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Abstract 

Een abstract is een zeer korte samenvatting (maximaal 200 woorden) die ook gebruikt zal worden bij 

de publicatie van het afstudeerrapport op het internet. 

Recent zijn wereldwijd projectorganisaties moeten overschakelen naar ad-hoc-virtueel projectwerk 

wegens verplicht thuiswerk door de pandemie COVID-19. Deze casestudie werd uitgevoerd in een 

Belgische semi-overheidsorganisatie en gaat na op welke factoren de projectmanagers kunnen 

sturen om onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers op te bouwen of te onderhouden 

tijdens het ad-hoc-virtueel samenwerken, en wat hun ervaringen hierin zijn. De casestudie werd 

uitgevoerd aan de hand van semigestructureerde interviews volgens de techniek CIT (Flanagan, 

1954). De bevindingen suggereren dat de gekende factoren (Breuer et al., 2020) dezelfde blijven 

maar er een afhankelijkheid is tussen de mate van belang van de factoren en het type 

projectorganisatie. Daarnaast blijken de factoren afhankelijk te zijn van de maturiteit van het 

virtueel werken. In verder onderzoek kunnen deze afhankelijkheden getoetst worden. Dit onderzoek 

werd uitgevoerd in de unieke situatie van een grootschalige omslag van projectorganisaties ten 

gevolge van de pandemie COVID-19, en draagt hierdoor bij tot de wetenschappelijke kennis over het 

onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers. 

Sleutelbegrippen 

Onderling vertrouwen, ad-hoc-virtuele projectteam, COVID-19, CIT, casestudie 
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Samenvatting 

Onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers is een belangrijke soft factor voor het succes van 

een project. Projectmanagers staan voor de uitdaging om het onderling vertrouwen te ontwikkelen 

en te stimuleren. Virtuele projecten vormen daarbij een extra uitdaging door de langere doorlooptijd 

bij het ontwikkelen. Recent, door de COVID-pandemie, werden de meeste projectmanagers 

wereldwijd met een speciale vorm van projectwerk geconfronteerd, immers de meeste overheden 

verplichtten thuiswerk. Om na te gaan wat de factoren zijn waarop zij dan kunnen sturen en wat hun 

ervaringen zijn, is volgend onderzoek gevoerd:  

Op welke factoren hebben projectmanagers gestuurd bij ad-hoc-virtuele teams tijdens de recente 

pandemie om het onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers te realiseren, in stand te 

houden en te vergroten en wat zijn de ervaringen? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn volgende deelvragen beantwoord: 

Wat zijn typische kenmerken van een ad-hoc-virtueel project? 

Wat is de definitie van onderling vertrouwen? 

Op welke factoren kan gestuurd worden om onderling vertrouwen te realiseren en te vergroten? 

Zijn deze factoren anders bij ad-hoc-virtuele projecten dan bij andere gekende vormen van 

projectorganisatie? 

De eerste drie deelvragen worden beantwoord door een literaire studie. 

Wat zijn typische kenmerken van een ad-hoc-virtueel project? 

Een ad-hoc-virtueel project is een alternatieve vorm van een projectorganisatie waarbij de 

teamleden van thuis of een andere locatie werken en digitaal geconnecteerd zijn met hun 

werkplaats via moderne technologische middelen, met meerdere voordelen zoals een betere work-

life balance. De ad-hoc-virtuele teams zijn ontstaan uit een plotse noodzaak om op afstand te 

werken. 

Wat is de definitie van onderling vertrouwen? 

Onderling vertrouwen is het individueel vertrouwen tussen twee teamleden dat gebaseerd is op 

waargenomen betrouwbaarheid, vertrouwen en risico-nemend gedrag. 

Op welke factoren kan gestuurd worden om onderling vertrouwen te realiseren en te vergroten? 

De hoofdcategorieën zijn ‘bekwaamheid’, ‘welwillendheid’, ‘voorspelbaarheid’, ‘integriteit’ en 

‘transparantie’ voor wat betreft de waargenomen betrouwbaarheid. Bij risico-nemend gedrag 

worden de hoofdcategorieën ‘openbaarmaking’, ‘afhankelijkheid-vertrouwen’ en ‘contact zoeken’ 

vernoemd. De subcategorieën en de criteria voor codering in de categorie en subcategorie worden 

in dit onderzoek opgenomen. 

Om de vierde deelvraag en de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een single ingebedde 

casestudie uitgevoerd in een Belgische semioverheid. De onderzoeksfilosofie is interpretivisme. Er is 

gekozen voor een inductieve benadering en een kwalitatief onderzoek op basis van Critical Incident 

Technique (CIT) voor de semigestructureerde diepgaande interviews met een dwarsdoorsnede-

perspectief. 

Zijn deze factoren anders bij ad-hoc-virtuele projecten dan bij andere gekende vormen van 

projectorganisatie? 

Uit het onderzoek blijkt dat de factoren niet anders zijn dan de gekende factoren. Er zijn geen 
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bijkomende factoren gevonden. Bovendien wordt in dit beperkt onderzoek een goede dekking 

gevonden in de aangeboden factoren uit de theorie (89% - 25/28). 

Op welke factoren hebben projectmanagers gestuurd bij ad-hoc-virtuele teams tijdens de recente 

pandemie om het onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers te realiseren, in stand te 

houden en te vergroten en wat zijn de ervaringen? 

Naast de bevestiging van wat in de theorie gevonden wordt, namelijk dat de enige factor die een 

verschil maakt in het sturen van onderling vertrouwen in traditionele of in virtuele 

projectorganisaties ‘beschikbaar’ is, wordt in het onderzoek een toevoeging gedaan voor ad-hoc-

virtuele projectorganisatie: ‘mediageletterdheid’ en ‘competentie’. De verschillen in de ervaringen 

van de projectmanagers zouden kunnen te maken hebben met de mate waarin de projectmanagers 

vertrouwd waren met virtuele projectvoering. Evenzeer wordt de bestaande theorie, dat de 

toekomst van werk vertrouwen is en niet controleren, in dit onderzoek bevestigd. Uit de genoteerde 

ervaringen kan ook de theorie van de ruimtelijkheid van vertrouwen onderbouwd worden.  

Specifieke bevindingen uit dit onderzoek die van invloed kunnen zijn op het sturen van onderling 

vertrouwen in een ad-hoc-virtuele projectorganisatie zijn: 

- maturiteit van de caseorganisatie (uit vergelijking van de caseorganisatie met andere 

organisatie) 

- maturiteit van het virtueel werken (uit vergelijking tussen de interviews) 

- wantrouwen tegenover een specifieke rol  

- grootte van de teams – verandering van werkwijze van samenwerking, structuur en 

organisatie. 

Tijdens het onderzoek wordt vooruitgedacht naar het hybride werken als volgende stap na de ad-

hoc-virtuele projectorganisatie. 
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Summary 

Interpersonal trust between project members is an important soft factor for the success of a project. 

Project managers are faced with the challenge of developing and stimulating interpersonal trust. 

Virtual projects present an additional challenge due to the longer development lead time. Recently, 

due to the COVID pandemic, most project managers worldwide were confronted with a special form 

of project work, as most governments mandated home working. To find out what the factors are on 

which they can steer and what their experiences are, the following research was conducted: 

What factors have project managers focused on in ad-hoc virtual teams during the recent 

pandemic to establish, maintain and increase interpersonal trust between project members and 

what are the experiences? 

To answer this research question, the following sub-questions were answered: 

What are typical features of an ad-hoc virtual project? 

What is the definition of interpersonal trust? 

Which factors can be controlled to realize and increase interpersonal trust? 

