteiten 

en waarom? 

 

Affordances 

 

Affordance: 

Zichtbaarheid 

 
8 

Ben je bij Microsoft Teams op de hoogte dat je je status kunt 
veranderen in bijvoorbeeld ‘even weg’ of ‘niet storen’ of ‘bezet’? 
Maak je daar wel eens gebruik van? Wat vind je van deze 
mogelijkheid? 

 

Affordance: 

Bewerkbaarheid 

 
9 

In Microsoft Teams kun je bijvoorbeeld net zoals bij Google docs 
met meerdere mensen een bestand bewerken. Wat vind je van de 
mogelijkheid dat je bestanden kunt bewerken/ aanpassen met 
meerdere personen tegelijkertijd? 

 

Affordance: 

Vasthoudendheid 

 
10 

Bepaalde vergaderingen of zoals dit interview bijvoorbeeld worden 
opgenomen om later terug te kunnen kijken. 
Wat vind je van de mogelijkheid dat je informatie naderhand kunt 
bekijken, dat je de informatie weer kunt opzoeken? 



53  

 

 

Affordance: 

Associatie 

 

 
11 

 
Als je kijkt naar bijvoorbeeld Facebook dan kun je berichten liken; 
je kunt er een reactie bij plaatsen. 
Maak je wel eens gebruik van deze mogelijkheid op Teams? 

Uitvoering taken 12 Hoe vind jij dat je je taken uitvoert met Microsoft Teams? 

  

13 
In welke mate is de uitvoering van jouw taken verbeterd of 

verslechterd met het gebruik van Microsoft Teams? En waarom…. 

 

Contact collega’s 
 

14 
Hoe heeft Microsoft Teams invloed op het contact dat je hebt met 

collega’s? 

  

15 
Wat maakt Microsoft Teams mogelijk voor jou wat niet mogelijk 

zou zijn zonder Microsoft Teams? 

 16 Gebruik je Microsoft Teams voor de pandemie anders dan nu? 

Voordelen 17 Welke voordelen ervaar je van het gebruik van Microsoft Teams? 

Nadelen 18 Welke nadelen ervaar je van het gebruik van Microsoft Teams? 

Introductie MS 

Teams 

 

19 
 

Kun je iets vertellen over de invoering van Microsoft Teams? 

 
Ondersteuning 

 
20 

Hoe heeft <naam organisatie> jullie geholpen bij het gebruik van 

Microsoft Teams? Hoe brengen zij jullie op de hoogte van nieuwe 

functies/ mogelijkheden binnen Microsoft Teams? 

 

Gebruiksgemak 
 

21 
Hoe heb je geleerd om ermee te werken? Waar heb je de 

informatie vandaan of hoe doe je informatie op? 

Inschatting 

vaardigheid 

tecnologie 

 
22 

Hoe hoog schat jij je vaardigheden in op het gebied van het 

gebruik van technologie (evt. bij het telewerken)? Op een schaal 

van 1 – zeer slecht, 10 – zeer goed 

Kansen 23 Zie je kansen in het gebruik van Microsoft Teams? 

Bedreigingen 24 Zie je bedreigingen in het gebruik van Microsoft Teams? 

 

 

Afsluiting 

- Dank de respondent voor de deelname en de tijd 

- Is er nog iets wat je graag zou willen delen? 

- Zijn er nog vragen? 

- Vraag naar mogelijkheid om vergadering te observeren 

- Een kopie van de transcriptie wordt gemaild ter beoordeling 

- Het duurt ong. 6 maanden voordat alle resultaten beschikbaar zijn 
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Bijlage VI: Overzicht respondenten 
 

 

Respon 

dent 

Gene 

ratie 

Werk- 

ervaring 

Aantal 

u p/wk 

Solistisch/ 

teamverband 

Telewerk- 

ervaring 

Voorkeur in dagen Aantal jr 

onderwijs 

Inschatting 

technologie 

Frequentie 

MS Teams 

 
Gebruik MS Teams 

Kantoor (K) Telewerken (T) 

1 Jong <7 36 Solistisch Lockdown 3 K 1,5 T 20 8 Dagelijks Beeldbellen/ Chatten 

2 Oud >25 24 Teamverband Lockdown 2 K 2 (x0,5) T 14 7,5 Dagelijks Chatten/ Beeldbellen 

3 Jong <1 32 Teamverband Lockdown 3 K 1 T 20 7 Dagelijks Beeldbellen/ Chatten 

 

4 
 

Oud 
 

>25 
 

36 
 

Solistisch 
>10 jr 

1 dg p/wk 

 

2 K 
 

2,5 T 
 

15,5 
 

6,5 
 

Incidenteel 
 

Beeldbellen 

 

5 
 

Oud 
 

>25 
 

32 
Solistisch/ 

Teamverband 

>10 jr 

1 dg p/wk 

 

2 K 
 

2 T 
 

18 
 

6 
Meerdere 

keren p/wk 

 

Beeldbellen/ Chatten 

6 Oud >25 24 Solistisch Lockdown 3 K 1 T 18 4 Dagelijks Beeldbellen/ Chatten 

 

7 
 

Jong 
 

<5 
 

32 
 

Solistisch 
 

Lockdown 
 

2 K 
 

2 T 
 

21 
 

7 
Meerdere 

keren p/wk 

 

Beeldbellen 

8 Jong <1 36 Teamverband Lockdown 3 K 1 T 21 6 Dagelijks Beeldbellen/ Chatten 

9 Oud >25 36 Solistisch Lockdown 2 K 2,5 T 18 7,5 Incidenteel Beeldbellen 

10 Jong <2 32 Solistisch Lockdown 2 K 2 T 20 9 Dagelijks Beeldbellen/ chatten 

 

Tabel 2: Overzicht respondenten 
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Bijlage VII: Onderwijs/ Schatting vaardigheid technologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3: Inschatting vaardigheid technologie/ aantal jaren onderwijs 
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Verdeling kantoor/ thuis 

1: J 2: O 3: J 4: O 5: O 6: O 7: J 8: J 9: O 10: J 

Respondenten 

 
Kantoor Thuis 

Verdeling kantoor/ thuis 
Jong en Oud 

Jong Oud 

Kantoor Thuis 

                     

              
  

           
                

           

 

     

   

     

   

   

 

 

Bijlage VIII: Verdeling kantoor/ thuis 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tabel 4: Aantal dagen per week telewerken / kantoor 
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n
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h
u
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Bijlage IX: Codeboek 
 

 
    

JONG 
 

OUD 

Thema 
Onder 
-werp 

Code 
 

tel Citaat 
 

tel Citaat 

AFFORDANCES 
 Associatie 

  Achtergrond-foto 
profiel 

 2 R3: Ja thuis heb ik sowieso ja witte muren, dus dan 
heb ik ook een witte achtergrond. Dat is niet wat 
storend is. 

 2 R2: Er zijn gewoon heel veel mensen waar je een blik in 
de huiskamer heb mogen werpen. En het valt wel op dat 
we veel.. hoe heet dat VT- woningen of hoe noem je die 
ook alweer die Eigen Huis? 