Are these factors different in ad-hoc virtual projects than in other known forms of project 

organization? 

The first three sub-questions are answered by a literary study. 

What are typical features of an ad hoc virtual project? 

An ad-hoc-virtual project is an alternative form of project organization where the team members 

work from home or another location and are digitally connected to their workplace through modern 

technological means, with multiple benefits such as a better work-life balance. The ad-hoc virtual 

teams were born out of a sudden need to work remotely. 

What is the definition of interpersonal trust? 

Interpersonal trust is the individual trust between two team members that is based on perceived 

trustworthiness, trust, and risk-taking behavior. 

Which factors can be controlled to achieve and increase interpersonal trust? 

The main categories are 'competence', 'benevolence', 'predictability', 'integrity' and 'transparency' in 

terms of perceived trustworthiness. The main categories of risk-taking behavior are 'disclosure', 

'reliance' and 'contact-seeking'. The subcategories and the criteria for coding in the category and 

subcategory are included in this study. 

To answer the fourth sub-question and the research question, a single embedded case study is 

performed in a Belgian semi-government. The research philosophy is interpretivism. An inductive 

approach and a qualitative research based on Critical Incident Technique (CIT) have been chosen for 

the semi-structured in-depth interviews with a cross-sectional perspective. 

Are these factors different in ad-hoc virtual projects than in other known forms of project 

organization? 

The research shows that the factors do not differ from the known factors. No additional factors were 

found. In addition, this limited study found good coverage in the offered factors from the theory 

(89% - 25/28). 

What factors have project managers focused on in ad-hoc virtual teams during the recent 

pandemic to establish, maintain and increase interpersonal trust between project members and 

what are the experiences. 
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Besides confirming what is found in the theory, namely that the only factor that makes a difference 

in driving interpersonal trust in traditional or in virtual project organizations is 'availability', the study 

makes an addition for ad-hoc-virtual project organization: 'media literacy' and 'competence'.  

The differences in the project managers' experiences could be related to the extent to which the 

project managers were familiar with virtual project management. Likewise, the existing theory that 

the future of work is trust, not control, is confirmed in this study. From the noted experiences, the 

theory of the spatiality of trust can also be substantiated.  

Specific findings from this study that may influence the management of interpersonal trust in an ad-

hoc-virtual project organization are: 

- Maturity of the case organization (from comparison of the case organization with another 

organization) 

- Maturity of working virtually (from comparison between the interviews) 

- Distrust of a specific role 

- Size of the teams – change of working method of cooperation, structure, and organization. 

During the research, hybrid working is being considered as the next step after the ad-hoc-virtual 

project organization. 
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1. Introductie  
 

1.1. Inleiding 
Onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers is een belangrijke soft factor voor het succes van 

een project. Projectmanagers staan voor de uitdaging om het onderling vertrouwen tussen de 

projectmedewerkers te ontwikkelen en te stimuleren en hierdoor de kans op een succesvol project 

aanzienlijk te verhogen. Virtuele projecten vormen daarbij een extra uitdaging onder andere door 

een langere doorlooptijd bij het ontwikkelen van het onderling vertrouwen aan de start van het 

project (Costa et al., 2017, p. 176). Recent werden de meeste projectmanagers geconfronteerd met 

deze uitdaging en dan nog wel in een speciale vorm. Door de pandemie COVID-19 startend in het 

voorjaar van 2020 werd door de meeste overheden wereldwijd thuiswerk verplicht opgelegd. 

Hierdoor moesten lopende projecten abrupt van projecten op locatie overschakelen naar virtuele 

projecten. Deze speciale vorm van projectorganisatie is op zich niet nieuw, maar kwam eerder 

sporadisch voor. Voor dit onderzoek noemen we deze speciale vorm van projectorganisatie ad-hoc-

virtueel project. Aangezien deze onverwachte schakeling bij heel veel projecten recentelijk 

plaatsvond, is er tot op heden weinig wetenschappelijke literatuur daaromtrent (Feitosa & Salas, 

2020; Klostermann et al., 2021; van Zoonen et al., 2021). Het is daarom interessant om te 

onderzoeken op welke factoren de projectmanagers hebben gestuurd bij de ad-hoc-virtuele teams 

tijdens de recentelijke pandemie om het vertrouwen tussen de medewerkers te realiseren, in stand 

te houden en te vergroten.  Het onderzoek gaat na of dit gewerkt heeft en wat de ervaringen zijn.  

 

1.2. Gebiedsverkenning 
 

In de onderzoeksliteratuur wordt onderling vertrouwen en de ontwikkeling ervan ruim 50 jaar 

uitvoerig behandeld volgens twee tradities: de gedragstraditie en de psychologische traditie (Lewicki 

et al., 2006). Deze twee tradities geven aanleiding tot vier mogelijke theoretische benaderingen: 

gedrag, eendimensionaal, tweedimensionaal en transformationeel. In elk van de benaderingen 

worden drie vragen beantwoord: Wat is de definitie van vertrouwen en hoe kan het gemeten 

worden? Op welk niveau begint vertrouwen? Wat veroorzaakt de verandering van het niveau van 

vertrouwen over de tijd (d.i. hoe kan vertrouwen groeien of afnemen)? Het onderzoek van Mayer et 

al. (1995) wordt vaak als basis voor de psychologische traditie met name de eendimensionale 

benadering van onderling vertrouwen genomen. Hun werk beschrijft onderling vertrouwen in 

organisaties. 

Voor dit onderzoek dient het onderling vertrouwen in projecten, zijnde tijdelijke organisaties, 

bekeken te worden. Hiervoor geeft Munns (1995) een eenvoudige basisdefinitie van vertrouwen: 

een beslissing om kwetsbaar te worden voor of afhankelijk te zijn van een ander in ruil voor de 

mogelijkheid van een gedeeld positief resultaat. Het gedeelde positieve resultaat in de context van 

een project is het succes van het project, maar ook bv. de reputatie van elk teamlid.  

Een specifiek type project is het virtueel project. Hierbij is het virtueel team een organisatievorm die 

naar behoefte wordt samengesteld voor de duur van een project en bemand door twee of meer 

leden in ruimtelijke, temporele, culturele en/of organisatorische grenzen. Teamleden ontmoeten 

elkaar sporadisch persoonlijk; communiceren via ICT (bijvoorbeeld e-mail, chat, video- en/of 
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audioconferentie); ze hebben misschien geen voorgeschiedenis van samenwerken en zullen elkaar in 

de toekomst misschien nooit meer ontmoeten (Rusman et al., 2013).  

Echter richt dit onderzoek zich op een atypische vorm van virtuele teams: de ad-hoc-virtuele teams. 

We onderzoeken hier virtuele teams die ontstaan zijn uit teams die op één fysieke plaats (gebouw of 

lokaal) samenwerkten en die plotseling virtueel moeten samenwerken, in dit geval door het wettelijk 

verplicht thuiswerk ten gevolge van de pandemie COVID-19 (Klostermann et al., 2021). De scheiding 

in ruimte, de afstandelijkheid, wordt hierdoor geïnstalleerd, echter zijn er geen culturele, temporele 

of organisatorische grenzen. De meeste teamleden hebben een voorgeschiedenis van samenwerken 

en zullen elkaar in de toekomst waarschijnlijk weer ontmoeten. 

In deze context worden de factoren bekeken die invloed hebben op het ontwikkelen en stimuleren 

van onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers zodat een projectmanager hierop kan sturen.  