Berichten Niet 
liken van 
berichten 

 1 R7: soms denk ik wel eens dat er berichten op 
staan van nou, ‘ik heb dit certificaat’ of ‘ik ga 
daarnaar op vakantie’, dan denk ik ja, Waarom moet 
400 mensen dat weten? 

 7 R4: Kijk, in het begin was het ook allemaal, iedereen 
feliciteren. Daar begin je aan hè. En dan denk ik van nee, 
dat ga ik niet meer doen. Ga ik echt niet meer doen 

Berichten liken 
soms 

 2 R7: ik vind het prima bijvoorbeeld dat berichtje en ik 
like heel soms eens iets. Bijvoorbeeld berichtje van 
de gemeentesecretaris hè en dat iedereen zijn best 
heeft gedaan met de verkiezingen heb ik geliked 

 1 R5: Oh ja, dan kan je soms wel eens een duimpje 
opsteken of zo, maar verder ja dat doe ik wel eens 

Berichten liken 
functioneel 

 3 R3: Ik vind dat fijn soms in plaats van een emotion 
of zo dan like ik de reactie bijvoorbeeld. Dan is ‘t 
iets waar ik niet meer op terug hoeft te reageren, en 
dan like ‘m bijvoorbeeld, van ..ik heb hierbij ‘het is 
goed' 

 3 R5: Nou is op zich wel goed, want het vervangt een klein 
beetje het instemmend geknik 

Emoticons hand 
opsteken in 
overleg 
functioneel 

 6 R3: het is gewoon als iemand iets wil vertellen uit 
netheid steek ze meestal gewoon ‘n hand op. 

 4 R9: als je dus vragen hebt en zeker in wat groter overleg 
steek ‘ff ‘t handje op, dan voorkom je in ieder geval dat er 
een beetje ‘n Poolse man dag wordt dat iedereen door 
elkaar begint te kwèken 

 Vasthoudendheid 

  Informatie blijft 
te raadplegen 

 4 R1: Ik vind het heel praktisch dat die documenten 
dan overal bereikbaar zijn 

 6 R4: Als je bijvoorbeeld landelijke bijeenkomsten hebt en 
dan heb je het niet allemaal kunnen volgen, dan kun je 
het alsnog terugkijken 

Bestanden: 
delen via mail 

 2 R3: bestanden en zo doen wij toch vertrouwelijk via 
de mail 

 5 R9: maar dan moet ik eerst weer op het knopje van 
Teams drukken en dan, bla-bla-bla, dat vind ik dan te 
veel werk. En via de mail gaat dat gewoon veel sneller 

Overleg vaak 
geen opname 

 2 R3: Opname van privacy…ja als er heel veel 
mensen inzitten, nemen ze niet vaak op 

 0  
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  Opname overleg 
kijk ik (bijna) 
nooit terug 

 3 R10 ik denk dat als een vergadering zo belangrijk 
voor je is dat je erbij moet zijn, dat je hem niet per 
se terug hoeft te kijken, maar dat je zelf ook 
aanwezig bent op dat moment 

 7 R6: An sich, ja, weet je wat het is, als het dan een 
vergadering van 1,5 uur is, dan heb ik zoiets van, moet ik 
daar nou 1,5 uur naar gaan zitten kijken? Maar ja, goed, 
normaal gesproken zou je die tijd ook hebben gebruikt 
om daar te zitten 

Privacy 
informatie delen 

 2 R10: En ik zou het zelf niet fijn vinden als ik in de 
vergadering zou zitten en die is naderhand nog 
openbaar terug te kijken. Dat zou ik zelf niet fijn 
vinden 

 0  

Bestanden: deel 
ik niet via 
Teams 

 4 R1: als ik zeg maar een overleg heb met <naam 
afdeling> ja, dan hebben wij gewoon een 
gezamenlijke schijf. Die omgeving, vanuit de virtuele 
desktop. En dan als er iets geopend wordt, dan 
doen we of het scherm delen en de documenten 
openen 

 4 R9: dat doe ik eigenlijk nooit. Dan moet ik eerst weer op 
het knopje van Teams drukken en dan…bla-bla-bla.. dat 
vind ik dan te veel werk. En via de mail gaat dat gewoon 
veel sneller 

 Zichtbaarheid 

  Outlook: 
Koppeling 
Teams-Outlook 

 6 R8: die zit gelinkt aan onze agenda vanuit Outlook 
dus als ik ja als ik afspraken gepland heb, of ik heb 
een vergadering gepland dan geeft ie bij Teams aan 
dat ik dan niet bereikbaar ben 

 1 R5: Ja, dat is gelinkt 

Intranet profiel 
functie, werkveld 

 2 R3: Dat heb ik ook soms als ik mensen of collega's 
moet zoeken, zoek ik ook via collega's zoek ik via 
intranet en dan weet ik gelijk wie het is, met functie 
erbij, dat vind ik wel fijn 

 0  

Outlook: Agenda 
bewust blokken 

 0   4 R4: En ik doe alleen maar echt afblokken als ik ook 
daadwerkelijk niet aanwezig ben. Niet aanwezig ben, en 
als ik ook echt niet gestoord mag worden, maar dat komt 
bijna nooit voor 

Outlook: Agenda 
collega's 
raadplegen 

 5 R8: meestal heb ik ook even via Outlook de agenda 
van die persoon al bekeken. Dus dan weet ik al een 
beetje waar het over gaat of wat het is en of kan 
storen ja of nee. En soms denk ik ook, nou, als ik 
niet kan storen, dan neemt deze persoon gewoon 
niet op. 

 2 R9: als het dus met collega's is, kan ik dus gewoon In de 
agenda kijken van wie er wel of wie er niet is. En, ja dat 
dat daar kijk je dan naar dus 

Status profiel 
aanpassen 
onbekend mee 

 0   4 R4: Ik zet dan altijd gewoon de agenda afblokken. Maar 
dat doe ik dan altijd in de agenda. Maar ja, dat het in 
Teams ook kan, dat weet ik dus niet. Ik doe dat altijd 
gewoon in de agenda 
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 Bewerkbaarheid 

  Samen aan een 
bestand werken: 
functioneel 

 5 R1: En ja, dat je inderdaad gelijktijdig iets kan 
bewerken en dat je dan die naam ook ziet van wie 
wat bewerkt dat, dat zou ik zeker wel handig vinden 

 1 R6: Het kan handig zijn als je over Teams heen werkt en 
je moet met stukken werken 

Samen aan een 
bestand werken 
(bijna) nooit 

 2 R3: Op het werk maar ik daar geen gebruik van  6 R9: het zal wel prima zijn, maar dat komt, dat komt 
eigenlijk nooit voor, En, daar hebben we ook een ander 
systeem voor 

Samen in een 
bestand werken 
wantrouwig 

 0   1 R6: ik heb toch zoiets van, ik wil het toch liever in een 
map doen waarvan ik zeker weet dat ik daar alleen in kan 

 Aanwezigheid 

  Aanwezigheid  1 R7: in MS Teams wat daar staat, daar kijk ik 
eigenlijk niet naar daar hecht ik geen waarde aan 

 0  

 Waarneming 

  Waarneming  7 R8: die zit gelinkt aan onze agenda vanuit Outlook 
dus als ik afspraken gepland heb, of ik heb een 
vergadering gepland dan geeft ie bij Teams aan dat 
ik dan niet bereikbaar ben. 