 

1.3. Aanleiding/relevantie  
Het verplichte thuiswerk, recent ten gevolge van COVID-19, betekende voor vele organisaties snel en 

efficiënt schakelen op veel gebieden en heeft cruciale gevolgen zowel voor de medewerkers als voor 

de prestaties van de organisatie (van Zoonen et al., 2021). Over de ad-hoc virtuele projectteams, 

ontstaan naar aanleiding van het verplichte thuiswerk, is nog maar weinig bekend aangezien dit 

fenomeen zeer recent is, maart 2020. Het is voor de projectmanagers een uitdaging om in deze 

specifieke context het onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers te ontwikkelen en te 

stimuleren ten behoeve van het succes van het project. Hierbij zou het interessant zijn om de 

factoren die aan de basis liggen voor de ontwikkeling en de stimulatie van het onderling vertrouwen 

te kennen en in kaart te brengen welke factoren het succes van het ad-hoc virtueel project het 

meest beïnvloeden, zodat daar kan op gestuurd worden. Het onderzoek heeft als beperking dat de 

context van de ad-hoc virtuele teams het gevolg is van COVID-19.  

1.4. Probleemstelling 
 

Het succes van een project kan positief beïnvloed worden door het ontwikkelen en stimuleren van 

onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers (Munns, 1995). Diverse factoren beïnvloeden 

de ontwikkeling en de stimulatie van onderling vertrouwen (Breuer et al., 2020). Echter, er is weinig 

geweten over deze factoren in de ad-hoc virtuele projecten, namelijk welke invloed hebben en 

waarop de projectmanager het best kan sturen. Uit de eerste vaststellingen, blijkt dat er nood is aan 

verder onderzoek (Feitosa & Salas, 2020; Klostermann et al., 2021).  

 

1.5. Opdrachtformulering 
 

Op basis van de probleemstelling wordt de opdracht van dit onderzoek een antwoord bieden op de 

volgende onderzoeksvraag:  

 

Op welke factoren hebben projectmanagers gestuurd bij ad-hoc-virtuele teams tijdens de recente 

pandemie om het onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers te realiseren, in stand te 

houden en te vergroten en wat zijn de ervaringen?  

 

Ad-hoc-virtuele teams kunnen om velerlei redenen ontstaan, bv. door het onverwacht niet 

beschikbaar zijn van de locatie van samenwerking door brand of door wateroverlast. Echter het 
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ontstaan van ad-hoc-virtuele teams als algemeen fenomeen ten gevolge van de pandemie, biedt een 

breed kader om ad-hoc-virtuele teams te bestuderen. 

 

De vraag wordt onderverdeeld in deelvragen: 

OV1: Wat zijn de typische kenmerken van een ad-hoc-virtueel project?  

OV2: Wat is de definitie van onderling vertrouwen? 

OV3: Op welke factoren kan gestuurd worden om onderling vertrouwen te realiseren en te 

vergroten?  

OV4: Zijn deze factoren anders bij ad-hoc-virtuele projecten dan bij andere gekende vormen 

van projectorganisatie?  

 

De opdracht is begrensd door de context van ad-hoc-virtuele projecten. Ten gevolge van de 

pandemie was de eerder sporadisch voorkomende vorm van projectorganisatie massaal aanwezig. 

Hierdoor is het nodig af te bakenen wat ad-hoc-virtuele projecten zijn en aan welke typische 

kenmerken deze projecten voldoen (OV1). De oorzaak om als projectorganisatie ad-hoc-virtueel te 

kiezen wordt niet onderzocht, en is irrelevant voor het onderzoek.  

Een definitie van onderling vertrouwen moet bepaald worden (OV2), om vervolgens te kunnen 

bepalen welke factoren benoemd worden waarop kan gestuurd worden door de projectmanager 

(OV3). Dit levert een kader op om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden: zijn dit dezelfde factoren 

als in andere vormen van projectorganisaties, zijn er andere factoren, wat werkt, wat werkt niet, wat 

zijn de ervaringen van de projectmanagers om te sturen. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Dit onderzoek bestaat uit twee delen 

Ten eerste worden in hoofdstuk 2 de elementen van de vragen uit 1.5 in de wetenschappelijke 

literatuur onderzocht. Hiervoor wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Vervolgens wordt 

het literair onderzoek uitgevoerd. In de theorie wordt enerzijds onderling vertrouwen en de factoren 

bij de ontwikkeling en stimulatie van onderling vertrouwen nagegaan. Anderzijds wordt de theorie 

geconsulteerd om de types projectwerking en hun kenmerken te beschrijven. In de theorie worden 

modellen gevonden die als basis kunnen worden genomen voor het tweede deel van het onderzoek. 

Dit valt te lezen in de resultaten en de conclusies van het theoretisch onderzoek.  

 In het tweede deel wordt een empirisch onderzoek uitgevoerd. Eerst wordt in hoofdstuk 3 

beschreven hoe vanuit de theoretische modellen een conceptueel ontwerp wordt gemaakt, met 

bepaling van de onderzoekmethodes passend voor dit onderzoek. Daarna volgt het technisch 

ontwerp door het conceptueel model uit te werken. Na de uitvoering van het empirisch onderzoek 

volgt het technisch ontwerp. Dit leidt tot verzamelen van data, die, om tot resultaten en conclusies 

te komen, geanalyseerd worden. Aangezien het exploratief karakter van het onderzoek worden 

interviews georganiseerd met projectmanagers om de vraag in de diepte aan te pakken. De 

resultaten van de gegevensanalyse worden besproken in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 rondt dit onderzoek af door eerst een discussie en reflectie te beschrijven van de 

resultaten van het empirisch onderzoek en vervolgens een conclusie te formuleren. Verder worden 

aanbevelingen voor de praktijk en voor verder onderzoek opgenomen.  
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2. Theoretisch kader 
 

2.1. Onderzoekaanpak 
Het theoretisch kader wordt onderzocht vanuit een inductieve benadering. In een inductieve 

gevolgtrekking worden bekende premissen gebruikt om ongetoetste conclusies te genereren. Er 

wordt gegeneraliseerd van het specifieke kader naar het algemene kader. De gegevensverzameling 

wordt gebruikt om het fenomeen te verkennen, thema’s en patronen te identificeren en een 

conceptueel kader te creëren, met als doel theorie te genereren en bouwen (Saunders et al., 2019).  

Eerst wordt een keuze gemaakt in de vorm van het literatuuronderzoek. Zowel integratieve review 

als theoretische review zijn geschikt voor dit onderzoek: deze vormen van literatuuronderzoek laten 

toe de literatuur grondig te bestuderen in het kader van de onderzoeksvraag om zo tot een nieuwe 

theorie te komen of een onbekend gebied te onthullen.  

De methode voor de aanpak wordt ontleend aan Saunders et al. (2019, p. 91) : definitie van de 

parameters van het onderzoek, opsomming van de termen en zinsneden die gebruikt zullen worden, 

de online databases en zoekmachines die gebruikt zullen worden, en tot slot de criteria die gebruikt 

zullen worden om te bepalen welke studies relevant en bruikbaar zijn in de gevonden 

wetenschappelijke werken. 

 

Definitie van de parameters: 

Taal van de publicatie: Engels 

Gebied: business  

Business sector: ICT 

Geografisch gebied: geen beperking 

Publicatie periode: geen beperking->indijken tijdens onderzoek 

Literatuur type: wetenschappelijke artikelen 

Generatie van de zoektermen: 

Discussie: voorstellen worden in de groep 

aangebracht, en aan de hand van de reacties van 

de medestudenten en hoofdzakelijk van de tutor 

bijgesteld. 

Brainstorming: de onderzoeksvraag wordt in 

diverse kringen voorgesteld, de reacties genereren 

nieuwe zoektermen. 

Initiële artikels: hier wordt gebruik gemaakt van 

sneeuwbalanalyse, woordenboeken, 

encyclopedieën, handleidingen, en thesaurus. 

Voornamelijk de hint om “Define” in Google te 

gebruiken is nieuw. 

Relevantieboom (zie figuur 1 Relevantieboom) 

De zoektermen vastleggen waarop dit onderzoek 

zal gebaseerd worden. 

Waar de zoektocht zal plaatsvinden: 

De OU-bibliotheek 

Google Scholar 

Criteria om de relevantie van de gevonden artikels/studie te bepalen. 

Figuur 1 Relevantieboom 
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Binnen elke groep van onderzoekstermen wordt in iteratie verfijnd tot een kern van hoogstens 40 

artikels overblijven. De artikels worden gescand op relevantie a.d.h.v. abstract en conclusie: sluiten 

ze aan bij de onderzoeksvraag of geven ze klare definities van de het te onderzoeken item. 

De relevante artikels worden gedownload en bewaard voor verdere analyse. 

Om de gekozen relevante artikels finaal te evalueren wordt de checklijst van Saunders et al. (2019) 

gebruikt (zie bijlage A). 

Met de artikels die voldoen aan de criteria wordt een analyse en een synthese uitgevoerd. 

2.2. Uitvoering 

2.2.1. Generatie van de zoektermen 
Uit de relevantieboom worden drie hoofdzoektermen gehaald: 1. Projectmanagement 2. Onderling 

vertrouwen 3. Type projectorganisatie. In de relevantieboom wordt de context van het abrupt 

overschakelen van colocatie teams naar remote werk expliciet niet vermeld omdat COVID-19 als 

zoekterm niet relevant is. In iteratie met het effectief zoeken wordt gauw duidelijk dat de 

zoektermen uitgebreid moeten worden, zowel gespecialiseerder als meer generiek.  

Voor ‘Onderling vertrouwen’ moet er meer generiek gezocht worden op ‘vertrouwen’ en 

‘vertrouwen in teams’. Bij onderling vertrouwen (interpersonal trust) komt ook de term ‘dyadic 

trust’ naar boven, maar dit is achterwege gelaten wegens meestal gerelateerd aan menselijke 

relaties en niet aan projectwerking, en zeer gericht naar psychologie en niet naar business. 

‘Projectmanagement’ is te generiek, en wordt als zoekterm geschrapt. 

Bij ‘Type projectorganisatie’ komen veel nieuwe zoektermen naar boven:  

• Colocatie teams: hierbij komen er heel veel diverse termen naar boven, zoals face-

to-face, of in-house. 

• Virtuele teams worden vaak geassocieerd met geografische afstanden en culturele 

verschillen.  

• Andere termen zoals hybride teams, remote work, face-to-display, spatial dispersed 

teams duiken op. 

2.2.2. Zoektocht 
 

OU-bibliotheek: zoekterm ‘interpersonal trust’ in alle velden, verder geen beperkingen: 14293 

Bij het reproduceren is het van belang om de datum van opzoeking als limiet te stellen. De eerste 

zoektocht gaat door op 13/04/2022. Op 20/04/2022 levert dezelfde zoektocht 14297 artikels op. 

Vernauwing naar ‘interpersonal trust’ in termen onderwerp: 13/04/2022: 2688, 20/04/2022: 2689. 

Vernauwing naar ‘interpersonal trust’ met voorgaande in discipline business: 13/04/2022: 391, 

20/04/2022: 391. 

Vernauwing naar ‘interpersonal trust’ met voorgaande en ‘literature review’ in termen onderwerp: 

13/04/2022:9, 20/04/2022: 9. 

Echter geen van de gevonden artikels volstaat om te bewaren. 
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Daarom wordt in de laatste zoektocht de term ‘literature review’ vervangen door ‘factors’ en wordt 

de discipline business weggelaten: 13/04/2022: 343, op 20/04/2022: 343. Dezelfde zoektocht wordt 

nogmaals uitgevoerd met business als discipline: 13/04/2022: 26, op 20/04/2022: 26. 

Geen van de gevonden artikels volstaat om te bewaren. 

Na deze zoektocht wordt overgeschakeld naar sneeuwbalanalyse: bij de al aangereikte artikels door 

de tutor worden de referenties verder onderzocht. Werken van Breuer et al. (2020) en Costa et al. 

(2017) dienen als eerste leidraad. Ook werken van Munns (1995) en van Zoonen et al. (2021) worden 

verder nagekeken. Dit leidt tot 30 artikels. Voor ieder van deze artikels wordt nagegaan wat de 

termen van het onderwerp zijn, en naar welke werken zij verwijzen. De tabel van het onderzoek is 

opgenomen in bijlage B. 

Vervolgens wordt met de meest voorkomende termen in het onderwerp een nieuwe zoektocht op 

de OU-bibliotheek uitgevoerd om de meest recente onderzoeken te vinden. De zoektocht wordt 

telkens ook op Google Scholar uitgevoerd. De methodiek verschilt enorm en de diversiteit is dan ook 

groter. Bij een eerste zoektocht op Google Scholar voor de termen ‘trust’ en ‘virtual teams’ zonder 

beperking van periode zijn er 414.000 artikels, bij de OU-bibliotheek 1843. 

De beperking tot 2018 op Google Scholar vermindert het aantal artikels tot 30.800 en sinds 2022 tot 

3.390. Google Scholar geeft de artikels in volgorde van relevantie. Enkel de twee eerste pagina’s 

worden bekeken. Uit deze zoektocht wordt één artikel relevant bevonden (Stratone et al., 2022). 

Verdere zoektochten zowel op de OU-bibliotheek als op Google Scholar bevestigen enkel wat al 

gevonden was. 

Door de zoektochten op de OU-bibliotheek en op Google Scholar en de interessante artikels te 

downloaden worden er spontaan artikels in pdf-vorm over dezelfde topics toegezonden door 

updates@academia-mail.com. Daarbij hoort meestal een pack van een 30- tot 40-tal gerelateerde 

artikels. Slechts twee artikels kunnen opgenomen worden in de shortlist, maar deze methode is ook 

handig om de zoektermen uit te breiden zowel specifieker, meer generiek of naar synoniemen. Nu is 

daar geen gebruik van gemaakt wegens de tijdsdoorloop. 

2.2.3. Criteria om de relevantie van de gevonden 

artikels/studie te bepalen. 
 

De criteria voor de gekozen artikels zijn: 

- Recent 

- Relevant in de context van COVID-19  

- Basiswerk aan de hand van het aantal keer gerefereerd 

- Projectwerk ICT  

- Onderwerp termen 

- Abstract 

- Soort artikel 

Dit leidt tot 14 artikels (Alsharo et al., 2017; Beno, 2022; Breuer et al., 2020; Costa et al., 2017; 

Feitosa & Salas, 2020; Klostermann et al., 2021; Lewicki et al., 2006; Mayer et al., 1995; Munns, 

1995; Purvanova & Kenda, 2022; Rusman et al., 2013; Staples & Webster, 2008; Stratone et al., 

mailto:updates@academia-mail.com
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2022; van Zoonen et al., 2021; Zapata et al., 2021). De overwegingen om tot deze resultaten te 

komen zijn te vinden in bijlage C.  