 2 R6: kijk ik, soms zie ik ook wel eens dat dat ie op bezet 
staat. Dan denk ik van, oh, ik ben niet bezet, dus dan zet 
ik ‘m weer open. Als ik het zie, hè? Kijk, ja, ik zie nou een 
rood bolletje dus. Maar ja, ik ben ook in gesprek met jou 
dus 

Waarneming 
Symboliek 

 14 R10: Ja spreek gewoon voor zich eigenlijk. Ja. Ik 
heb niet echt iets hoeven leren om het te kunnen 
begrijpen 

 13 R2: het is vrij eenvoudig, he. Je kunt het allemaal veel 
makkelijker terugvinden 

Waarneming 
status profiel 

 4 R8: Soms wel, soms valt het me op  0  

Waarneming 
Afkijken 
collega's 

 0   6 R4: Maar je zag gewoon heel veel mensen nog even 
goed werken, zal ik maar zeggen. Ja, niet alleen notities 
maken maar ook gewoon andere dingen doen, dan denk 
ik van ja. Dat dat kan denk ik ook beter 

Waarneming 
Gewoon 
uitproberen 

 3 R8: Het was Teams installeren en ja, al gaandeweg 
leert men 

 8 R6: dat is een beetje zelf uitvogelen 

Ontbreking 
Waarneming 

 1 R10: moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet wist. Maar 
dat denk ik ook niet nodig is voor mijn werk, want wij 
werken gewoon met een gezamenlijke schijf 

 10 R6: ik wist ook helemaal niet dat dat kon de vergadering 
opnemen en terugkijken 

 Actualisatie 

  Actualisatie  8 R10: maar nu bijvoorbeeld staat mijn status op rood 
omdat ik met jou nu aan het bellen ben 

 0  
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ENTERPRISE SOCIAL MEDIA 
 Voordeel gebruik ESM 

  Bereikbaarheid: 
snel contact 
leggen 

 11 R7: het komt wel regelmatig voor dat ik zeg van 'hé, 
luister telefonisch, dit loopt uit of we komen er niet 
uit. Ik schiet ‘ff een half uur een Teams overlegje in' 
even snel kunnen sparren 

 3 R5: je kunt nou bij wijze van spreken, ook vanuit je 
werkplek gewoon persoonlijk contact hebben via beeld 

Snel schakelen  10 R8: dat je heel snel even mensen in kan bellen om 
een overleg in te plannen en dat je dus niet een 
week van tevoren moeten zeggen, hé dan en dan 
deze locatie en iedereen moet er zijn. Je kan heel 
snel een Teams overlegje georganiseerd hebben. 
Iedereen kan aansluiten omdat iedereen er gewoon 
even online bij aanwezig moet zijn. Je hoeft niet 
naar een locatie toe 

 0  

Laagdrempelig  1 R10: het is toegankelijk om mensen te kunnen 
bereiken. Dus heb je ze nodig dan, ja kun, krijg je 
dus op zich altijd wel snel te pakken. En, je kunt 
altijd ook wel zien of ze er zijn, of dat ze er niet zijn 

 1 R6: het is wat laagdrempeliger 

Extra middel 
voor contact 

 3 R8: Maar het genereert wel de kans om dan toch 
met 20 man een vergadering te doen 

 5 R6: Het is gewoon iets, iets extra's wat je hebt om in 
contact te staan met mensen 

Bellen mét beeld  5 R1: En ja dat je toch iemand kan zien en een beetje 
een idee hebt bij de persoon of met wie je in 
gesprek bent ten opzichte van gewoon bellen, zeg 
maar 

 7 R5: Dus je kunt nou bij wijze van spreken, ook vanuit je 
werkplek gewoon persoonlijk contact hebben via beeld 

Vermindering e- 
mail gebruik 

 4 R8: Ik merk ook wel dat dat de chat functie gebruikt 
wordt om mensen even snel in plaats van een 
mailtje te sturen, even snel een kort berichtje via 
Teams chat te sturen 

 6 R6: Als iemand er niet is of wat en je wilt toch even 
iemand bereiken en je wilt weer niet bellen, dat vind ik 
dan weer te zwaar en een mail dat dat belast je mailbox 
ook maar 

Functioneel  0   2 R5: ik vind het heel functioneel en je kunt heel erg gericht 
praten. Nou dat je gewoon contact hebt één op één, is 
weer anders dan een belletje of ook met een met een 
vergadering. Je kan zeggen, je mist wat, maar je kan ook 
soms heel erg gefocust zijn op wat iemand zegt 

Scherm delen  5 R1: het is ook veel praktischer om soms tegen een 
collega te zeggen: ‘Hé, bel me even op en deel je 
scherm en dan kan ik het ook zien. Kan ik het ook 
eventueel overnemen, dus dat is wel een stuk 
eenvoudiger geworden 

 0  
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 Nadeel gebruik ESM 

  Mimiek/ 
lichaams- 
houding 
non-verbaal 
beeldbellen 

 3 R1: die non-verbale communicatie mis je toch wel. 
En niet iedereen heeft door hoe ze overkomen op 
camera. Als mensen in een keer achterover gaan 
hangen. En dan bedoelen ze dat niet verkeerd, 
maar het ziet er wel een beetje laks uit om het zo 
maar te noemen 

 10 R2: Als je fysiek bij elkaar zit dan heb je dat dat non 
verbale dat pik je heel goed mee op en ook al doe je 
beeld bellen, dan pik je ook wel non verbale op, maar wel 
minder 

Privacy- 
gevoeligheid 

 3 R7: Alleen ja, er zijn bepaalde, en dat heeft te 
maken met de inhoud ergens van of ja de 
gevoeligheid 

 9 R4: Ja via Teams doen we daar bijna niet over klanten 
praten 

Grootte van de 
groep digitaal 
overleg 

 6 R7: dat werkt gewoon niet om met 30 mensen in 
Teams te gaan zitten. Dan gaat iedereen door 
elkaar kwekken 

 2 R9: je kon eigenlijk geen (-)avonden organiseren en dat 
soort zaken. Dat werd allemaal wat op de lange baan 
geschoven. Totdat je weer fysiek weer wel bij elkaar kon 
komen want met bewoners overleggen via een Teams- 
overleg dat wordt 3 keer niks 