 

2.3. Resultaten en conclusies 
 

2.3.1. Wat zijn typische kenmerken van ad-hoc-virtuele 

teams?  
Virtuele teams werden typisch in de jaren ’90 van de vorige eeuw in het leven geroepen met als 

voornaamste kenmerken de kortstondigheid van het project, de noodzaak om snel de nodige kennis 

en ervaring samen te brengen om complexe of niet-routine gebaseerde problemen op te lossen 

waarbij de teamleden geografisch, cultureel, in tijdzones en organisaties verspreid waren (Alsharo et 

al., 2017). Sinds dan zijn er vele diverse vormen van virtuele teams ontstaan en meet de wetenschap 

nu eerder de virtualiteit als de mate waarin teams virtueel werken dan een onderscheid te maken 

tussen traditionele teams, die in één locatie samenwerken en virtuele teams. Als criterium om de 

virtualiteit te meten kan de afhankelijkheid van elektronische communicatiemedia genomen worden 

(Breuer et al., 2020). Staples and Webster (2008) meten virtualiteit echter aan de hand van 

meerdere indicatoren: mate van verspreiding: het getal van teamleden per site (isolatie-index) en 

het saldo van mensen per site (onbalansindex), de tijdzonespreiding van teamleden, de verandering 

in teamlidmaatschap (teamstabiliteit), de mate waarin teamleden elkaar niet persoonlijk hebben 

ontmoet (gebrek aan F2F-kennis), en het aantal moedertalen dat vertegenwoordigd is binnen het 

team (taal diversiteit). Stratone et al. (2022) stellen in hun onderzoek dat nieuwe typologieën van 

organisatiestructuren en nieuwe vormen van organisaties ontstonden (d.w.z. organisatorische 

structuren die meer flexibiliteit bieden op het gebied van planning, locatie, co-aanwezigheid). De 

meeste daarvan zijn een virtueel antwoord op een huidige, complexere zakelijke omgeving, 

beïnvloed door onrust en onzekerheid, waardoor nieuwe wegen en middelen ontstaan voor zowel 

mensen als organisaties wereldwijd om te profiteren van nieuwe kansen (d.w.z. een betere balans 

tussen werk en privé, intercultureel en transnationaal teamwerk en coördinatie, enz.). Er zijn echter 

ook nieuwe kansen geboren uit noodzaak zoals met de uitbraak van Covid-19: teams en managers  

moesten uit noodzaak accepteren om op afstand te werken en werden gedwongen om de 

werkomgeving opnieuw in te richten (Beno, 2022). Gebaseerd op de evolutie van samenwerking in 

teams en de laatste definities van mogelijke samenwerkingen in teams binnen projecten, wordt in 

dit onderzoek de volgende definitie gebruikt voor een ad-hoc-virtueel team en antwoord gegeven op 

deelvraag OV1:  

Een ad-hoc-virtueel team is een alternatieve vorm van een team waarbij de teamleden van thuis of 

een andere locatie werken en digitaal geconnecteerd zijn met hun werkplaats via moderne 

technologische middelen, met meerdere voordelen zoals een betere work-life balance. De ad-hoc-

virtuele teams zijn ontstaan uit een plotse noodzaak om op afstand te werken. 

Met deze definitie zijn ook de andere gevallen van ad-hoc-virtueel teamorganisatie die niet 

gerelateerd zijn aan de pandemie gecoverd. Andere gevallen kunnen zijn dat de locatie van 

samenwerking plots niet meer beschikbaar is bv. door brand of wateroverlast. 
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2.3.2. Wat is onderling vertrouwen? 
Breuer et al. (2020) definiëren teamvertrouwen als de gedeelde bereidheid van de teamleden om 

kwetsbaar te zijn voor de acties van de andere teamleden op basis van de gedeelde verwachting dat 

de andere teamleden bepaalde acties zullen uitvoeren die belangrijk zijn voor het team, ongeacht 

het vermogen om de andere teamleden te monitoren of te controleren. In een integratief review 

wijzen Costa et al. (2017) op de conceptualiseringen van vertrouwen in teams. Deze zijn 

voornamelijk gericht op twee verschillende analyseniveaus: (a) teamvertrouwen, het niveau dat 

verwijst naar vertrouwen dat collectief wordt gedeeld tussen teamleden en (b) interpersoonlijk 

vertrouwen tussen teamleden, dat zich bevindt op het individueel niveau en verwijst naar de 

interpersoonlijke dyadische relaties tussen paren van leden in het team. Teamvertrouwen wordt in 

de wetenschap vaak als een isomorfe constructie voor interpersoonlijke vertrouwen gezien, waarbij 

dezelfde componenten van positieve verwachtingen worden vastgelegd en de bereidheid om 

kwetsbaarheid te accepteren. Naast de uitdaging om onderscheid te maken tussen teamvertrouwen 

en onderling vertrouwen, wordt ook de dynamische interconnectiviteit tussen deze twee niveaus 

vernoemd. Deze uitdagingen zijn echter minder relevant voor dit onderzoek. De elementen van 

zowel teamvertrouwen als onderling vertrouwen: ‘waargenomen betrouwbaarheid’, ‘vertrouwen’ 

en ‘risico-nemend gedrag’ (kwetsbaarheid), zijn belangrijk en gemeenschappelijk.  

In dit onderzoek wordt onderling vertrouwen gedefinieerd als volgt en wordt antwoord gegeven op 

deelvraag OV2: 

Onderling vertrouwen is het individueel vertrouwen tussen twee teamleden dat gebaseerd is op 

waargenomen betrouwbaarheid, vertrouwen en risico-nemend gedrag. 

De definitie wordt gekozen omdat zowel de componenten van onderling vertrouwen duidelijk 

worden weergegeven als op welk niveau het vertrouwen bekeken wordt. 

2.3.3. Op welke factoren kan gestuurd worden om het 

onderling vertrouwen te realiseren, te vergroten en te 

behouden?  
Voor de waargenomen betrouwbaarheid wordt op hoog niveau naast de factoren uit het basismodel 

van Mayer et al. (1995) : ‘bekwaamheid’, ‘welwillendheid’ en ‘integriteit’ de factoren 

‘voorspelbaarheid’ en ‘transparantie’ toegevoegd (Breuer et al., 2020). Voor het risico-nemend 

gedrag worden de factoren ‘openbaarheid’, ‘afhankelijkheid’ (reliance, erop kunnen betrouwen) en 

‘contact zoeken’ genoemd (Breuer et al., 2020). In het onderzoek van Rusman et al. (2013), ook 

gebaseerd op het basismodel van Mayer et al. (1995), ligt de klemtoon op de eerste impressie van 

waargenomen betrouwbaarheid. Hierbij krijgt ‘motivatie’ een prominentere rol dan in de taxonomie 

van Breuer et al. (2020). ‘Beschikbaarheid’ komt in het model van Breuer et al. (2020) onder de 

factor ‘voorspelbaarheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ onder de factor ‘transparantie’.  

Voor dit onderzoek wordt gekozen om de taxonomie van Breuer et al. (2020) als uitgangspunt te 

nemen voor het benoemen van de factoren die gestuurd kunnen worden met betrekking tot 

onderling vertrouwen in ad-hoc-virtuele teams (zie figuur 2 Taxonomie). De coderingstabel wordt 

vertaald en kan geraadpleegd worden in bijlage D. Er wordt gekozen voor deze taxonomie vanwege 

de toepasbaarheid op de diversiteit in de types teams (van virtueel tot traditioneel) en vanwege het 

uitgebreide arsenaal van factoren die zeer toegankelijk gecategoriseerd zijn in hoofdcategorieën en 

subcategorieën. De hoofdcategorieën zijn ‘bekwaamheid’, ‘welwillendheid’, ‘voorspelbaarheid’, 

‘integriteit’ en ‘transparantie’ voor wat betreft de waargenomen betrouwbaarheid. Bij risico-
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nemend gedrag worden de hoofdcategorieën ‘openbaarmaking’, ‘afhankelijkheid-vertrouwen’ en 

‘contact zoeken’ vernoemd. Naast het indelen in taak- en team- gerelateerde factoren, worden per 

hoofdcategorie subcategorieën benoemd en worden de criteria voor codering in deze categorie in 

verstaanbare laagdrempelige taal beschreven. Een voorbeeld wordt opgenomen in tabel 1. 

Tabel 1 Voorbeeld beschrijving factor in de categorie waargenomen betrouwbaarheid 

Waargenomen betrouwbaarheid  

Hoofdcategorie Bekwaamheid 

Extra eigenschap Taak gerelateerd 

Sub categorie Competentie 

Criteria voor codering in deze categorie  items vertegenwoordigen vakkennis, soevereiniteit, 
waargenomen bekwaamheid, kracht, assertiviteit, 
capaciteit, werkervaring, opleveren aan 
prestatieverwachtingen, gebrekkig werken (negatief), 
genereren van goede resultaten/succesvolle prestaties, 
overbelasting (negatief), kwalificatie, voldoen aan de 
eisen van de functie. 

 

Op deze manier zijn voor waargenomen betrouwbaarheid 22 factoren beschreven, voor risico-

nemend gedrag 6 factoren. De volledigheid van de factoren en de bijhorende coderingstabel is 

opgenomen in bijlage D. Hiermee is antwoord gegeven op OV3. 

 

Figuur 2 Taxonomie 
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2.3.4. In welke mate beïnvloeden deze factoren het 

onderling vertrouwen in een ad-hoc-virtueel project?  
Beschikbaarheid 

Volgens het onderzoek van Breuer et al. (2020) is er één factor meer kritisch bij hogere virtualiteit: 

de beschikbaarheid. ‘Beschikbaarheid’ staat als taak gerelateerde subcategorie onder de 

hoofdcategorie ‘voorspelbaarheid’. Hun conclusie is dat alle andere factoren niet afhankelijk zijn van 

de mate van virtualiteit. 

Realiseren of bewaken van onderling vertrouwen 

Naar aanleiding van COVID-19 onderzochten Klostermann et al. (2021) de gevolgen van de plotse 

wijziging in virtualiteit en wijzen ze erop dat teams moeten voorbereid zijn op niet-routine situaties 

door onderling vertrouwen te realiseren. Feitosa and Salas (2020) daarentegen leggen de nadruk 

specifiek niet op het realiseren van onderling vertrouwen, immers die was er al vóór de plotse 

omslag naar ad-hoc-virtueel projectwerk, maar naar het bewaken ervan. 

Ook in het onderzoek van Beno (2022) naar de verschillen in managing met verschillende mate van 

virtualiteit, wordt vertrouwen als een belangrijke factor vernoemd: de toekomst van werk is 

vertrouwen en niet controleren. 

De ruimtelijkheid van vertrouwen: factoren die van invloed zijn op het creëren van vertrouwen en 

de rol van persoonlijke contacten 

Nilsson and Mattes (2015) illustreren in een casestudie de noodzaak om ruimtelijkheid op te nemen 

als een faciliterende factor in de analyse van vertrouwensontwikkeling. Daarbij gaan ze uit van twee 

gevallen. Het eerste geval stelt dat het creëren van vertrouwen zich richt op hoe eerder ontwikkeld 

diep vertrouwen op basis van directe sociale uitwisseling het mogelijk maakt om nieuwe projecten 

te ontwikkelen. De projectmedewerkers hebben een onderling vastgesteld niveau van sociale 

nabijheid (d.w.z. vriendschapsrelaties op microniveau); ze vinden elkaar leuk en kunnen elkaars 

gedrag voorspellen. Hoewel geografische nabijheid zeker bijdraagt aan het versterken van het 

bestaande vertrouwen, kan eerder gevestigd veerkrachtig vertrouwen onderhouden worden over 

afstand en dat over verrassend lange tijdsperioden. Het tweede geval besluit ook dat ruimtelijke 

nabijheid het creëren van vertrouwen gemakkelijker en efficiënter maakt. Het is dus geen absolute 

vereiste, maar het kan de tijd, kosten en moeite die het kost om vertrouwen te creëren 

verminderen. Eenmaal voldoende veerkrachtig vertrouwen is gecreëerd is het aanzienlijk 

gemakkelijker om de daaropvolgende ontwrichte uitwisseling te verwezenlijken. Als er echter geen 

geografische nabijheid betrokken is bij het proces van geleidelijke vertrouwenscreatie, zal dit proces 

aanzienlijk moeilijker zijn en zal het waarschijnlijk falen. 

In welke mate beïnvloeden deze factoren het onderling vertrouwen in een ad-hoc-virtueel 

project? 

Voorgaande punten geven aan dat in de wetenschappelijke literatuur aandacht is voor de mate 

waarin de diverse factoren het onderling vertrouwen in een ad-hoc-virtueel project beïnvloeden. In 

de lijst van factoren en items die deze factoren vertegenwoordigen (Breuer et al., 2020) zijn er een 

aantal die tijdens de lockdown uitgesloten waren bv. bij ‘bekwaamheid’ meer bepaald bij 

‘mediageletterdheid’ de kick-off-meeting en het face-to-face contact. Andere factoren zijn niet toe 

te schrijven aan de verandering van virtualiteit, zoals het volgen van instructies (‘nakomen van 

commitment’ onder ‘voorspelbaarheid’). Maar welke factoren zijn dan van belang, of aan welke 

factoren is belang gehecht tijdens de lockdown, en wat zijn de resultaten van de ondernomen acties, 

wat waren de verschillen met de situatie voor de lockdown?  
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2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de factoren waarop gestuurd moeten worden voor het 

bouwen, onderhouden en vergroten van onderling vertrouwen bekend zijn. Er worden verschillende 

perspectieven onderzocht, zoals de mate van virtualiteit. Echter zijn er nog geen of weinig 

toetsingen aan de realiteit i.v.m. de plotse omslag van geen of kleine virtualiteit naar volledige 

virtualiteit ten gevolge van de pandemie aangezien de situatie zeer recent is. Het is daarom 

opportuun om een casestudie uit te voeren om te polsen wat de ervaringen zijn op het terrein. Op 

welke factoren hebben projectmanagers gestuurd bij de ad-hoc-virtuele teams tijdens de recente 

pandemie om het onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers te realiseren, in stand te 

houden en te vergroten en wat zijn de ervaringen?  

Aan de hand van een casestudie in één organisatie, maar bij meerdere projectmanagers worden de 
ervaringen in een kwalitatieve studie opgenomen.  
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3. Methodologie 
 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Voor deze paragraaf volgen we de ‘research onion’ van Saunders et al. (2019) door 

achtereenvolgens een keuze te maken in de onderzoeksfilosofie, de benadering tot 

kennisontwikkeling, de methodologie, de strategie, de tijdshorizon.  

3.1.1. Onderzoeksfilosofie 
Volgens Saunders et al. (2019) is de onderzoeksfilosofie het systeem van aannames betreffende het 

ontwikkelen van kennis. Zij geven definities van vijf belangrijke filosofieën voor business en 

management: positivisme, kritisch realisme, interpretivisme, postmodernisme en pragmatisme. De 

filosofie die passend is voor dit onderzoek, is interpretivisme. 