 Gebruiksgemak en ondersteuning 

  Ondersteuning 
organisatie 
voldoende 

 8 R1: Want we hebben ook toen met het 
geïntroduceerd werd Teams een week lang een 
externe nog in het gebouw aanwezig… die was in 
het gebouw aanwezig omdat ze nog vragen konden 
stellen of konden helpen bij mensen die er niet 
uitkwamen en dat soort dingen 

 14 R9: Ja nou, daar stonden van allerhande handleidingen 
op intranet van hoe ik moest werken en hoe het kon 
werken. Dus op die manier zijn we daarmee geholpen en 
voor de rest gewoon aan de slag gaan en zie maar waar 
je tegenaan loopt 

Ondersteuning 
organisatie zou 
beter kunnen 

 0   5 R5: de basis gebruiken hebben we wel geleerd. Ja, dat 
leer je makkelijk. Dat is vrij intuïtief, maar de extra 
kneepjes van het vak hebben we nooit geleerd 

Van elkaar leren  0   2 R5: Mensen helpen je. Degene die het eerste doet, die 
helpt, de ander weer. De lamme helpt de blinden 

Vraag collega 
ondersteuning 

 0   9 R2: Ja, en als je vastloopt hulp vragen. En, dat hoeft niet 
meteen ICT te zijn. Maar het kan ook een collega zijn die 
naast je zit 

Googlen bij een 
probleem 

 7 R10: bijvoorbeeld de mail hoe iets werkt ja dan 
Google ik gewoon heel snel. Dan ga ik niet bij ICT 
vragen wat het probleem is en dan denk ik ja, ik kan 
net zo goed googlen, dan ben ik er sneller 

 0  

Googlen bij een 
probleem 
vergeet ik 

 0   1 R5: terwijl ik weet dat ik ‘t kan googlen en dan weet ik 
het. Daar ben ik wel een beetje ouderwets soms nog in. 
Dat ik het vergeet te googlen 

Gewoon 
uitproberen 

 3 R10: je kunt niet heel veel fout doen. Je klikt ergens 
op, en ja, je komt uiteindelijk wel, ja, je weet wel wat 
je doet, zeg maar 

 8 R2: dat ben je ook al allemaal tegengekomen. Van daar 
reageert ie niet op van oh, dan ga ik het via die kant dan 
probeer ik het op die manier. Dus ja. Daar werk je 
dagdagelijks mee, dus dat vind je wel uit 
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  Contact met ICT  3 R7: ik moet toch wel eens geregeld naar de ICT 
bellen van, hoe zit dat nou met dat programma of de 
computer die doet raar of zoiets 

 0  

 Frequentie gebruik MS Teams 

  Frequentie: 
dagelijks 

 6 R8: Ik denk gemiddeld per keer dat we wel op een 
half uur à 3 kwartier zitten 

 6 R6: dus zeg maar 4 dagen in de week, maar dan heel 
kort vaak 

Dagelijks 
gebruik 
chatfunctie 

 4 R1: Sowieso wel dagelijks met chatten  8 R2: Ja, wij werken heel veel met de chatfunctie van 
Teams. Die hebben we met het [naam afdeling] staat die 
continu aan 

Af en toe 
chatfunctie 

 7 R10: dat is echt afhankelijk van wie het is. Bij 
directe collega's en het is een korte vraag en ik zie 
dat diegene in vergadering zit, kan het zijn dat ik 
soms snel even een berichtje stuur 

 6 R4: met chatten, ja, misschien twee dagen, twee keer in 
de week. Niet twee dagen maar gewoon twee keer een 
chat bijvoorbeeld 

vooral bij een 
overleg 

 4 R7: Als het gaat over vergaderen van een half uur 
of meer of gewoon even bijkletsen, dan doe ik dat 
het liefste via MS Teams 

 3 R9: gewoon wat ik net met jou zo zit te praten, maar dan 
overleg over bepaalde zaken 

Bijna nooit     2 R4: Nou, ik gebruik het eigenlijk niet alleen voor als om 
deel te nemen aan waarvoor ik uitgenodigd word. Ik 
nodig zelf niet iemand ja, de chat functie dan, maar 
verder gebruik ik het niet. Ja om, alleen om deel te 
nemen 

Programma 
staat uit 

 2 R7: Ja heb ik het uitstaan, of kijk ik er niet naar. Dan 
draait ie in de achtergrond, maar ik gebruik het 
alleen voor dit, voor eigenlijk overleggen 

 0  

 MS Teams functies Camera en Microfoon 

  Camera uit  7 R10: je hebt wel eens een briefing, bijvoorbeeld, 
dan kan in principe iedereen in de organisatie 
aansluiten. Dan is het voor mij niet persé nodig om 
de camera aan te zetten, want dan luister ik zelf 
alleen. Ik hoef zelf niks in te brengen 

 15 R2: met een grote groep heb je die interactie eigenlijk ook 
niet zo nodig. En dan zet ik hem gewoon uit. Dat kan ik 
ook gewoon een beetje. Dan is het niet zo belangrijk hoe 
ik me gedraag, dan hoef daar niet zo statisch gaan te 
zitten 

Camera aan  7 R3: Ik vind dat netjes als je de camera aanstaat. Er 
is een persoon die tegenover bezig iets zit te 
vertellen. Ja, ook al zit ik thuis heb ik ook altijd 
camera aan. Af en toe loopt mijn kat dan, heen en 
weer 

 4 R2: zoals nu bijvoorbeeld dat één op één contact. Of als 
we met [afdeling ..] met 5 man ons overleg hebben, dan 
vind ik het heel belangrijk om elkaar te kunnen zien 

Microfoon uit  5 R3: Die zijn altijd gedempt, tenzij ik wat wil 
inbrengen 

 8 R5: het is ook een beetje vergaderdiscipline, hè, dat je 
eigenlijk ‘m altijd uit zet en aanzetten als je wat te melden 
hebt 

 Vergadering via ESM 

  
Intensief 

 
1 

R10: en ook niet meer ‘ff een momentje hebt voor 
een kort luchtig praatje. Dan is het meteen, het gaat 

 
2 

R9: als ik drie teamsvergaderingen achter elkaar heb 
gehad, dan ben ik er ook helemaal gaar van 
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     over werk, dit gaan we doen en weet je wel zo 
verder. 