 Interpretivisme heeft als ontologische aanname een brede complexiteit, sociaal gestructureerd, 

verscheidene meningen, interpretaties, realiteiten en ervaringen. Dit sluit perfect aan bij het 

onderzoek waarbij het de bedoeling is een nieuwe situatie in de praktijk te bekijken en de ervaringen 

van de projectmanager te analyseren. De epistemologische aanname ‘nieuw begrip en breder kader 

als bijdrage’, is met één casestudie misschien niet gehaald, maar de focus blijft op de verhalen, de 

waarnemingen en de interpretatie van de projectmanager. Bij de axiologische aannames, de rol van 

de waarde, gaat het over een waarde gebonden onderzoek waarvan de onderzoeker deel uitmaakt, 

het onderzoek is subjectief en de interpretaties van de onderzoeker zijn de sleutel tot de 

wetenschappelijke bijdrage.  

De methode die typisch bij de onderzoeksfilosofie interpretivisme hoort is de inductieve methode, 

met kleine steekproeven, diepgaande onderzoeken, kwalitatieve analysemethode met een aantal 

data te interpreteren.  

De andere filosofieën werden niet weerhouden omdat ze minder toepasbaar zijn op de sociale kant 

van het onderzoek: onderling vertrouwen in een specifieke context. Het onderzoek is exploratief en 

heeft niet als doelstelling om pragmatisch waarde-gedreven te zijn. 

3.1.2. De benadering tot kennisontwikkeling 
Er zijn drie benaderingen: deductief, inductief en abductief. 

Deductief: de theorie (meestal gevormd na het literair onderzoek) testen aan de hand van de 

praktijk. 

Inductief: verzamelen van data om een fenomeen te ontdekken, een thema te identificeren 

of een patroon uit te leggen, waarna nieuwe theorie wordt gebouwd, vaak in de vorm van 

een conceptueel raamwerk. 

Abductief: verzamelen van data om een fenomeen te ontdekken, een thema te identificeren, 

of een patroon uit te leggen, waarna een nieuwe theorie wordt gebouwd of een bestaande 

theorie wordt aangepast om deze vervolgens met extra data te toetsen. 

Voor dit onderzoek wordt gekozen voor de inductieve benadering. Deze benadering wordt door de 

filosofie interpretivisme als typische benadering omschreven. De overweging voor een abductief 

onderzoek wordt verworpen door de tijdshorizon: het extra verifiëren van de nieuw ontworpen 

theorie met extra datacollectie past niet in de vooropgestelde tijdslijn. 
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3.1.3. Methodologie  
De eerste keuze die moet gemaakt worden is of het onderzoek een kwalitatief, een kwantitatief of 

een mixed onderzoek zal zijn. Vanuit de filosofie wordt aangegeven dat kwalitatief onderzoek 

aangeraden is, en vaak vertrekt vanuit de inductieve onderzoeksbenadering. Dus de keuze voor dit 

onderzoek is een kwalitatief onderzoek. 

Daarnaast dient een keuze gemaakt te worden tussen mono en multi methode van kwalitatieve 

studie. Bij de mono methode wordt slechts één datacollectie techniek ingezet, bij de multi methode 

worden twee of meer datacollectie technieken ingezet. De multi methode kan ervoor zorgen dat het 

onderzoek vanuit verschillende perspectieven bekeken wordt, en kan ook voor triangulatie zorgen. 

In dit onderzoek wordt echter gekozen voor een mono kwalitatieve studie omwille van de 

onderzoeksvraag: de ervaring van de projectmanager, en dus één perspectief. Daarnaast is het 

inzetten van meerdere datacollectie technieken niet mogelijk wegens de beperkte looptijd van het 

onderzoek. De datacollectie techniek die zal gebruikt worden, is diepgaande, inductieve, 

semigestructureerde interviews gebaseerd op Critical Incident Technique (CIT). CIT wordt door Bott 

and Tourish (2016) beschreven als een belangrijk hulpmiddel bij kwalitatief organisatorisch 

onderzoek. Flanagan (1954, p. 327) vat het doel en de toepassing van CIT samen als volgt: De CIT 

bestaat uit een reeks procedures voor het verzamelen van directe observaties van menselijk gedrag 

op een zodanige manier dat het potentiële nut ervan wordt vergemakkelijkt bij het oplossen van 

praktische problemen en het ontwikkelen van brede psychologische principes. CIT richt de deelnemer 

op een beperkt interessegebied om rijke gegevens over dat specifieke gebied uit te lokken. Het 

beperkt interessegebied is in dit onderzoek het onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers 

tijdens het ad-hoc-virtueel project. Ondanks dat CIT origineel werd ingezet voor positivistisch 

kwantitatief onderzoek, is deze techniek zo flexibel dat hij meer en meer gebruikt wordt in andere 

raamwerken, afhankelijk van het type onderzoek, de onderzoeksvraag en het bestudeerd domein, 

en in het bijzonder voor inductief, interpretivistisch en kwalitatief onderzoek (Bott & Tourish, 2016). 

Andere mogelijkheden van datacollectie binnen de CIT zijn observatie en enquêtes.  Observatie is 

echter gezien het onderwerp niet mogelijk: tijdens het ad-hoc-teamwerk is het niet mogelijk om te 

observeren. Daarbij heeft directe observatie het nadeel tijds- en arbeidsintensief te zijn, en schuilt 

het gevaar van veranderend gedrag door de observatie. Het voordeel van de enquêtes met open 

vragen is dat deze gemakkelijk zijn, en weinig administratieve kosten meebrengen. Bovendien kan 

de anonimiteit volledig bewaard blijven. Echter met enquêtes kan niet doorgevraagd worden om 

data in de diepte mee te nemen, of onduidelijkheden op te klaren, en dat is wel de bedoeling in dit 

onderzoek. Bovendien geeft de onderzoeker in de vragen van de enquêtes al door waar hij belang 

aan hecht, en hiermee wordt de openheid van het onderzoek mogelijks belemmerd.  

De keuze van datacollectie techniek is afname van diepgaande inductieve semigestructureerde 

interviews gebaseerd op CIT. 

3.1.4. Strategie 
Saunders et al. (2019) definieert de strategie als het plan om het doel te bereiken, of hoe het 

onderzoek een antwoord kan krijgen op de onderzoeksvragen. Uit de verschillende strategieën die 

worden besproken door Saunders et al. (2019) wordt gekozen voor de casestudie, een goede 

aansluiting op de keuze van de filosofie, de benadering van de kennisontwikkeling, en de 

methodologie. In de strategie casestudie kan nog een keuze gemaakt worden tussen single versus 

multiple cases, en holistisch versus ingebedde cases. Er wordt gekozen voor single cases. Het doel 

van deze benadering is de aard van de case: een unieke, typische case. Er wordt tijdens dit 

onderzoek niet getracht om te kunnen repliceren. Aangezien het de bedoeling is om binnen één 
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organisatie meerdere projectmanagers van meerdere teams te interviewen, is er hier sprake van een 

ingebedde casestudie. 

3.1.5. Tijdshorizon 
Belangrijke vraag voor het onderzoek is of dit een snapshot wordt of een ‘agenda’-perspectief heeft. 

De keuze is een snapshot, niettegenstaande het onderzoek zich ook zou kunnen lenen voor een 

agenda-perspectief. De keuze voor snapshot is gebaseerd op de eenmalige diepgaande 

semigestructureerde CIT-interviews om de factoren die een rol hebben gespeeld in het onderling 

vertrouwen tijdens het ad-hoc-teamwerk vast te kunnen leggen. Er wordt niet gestreefd om een 

evolutie te bekijken. Deze tijdshorizon wordt ook een dwarsdoorsnede genoemd. 