   

 

Efficiënt 

  

3 
R10: Kijk als een vergadering begint om 10 uur 
bijvoorbeeld, dan is het ook echt stipt om 10 uur dat 
je in die vergadering zit 

  

3 
R2: Vergaderingen denk ik dat hij wat efficiënter zijn, 
omdat je dan, dan ben je ook eerder moe 

Mensen praten 
door elkaar 

  

4 
R10: Dus wil jij wat zeggen, dan is dat net het 
moment dat 5 anderen ook wat willen zeggen, dus 
dan krijg je van die ongemakkelijke situaties 

  

3 
R4: van wanneer ben je aan de beurt? Heel veel mensen 
willen door elkaar gaan praten en dat hebben we ook een 
beetje moeten gaan leren 

 
 

Interactie lastig 

  
 

7 

R1: het is makkelijker om niks te zeggen dan en het 
is, dat kan soms handig zijn, maar soms ook 
helemaal niet. Als je juist die interactie wil is dat niet 
handig, maar als je een vergadering hebt die 
normaal te lang duurt, is dat kei praktisch 

  
 

1 

 

R9: In die zin van ja, je zit wel tegen zo'n beeldscherm 
aan te praten.Maar dan mis je toch, zeker als het wat 
lastiger zaken zijn, dat ja, de interactie mis je dan 

 Chatten 

  Gebruik ik 
vooral als ik op 
kantoor ben 

 1 R3: als we op kantoor werken, is het in plaats van 
een mailtje sturen ‘ff chatten 

 1 R6: Kijk op het moment dat iemand thuis werkt en jij bent 
op het werk kun je toch eventjes chatten. Want bellen in 
open ruimtes is ook alweer zoiets hè? Is als iedereen 
gaat bellen is het ook storend en als je dan kunt chatten 
dan, dat vind ik dan, dan weer minder storend 

Chatfunctie 
aanvulling 
mailverkeer 

 4 R8: Ik merk ook wel dat dat de chat functie gebruikt 
wordt om mensen even snel in plaats van een 
mailtje te sturen, even snel een kort berichtje via 
Teams chat te sturen 

 6 R4: de chatfunctie, ja…ook al gebruik ik ‘m weinig, ja. Dat 
is toch wel een verbetering, een aanvulling op 
mailverkeer. Dan kan je, kun je even wat mededelen 

Chatfunctie niet 
fijn voor 
communicatie 

 3 R1: de communicatie verloopt vaak wat stroever 
vind ik. Dat je toch wat… ja, als je je gaat chatten 
sowieso. Dan ben ik veel aan het typen en dan 
denk ik van, ik had net zo goed even kunnen bellen 
met die persoon. Dat was denk ik makkelijker 
geweest 

 6 R9: Ja, dat kan wel, maar dat is zo kort mogelijk. Nee 
weinig, Ik vind het niks toevoegen 

Gebruik bij 
vergaderingen 
voor korte 
mededelingen 

 1 R10: Of wanneer je even wil zeggen van, iedereen 
is met elkaar in gesprek, en je wil toch even laten… 
toch even zeggen dat je die vergadering uitgaat 
omdat je toch naar het volgende overleg moet. Dan 
stuur je ook even een berichtje, dan is het wat 
makkelijker dan dat je moet gaan storen in iemands 
gesprek van ‘hé ik, ik moet gaan’ 

 0  

Chat tijdens 
vergadering is 
storend 

 0   3 R9: tijdens een overleg bijvoorbeeld, dan wordt er 
regelmatig, zitten deze en gene te chatten van 
opmerkingen tussen door, ja ik, dat vind ik alleen maar 
afleiden 
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 Bellen 

  
Bellen met 
smarthphone 

  

4 
R7: En als ik snel ‘ff iets moet afstemmen of als er 
dingen zijn die ik liever niet op papier zet, hè, wat 
ook wel eens kan voorkomen dan bel ik 

  

6 
R9: Ik hoef die ander ook niet altijd in beeld te zien, maar 
ik denk dat dat nog macht der gewoonte is. Dat de 
telefoon nog steeds het snelste gaat 

Bellen zonder 
beeld met MS 
Teams nooit 

  
1 

R3: Via Teams bellen doe ik alleen als ik videocall 
doe. Via videocall, anders doe ik gewoon via de 
telefoon bellen. Ja, dat ga ik dan niet via Teams 
doen 

  
3 

 

R4: Dus ja, en ik bel ook nooit met beeld uit via MS 
Teams nee 

Bellen zonder 
beeld met MS 
Teams 

  

1 
R1: gewoon zonder beeld bellen dat doe ik ook wel 
vaker tegenwoordig 

  

0 

 

 Contact collega 

  Contact collega 
ik neem niet 
zomaar contact 
op 

 4 R10: Ik ga niet degene zo videobellen, ‘hé, hoe is 
het? ja, wilde gewoon even weten hoe het was.' Ja, 
dat ga ik niet doen 

 2 R4: Zomaar opbellen, zo nee 

Contact collega 
Bij een vraag bel 
ik vaak even 

 1 R10: Maar bij andere collega's waar ik zelf minder 
vaak contact mee heb, daar bel ik vaak genoeg ook 
eventjes. Of ik stuur een mail, maar ik bel op zich 
ook nog wel regelmatig 

 0  

Contact collega: 
drempel bij 
onbekende 
collega 

 5 R8: ik vind het persoonlijk niet megalastig, maar ik 
merkte dat ik dat wel een barrière vond in 
vergelijking dat je nu even iemand toeloopt, zegt hè 
god, jij bent die en die en ik moet dit en dit geregeld 
hebben, kan je me helpen, of hoe zit dit of dat 

 0  

 Gebruik andere communicatiemiddelen 

  Intranet  13 R8: om me voor te stellen, eigenlijk, een jaar 
geleden. Voor de rest heb ik nooit een berichtje 
gepost, maar lees ik alleen maar, dus ik ben vooral 
een, een afnemer, op intranet 

 4 R6: Dat is een soort Facebook. Ja, daar kan je ook van 
alles opschrijven en liken en erop dingen plaatsen 

Skype  6 R1: Ik had voor Skype dus ook handleidingen 
gemaakt, maar daar kreeg ik toch echt wel meer 
vragen over dan bij Teams 

 11 R9: We hadden eerst Skype. En ik vind Teams toch wel 
een stuk prettiger 

Zoom  6 R1: Ik heb soms collega's die dan Zoom gebruiken 
en dan aan mij vragen. Ik kreeg toevallig laatst een 
vraag hoe ze de microfoon moeten muten. Ja, dat 
concept is eigenlijk niet zo heel anders. Maar omdat 
het knopje dan net ergens anders zit of iets verder 
verstopt is dat al een obstakel 

 6 R5: Dat gebruiken we vaak bij overleg buitenaf 

WebEx  0   4 R9: Nou dat bijvoorbeeld als wij, als ik overleg heb met 
[naam organisatie] dus van de [..] is. Nou ja, die doen 
binnen hun organisatie alles via WebEx 
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  MiCollab  5 R7: En wat we wel hebben is dat je bijvoorbeeld kan 
aanzetten, en de agenda houd ‘t ook bij, wanneer je 
bereikbaar bent via MiCollab de interne belrobot 

 3 R4: maar ik bel altijd via Micollab en nooit via mijn 
privénummer 

WhatsApp  3 R3: we hebben natuurlijk ook dan via de WhatsApp 
van mijn werktelefoon waar we elkaar kunnen 
bereiken 

 2 R6: want voor ons koffiemomentje gebruiken we met ons 
vieren of met vijven gebruiken we de whatsapp 

Overgang Skype 
naar Teams 

 4 R1: uiteindelijk zijn we overgegaan op Teams. En, 
dat ging eigenlijk wel echt een stuk soepeler…Dan 
stuur je gewoon die link en mensen zijn er nu 
bekend mee. Ze weten van ‘oh, daar moet ik op 
klikken.’ Ik heb Teams al geïnstalleerd, Je kunt 
gewoon openen. Dus dat was heel prettig 

 2 R2: het was een verademing 

Media/ tools: 
niet te veel 
verschillende 

 7 R10: Maar je merkt nu wel dat er ja, weet je, dat ze 
vaker bepaalde dingen met elkaar willen 
combineren én bijvoorbeeld een Teams én een 
intranet. Ja, dat soort dingen hoeven voor mij niet 
echt 

 0  

 Kansen/ Bedreigingen ESM 

  Kansen  0    R5: ik zie het wel ook… met name ook wat meer webinar- 
achtig. Dat je kan chatten tijdens de webbanner met je 
vragen 

De bepaler van 
deelname 

 0   2 R4: stel dat ze je nooit uitnodigen, hè. Dat je per ongeluk, 
dat kan ook 

Geen idee  2 R8: er zullen vast verbeteringen in kunnen worden 
aangebracht, maar dan zou ik me geen beeld 
hebben wat ze daar, hè gezien mijn atechnische 
achtergrond, wat ze daar morgen verbeteren 

 3 R6: Ik ken ook geen andere programma s die misschien 
meer hebben, waardoor je zegt van nou, dat mis ik bij 
Teams dat zou ik niet weten 

Ik mis niets  3 R8: Voor de organisatie waar ik nu voor werk, niet, 
nee. Want ik denk dat we de facetten waarvoor we 
Teams gebruiken, dat we dat optimaal doen 

 2 R5: je weet niet wat je mist als je niet weet dat het er is. 
Die idee een beetje 

Te weinig 
vergader- 
ruimtes kantoor 

 1 R10: Heb ik veel digitale overleggen dan ben ik veel 
thuis. Dan ga ik niet speciaal naar het kantoor in 
ieder geval. Want ja, in [naam organisatie] heb je 
natuurlijk allemaal van die flexplekken. Dus er zijn 
best wel beperkt hokjes 

 3 R2: je hebt hier heel veel openbare ruimtes. Ja, dan wil je 
toch even besloten vergaderen en dan hebben we niet 
genoeg ruimtes voor 

Privacy/ hacken  3 R3: ik denk dat Teams, ik weet niet of dat veilig 
genoeg is, want bestanden daar werken wij met het 
systeem ‘<naam systeem>’ werken wij daar mee. 
Ja, met alle bestanden en dat zijn allemaal ja 
processen en codes dus. Ik denk niet dat ze dat met 
Teams gaan samenvoegen 

 7 R2: dat ze kunnen ‘Ze’ mee kunnen luisteren 
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KENNISDELING  

  Belemmering 
informatiedeling 

 15 R8: En het duurt ook langer de communicatie. Als je 
op kantoor bent en je loopt tegen iemand toe, en 
zegt hé ik heb een vraag, gaat hier en hier over 
kunnen je me dat ‘ff uitleggen of hoe zit het nou 
precies? Dan is de taak en de opdracht veel 
makkelijker 

 16 R4: dat je ja bepaalde knowhow niet, ja moeilijkere deelt 
omdat je dan thuis zit en óf niet meekrijgt óf dat je het wel 
weet, maar niet weet dat anderen daar ook mee bezig 
zijn of zo. En die kunnen bijvoorbeeld ook niet altijd zien 
dat dat jij er iets van weet of zo 

 Interpretatie- 
probleem 
referentiekader 

 6 R1: soms is het gewoon een stuk makkelijker om 
met iemand te communiceren, zeker als ze heel 
anders naar die techniek kijken dan ik… dan op 
afstand 

 0  

TELEWERKEN  

 Voordeel telewerken 

  Flexibiliteit  8 R10: We leven in een tijd waarbij veel pakketjes 
online gekocht worden en thuisbezorgd. En zeker in 
de tijd waarvan rond de feestdagen dus in 
december bijvoorbeeld. Ja, je hoeft niet…kijk, je 
bent nu thuis, dus je hoeft niks speciaals te regelen 
om ervoor te zorgen dat je nog het pakketje die dag 
binnenkrijgt, want je bent er gewoon 

 9 R5: dat je het toch in je eigen setting, op eigen tempo kan 
doen 

Ongestoord 
werken thuis 

 1 R1: Het geeft ook iets meer rust in die zin, omdat je, 
ja, als ik mijn telefoon op bezet zet nu zo van, ik ben 
iets uit aan het werken dan kan er niemand zo maar 
binnen lopen. Dus dat is wel… die rust is wel prettig 

 6 R6: Maar thuis, dan ga je zitten en er is niemand en dan 
ga je door 

Collega's 
worden 
autonomer 

 2 R1: Kijk, ik vind het vervelend als ze frustratie ervan 
krijgen er niet uit komen uiteraard, maar als ze door 
een beetje googlen of ‘ff iemand vragen die thuis is 
wel eruit komen, dan denk ik van, dat is ideaal, want 
dan wordt het gewoon bij ons weggehaald 

 2 R4: in het begin was heel handig van ‘oh [Naam 
respondent] die weet dat, oh die vraag ik wel even.’ En 
nu met telewerken is dat wel voordelig want nu vragen ze 
niet, moeten ze zelf zoeken 

Geconcentreerd 
werken 

 3 R7: ik ben wat meer een kletskous en dat is niet 
erg, maar ik verlies mezelf er ook wel minder in als 
ik gewoon thuis zit en gewoon mijn werk moet doen 
en niet constant die ene loopt je kamertje binnen 
van hè, hoe is het en die andere die komt vragen 
hoe het op het Centerparcs was in het weekend en 
je weet wel hoe het gaat 

 4 R2: Maar evengoed ligt het toch aan de persoon zelf, hoe 
goed dat je jezelf kunt afsluiten en je concentratie vast 
kunt houden. En thuis is dat geen issue met telewerken 

Meer afleiding 
kantoor 

 0   4 R6: Ik heb op het kantoor heel veel last van 
omgevingsgeluiden, dus ik heb altijd een koptelefoon bij 
me 
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  Betere werk- 
privé-balans 

 5 R1: ik vind het fijn dat je dat ik gewoon meteen thuis 
ben, dat ik thuis eten kan maken tussen de middag. 

 1 R4: dat dat ik me dat zelf gun want vóór de pandemie als 
je dan naar werk moest, ja, dan moest je die vaatwasser 
al leeggeruimd hebben, je moest die eventueel de 
wasmachine al aangezet hebben. Dus je was even aan 
het rennen en dat hoef je nu niet meer 

Flexibele 
werktijden 

 4 R10: dat is natuurlijk wel makkelijker met 
thuiswerken, want ik ga niet zeggen op een 
donderdagavond ‘oh het komt me niet uit om 
overdag te werken, dus ik werk in de avond en dan 
ga ik naar het Huis van de Gemeente’, dat zou ik 
nooit doen 

 4 R6: ik kan pas om 7u beginnen op het werk, terwijl met 
thuiswerken begon ik om --u al en dan stopte ik om -- net 
hoe het uitkomt 

Geen reistijd  5 R7: als de kleine straks naar zwemles gaat dan kan 
ik veel gemakkelijker om half 5 of 5 uur in de auto 
stappen en met ‘m er naar toe rijden dan dat ik eerst 
vanaf het werk naar huis moet komen 

 9 R6: Ik deed al regelmatig wandelen even een uurtje voor 
de beweging, gewoon om even buiten te zijn. En met het 
thuiswerken ben ik dat gewoon iedere dag gaan doen. 
Nou ja, dat uurtje wat ik normaal reis, dat wandel ik nou 

 Nadeel telewerken 

  Risico 
overbelasting 
door minder 
pauze 

 1 R8: je waakt ervoor dat je af en toe nog even een 
boterham eet of misschien even een kop koffie 

maar je productiviteit is enorm  

 2 R4: Je moet wel ervoor waken dat je niet door blijft gaan, 
hè. Ik had in het begin had ik het heel druk. Je moest wel 
even doseren van ja om die 8 uur dat je ook wel 8 uur 
werkt hè niet dat je door blijft gaan 

Netwerk 
opbouwen 
moeilijk 

 10 R7: Ja voor mijn werk qua persoon natuurlijk wat 
afbreuk aan mijn gevoel, mijn werk, 
verzadigingsgevoel misschien en anderzijds aan het 
snelle contact hebben met mensen, het uitbouwen 
van je netwerk dus 

 0  

Informeel 
contact minder 

 24 R10: Juist inderdaad om gewoon even snel een 
praatje te maken. Kijk als ik een collega, een 
collega van buiten mijn team tegenkom, dan maak 
ik toch sneller een praatje 

 14 R9: En ja dan mis je toch gewoon een beetje het slappe 
geouwehoer, zeg maar. Over het voetballen bij de 
koffieautomaat en dat soort zaken. Dus ja, die contacten 
die mis je dan gewoon 

Netwerk 
collega's 
bijhouden lastig 

 1 R7: Kijk ik hoef misschien zakelijk of werkinhoudelijk 
niks te hebben met een andere collega en een 
ander team. Maar je loopt elkaar tegen het lijf bij ‘t 
koffieautomaat, begint te vertellen ‘oh, je bent daar 
op vakantie geweest?’ en daar ben ik ook eens 
geweest en zo leer je elkaar kennen. En hoor je 
soms ook zakelijk natuurlijk wat er bijvoorbeeld in 
het sociaal domein speelt, wat er speelt bij 
financiën, wat er speelt bij ruimtelijke ontwikkeling, 
ik noem maar eens iets 

 2 R4: maar je moet wel je collega’s moet je wel bij houden 

Slechte non- 
verbale 
communicatie 

 3 R10: je krijgt ook natuurlijk situaties van dat je denkt 
dat iemand tegen je praat, maar dat is dan niet zo. 
Dus dan, ja weet niet. Ik ben wat dat betreft kan ik 
daar nog wel wat ongemakkelijk in zijn 

 5 R5: de meta communicatie mist wat, de non-verbale 
communicatie, soms wat spontaniteit in de groep 
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  Conditie 
achteruit 
ontbreken 
reistijd 

 0   1 R9: Ik woon in [naam plaats] en ik werk in [naam plaats] 
dus ik ga altijd met de fiets. Dus ja, dat, dat is dan weer 
wel een nadeel, want dan mis je je dagelijks fietsritje voor 
de conditie en zo dat. Dat moet je dan weer op andere 
manieren zien te compenseren 

Overgang werk- 
privé 

 4 R8: ik heb nu twee jaar, ruim, in mijn woonkamer 
gezeten en als je je laptop afsluit, ben je nog steeds 
in dezelfde ruimte, dus je werk gaat heel erg door, 
terwijl het is misschien een symbolisch gevoel, hoor. 
Maar als je hier de fiets opstapt of de auto instapt 
en naar huis gaat, dan ga je van je werk naar huis 

 0  

Werk-/ privé 
conflicten 

 3 R7: voor je privé situatie, ja, die verlangen iets meer 
van je als je thuis zit, heb ik het idee 

 0  

Zakelijk  4 R7: je bent wel meer zakelijk en to the point  1 R5: het is zo zakelijk dat dat mensen meestal ook 
beginnen gelijk te vergaderen 

Binding 
organisatie 
ontbreekt/ 
achteruit 

 2 R7: dan verlies je toch inhoudelijk wel wat 
verbintenis met de organisatie, maar ook ja, qua 
relatie, zeg maar, gewoon persoonlijk voel je je iets 
minder. Meer een nummertje dan een gezicht in de 
organisatie, zal ik maar zeggen 

 0  

Interactie op 
kantoor 
makkelijker 

 8 R1: Alle vragen komen op je af, alle ja, alle 
problemen lijken eigenlijk een beetje groter dan dat 
ze zouden zijn als je in een ruimte zou zitten met je 
collega's, omdat je dan kunt ventileren of je kunt 
even delen of sparren met elkaar 

 8 R6: de interactie is er niet en in een interactie krijg je toch 
meer informatie naar boven als wanneer dat je op de mail 
een vraag stelt en vervolgens denk je, ‘oh, Ik had 
eigenlijk nog een vraag’ 

 Perceptie telewerken 

  Perceptie 
telewerken 

 4 R7: dat ik hoorde, hè, dat dat voor mensen was die 
zich er gemakkelijk vanaf maakte en die lekker thuis 
aan het thuisfront wilde hangen en die vooral niet 
zoveel bereikbaar wilde zijn, dat was toen een 
beetje de perceptie en niet mijn perceptie 

 1 R4: Ik durfde bijna niet de wasmachine te vullen, want ik 
dacht, dat hoort niet onder het werk. Maar dat heb ik 
inmiddels allemaal losgelaten. En ook nu ga ik ook 
gewoon naar de kapper overdag een keer dan blok ik 
gewoon alles in de agenda. Maar dat heb ik echt wel 
even moeten leren 

Ervaring begin 
lockdown 

 3 R7: dat was natuurlijk wel een, denk ik voor 
iedereen een beetje, een ijsbad. Je gaat van 
eigenlijk constant op het werk aanwezig zijn, naar 
‘je mag niet meer komen en ga ‘t maar thuis 
oplossen' 

 8 R2: Het is ook echt een voordeel dat je, dat je gewoon in 
één keer moest en het was voor iedereen hetzelfde. Het 
was voor iedereen even lastig 

 Productiviteit 

  Productiviteit op 
kantoor lager 

 0   3 R4: dan zie ik tenminste iedereen van het team. Dat is 
gewoon een hele drukke dag. Dus ja ja, dan krijg je op ’t 
werk bijna niks gedaan 
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  Productiviteit 
thuis veel hoger 

 5 R8: die ene dag thuis werken, dat is dan even fijn 
als je je administratieve rompslomp hebt, hebt 
opgestapeld. Dat je daar even een dag voor hebt 
om dat gewoon heel doelgericht weg te werken 

 1 R6: ik hier zoiets heb van ik werk 130% in plaats van 
100% 

Productiviteit 
kantoor/thuis 
hetzelfde 

 0   1 R9: qua productiviteit maakt het niet zo gek veel uit, dat 
dat is allemaal niet zo spannend 

Productiviteit op 
kantoor hoger 

 1 R3: En werk qua werk vond ik ook niet dat ik 
optimaal functioneerde. Als ik op kantoor ben, kan ik 
gewoon meer doen, omdat je thuis wordt afgeleid 

 0  

 Verandering werkzaamheden 

  Werkzaam- 
heden zijn niet 
veranderd 

 3 R1: Maar die die dingen die ik fysiek deed, die moet 
ik alsnog wel fysiek doen 

 9 R2: Het is niet dat mijn taken dan slechter uitgevoerd 
worden of zo. Het is gewoon weer een nieuwe manier 
van werken. Het is even schakelen geweest. En nee, dat 
gaat heel goed 

Werkzaam- 
heden beetje 
veranderd 

 4 R3: in plaats van dat ik op locatie kon komen en 
fysiek de gesprekken voerde, moest ik het 
telefonisch, telefonisch voeren. Dat is een 
verandering. En dat alles via Teams ging 

 5 R2 We hebben natuurlijk altijd stukken die getekend 
moeten worden, dus toen zijn we wel meer digitaal gaan 
ondertekenen 

Oplossing 
problemen 
thuiswerken 

 2 R8: zelf zorgen dat je wel even naar buiten gaat, 
een wandeling of wat dan ook om even af te 
schakelen 

 7 R2: Daar hebben we af en toe een wandeling mee 
georganiseerd. En dan gingen we bij elkaar thuis op de 
koffie 

 Telewerkruimte 

  Geen eigen 
werkplek thuis 

 4 R3: Maar ik vind het fijn om beneden te zitten op de 
een of andere manier. Dan zie ik meer, ja en meer 
zicht naar buiten toe vind ik ook wel fijn 

 2 R4: maar dat vind ik veel fijner dan als je in een aparte 
ruimte zit. Als je in een aparte ruimte zit, dan moet je uit 
die aparte ruimte iedere keer komen en nu krijg je nog 
prikkels van mee wat er in huis gebeurt 

Eigen kantoortje 
thuis 

 1 R7: ik heb eigenlijk meteen gebruik kunnen maken 
van een extra slaapkamer op zolder waar ik nu ook 
zit en ja, daar heb ik gewoon mijn computer staan 
en alles en ik kan hier relatief rustig werken 

 3 R9: Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een 
eigen kantoortje hebt 

 Verdeling aantal dagen thuis/kantoor 

  Voorkeur voor 
telewerken 

 0   3 R6: Ik heb ook niet zo van, dat waren twee hele zware, 
lange, lange jaren. Die twee jaar zijn omgevlogen. Ik 
denk, ik heb nou zoiets van, heb ik al bijna twee jaar 
thuisgezeten? Ik kan het me bijna niks bij voorstellen. Het 
is alsof het nog maar een paar maanden is 

Voorkeur op 
kantoor werken 

 2 R3: ik ben echt ‘n mensen mens. Dus sociale 
contacten zijn heel erg belangrijk voor mij en met 
mijn cliënten en met mijn collega’s 

 0  
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  Voor corona 
werkte ik ook al 
een dag thuis 

 0   2 R5: Dat doe ik toch wel al jaren, misschien wel 10 jaar, 
hooguit één dag 

Hybride werken  10 R1: Ik vind die combinatie vooral fijn dat je die 
dagen kunt plannen als iemand mij iets vraagt van 
oh, dan plan ik dat op de dag dat ik er ben, als dat 
praktischer uitkomt en die dagen die ik dan thuis zit, 
kan ik ook gewoon zeggen, nee, dan hoef ik dat 
vandaag niet te doen, dan kan ik dat dan doen 

  R5: Want ik zou ook inderdaad me heel goed voor 
kunnen stellen dat het aanvullend is. Dat je soms iemand 
hebt die thuis, die ziek is of inderdaad gewoon maar één 
afspraak heeft en heel graag thuis wil blijven en dat je 
hem aanhaakt bij de groep. Ik vind het prima kunnen 

ALGEMEEN  

  Inschatting 
vaardigheid 
technologie 

 - R7: ik ben niet de ICT-specialist, softwarematig en 
hardwarematig, dus ik ben geen hoe heet dat 
digibeet. Maar ik ben ook weer niet iemand die alle 
in en outs van de computerstellingen en de 
programma-instellingen en zoiets weet 

 - R9: ik hou met het basale, zeg maar, hou ik me bezig en 
dat gaat prima en die andere toeters en bellen. Ja, die 
komen dan relatief gezien weinig voor. En omdat ze zo 
weinig voorkomen, onthoud je dat ook allemaal niet zo 
goed 

Technologische 
ontwikkelingen: 
desinteresse 

 4 R8: Meestal laat ik alles overzetten in de 
telefoonwinkel als ik een nieuwe telefoon koop of 
vrienden van mij die doen dat. Ik, nee, ik heb het 
ook nooit gehad overigens. Vond dat als puber 
zijnde vond ik dat ook al niks 

 10 R5: Maar als je echt de techniek erachter of instellingen 
moet doen, dan, ja, dan haak ik toch wel af. Ik kan het 
misschien wel. Maar ik heb er niet de interesse voor, dus 
daarom weet ik het ook niet 

Technologische 
ontwikkelingen 
bijblijven 

 0   1 R2: ik vind het gewoon, of het nu specifiek Teams is, is 
eigenlijk ook een beetje bijblijven in de tijd. Dat is, dat 
vind ik wel belangrijk 

 