 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Met voorgaande beschreven keuzes 

• Filosofie: interpretivisme 

• Benadering van kennisontwikkeling: inductief 

• Methodologie: mono kwalitatieve studie op basis van CIT 

• Strategie: single ingebedde casestudie 

• Tijdshorizon: dwarsdoorsnede 

wordt in deze paragraaf het technisch ontwerp beschreven.  

CIT beschrijft een 5-stappen plan voor het onderzoek: identificatie van het doel, plannen en 

specificaties, datacollectie, data-analyse en interpreteren en rapporteren (Flanagan, 1954). Deze 

stappen worden in onderstaande paragrafen toegelicht. 

Voor de helderheid van dit onderzoek volgt eerst de definitie van kritisch incident (Flanagan, 1954, 

p. 327).  

Met een incident wordt elke waarneembare menselijke activiteit bedoeld die op zichzelf 

voldoende volledig is om toe te laten gevolgtrekkingen en voorspellingen te doen over de 

persoon die de handeling uitvoert. Met kritisch wordt bedoeld dat het incident moet 

plaatsvinden in een situatie waarin het doel of de bedoeling van de handeling redelijk 

duidelijk lijkt voor de waarnemer en waarvan de gevolgen voldoende duidelijk zijn om weinig 

twijfel over te laten over de effecten ervan. 

Deze definitie wordt door meerdere auteurs aangepast in functie van hun studie (Bott & Tourish, 

2016). Voor dit onderzoek wordt het woord incident vervangen door gebeurtenis en kritisch door 

betekenisvol volgens de suggestie van Schluter et al. (2008). De naam CIT blijft behouden. 

In dit onderzoek wordt volgende definitie van betekenisvolle gebeurtenis gebruikt: 

Met een gebeurtenis wordt elke waarneembare menselijke activiteit bedoeld die op zichzelf 

voldoende volledig is om toe te laten gevolgtrekkingen en voorspellingen te doen over de persoon 

die de handeling uitvoert. Met betekenisvol wordt bedoeld dat de gebeurtenis moet plaatsvinden in 

een situatie waarin het doel of de bedoeling van de handeling redelijk duidelijk lijkt voor de 

waarnemer en waarvan de gevolgen voldoende duidelijk zijn om weinig twijfel over te laten over de 

effecten ervan. 
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3.2.1. Stap 1: Identificatie van het doel 
De doelstelling van dit onderzoek is nagaan op welke de factoren de projectmanager heeft gestuurd 

om het onderling vertrouwen tussen de projectleden te beheren bij ad-hoc-virtuele teams door het 

capteren van zijn ervaringen. Stap 1 zorgt voor een gerichte vraagstelling tijdens de datacollectie. 

Het afgebakend interessegebied waarover dit onderzoek gaat, is het sturen op onderling vertrouwen 

tussen projectmedewerkers in de specifieke context van het ad-hoc-virtueel projectwerk ten gevolge 

van de pandemie. Meer bepaald wordt nagegaan op welke factoren de projectmanager stuurde 

tijdens de ad-hoc-virtuele project situatie, of deze factoren dezelfde zijn als in de wetenschappelijke 

literatuur, of er nieuwe factoren zijn of andere accenten. 

 

3.2.2. Stap 2: Plannen en specificaties 
Deze stap omvat de precieze instructies voor de manier waarop de datacollectie zal gebeuren. Deze 

instructies moeten aansluiten bij de standaarden die gebruikt zullen worden bij de evaluatie en 

classificatie. Voor de beschrijving van deze stap wordt gebruik gemaakt van de instructies van 

Flanagan (1954). De onderzoeker is hierin degene die de data van de waarnemer opneemt en 

analyseert. De waarnemer is de projectmanager die deelneemt aan het onderzoek. 

a. De betekenisvolle gebeurtenis situeren 

Het onderzoek zal plaatsvinden in één organisatie uit de sector semioverheid in Vlaanderen, 

en meer bepaald in de IT-projectwerking van deze organisatie. De context wordt bepaald 

door de omslag van F2F-projectwerking naar virtuele projectwerking ten gevolge van de 

pandemie en de daarbij horende verplichte thuiswerking. Dit wordt in dit onderzoek de ad-

hoc-virtuele projectwerking genoemd. Het onderzoek gaat over het onderling vertrouwen 

tussen de projectleden tijdens deze periode, en hoe daarop is gestuurd door de 

projectmanager. Om handvaten te geven in het selecteren van deze gebeurtenissen wordt 

vooraf aan de projectmanagers praktische voorbeelden gegeven uit de studie van Breuer et 

al. (2020). 

b. Relevantie tot de doelstelling 

Voor alle vermelde betekenisvolle gebeurtenissen zal nagegaan worden of er een relatie is 

met één of meerdere factoren uit de taxonomie van Breuer et al. (2020). Indien dit het geval 

is, wordt deze gebeurtenis als relevant opgenomen. Anders wordt het geval met de 

waarnemer, de projectmanager afgewogen of dit relevant is in het onderzoek: niet relevant 

of een nieuw patroon. Om dit te realiseren zal het raamwerk goed bekend moeten zijn bij de 

onderzoeker, echter niet in detail bij de waarnemer, dit om de openheid van het onderzoek 

te behouden. 

c. Mate van effect op de doelstelling 

Er wordt met twee extremen gewerkt om de belangrijkheid te beoordelen: positieve en 

negatieve betekenisvolle gebeurtenissen. In dit onderzoek zal verhoogd onderling 

vertrouwen als positief bekeken worden en verzwakt onderling vertrouwen als negatief. Er 

moet nagegaan worden als bij deze gebeurtenis gestuurd werd, en indien zo, op welke 

factoren en wat het resultaat ervan was. Als aan het resultaat kwantitatieve criteria kunnen 

gekoppeld worden, dan zal dit gebeuren: bv. door verzwakt onderling vertrouwen is de 

oplevering van een resultaat verlaat met één week, of door verhoogd onderling vertrouwen 

zijn de kosten voor het project gedaald met 5000€. Echter het resultaat moet niet steeds 

voldoen aan kwantitatieve criteria, kwalitatieve criteria worden ook gerapporteerd. 

d. Personen die de waarnemingen doen (gedaan hebben) 

In dit onderzoek zullen de personen die de waarnemingen doen (gedaan hebben) de 
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projectmanagers zijn. Hierbij zal het van belang zijn deze mensen vooraf de nodige 

informatie te geven, zie brochure in bijlage E. Flanagan (1954) spreekt over een kleine 

opleiding. Om het inductieve karakter van het onderzoek niet in gevaar te brengen, zullen de 

projectmanagers vooraf voldoende ingelicht worden, echter worden de details van de 

taxonomie niet doorgegeven. 

Onderstaand formulier, specificaties over waarnemingen, wordt gehanteerd. Er is een fictief 

voorbeeld ingevuld zodat het formulier zelf duidelijker wordt. Dit formulier zal aan de geselecteerde 

projectmanager voorgelegd worden. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van secondaire data om 

de mate van virtualiteit te bepalen: deze secondaire data bestaat uit de start (en einde, indien van 

toepassing) van het project, de looptijd, het aantal projectmedewerkers, de verspreidingsgraad van 

deze medewerkers. Dit wordt geïntegreerd in het formulier. 

 

PERSONEN: projectmanagers VOORBEELD 

Naam JAN JANSSENS 

Betrokkenheid bij de waarneming 
Secundaire data:  
Start-einde  
Looptijd 

PROJECTLEAD PROJECT7585 
Project gestart in augustus 2019, is onderdeel van het 
programma A2B, initieel geschatte doorlooptijd 3 jaar. 

Relatie tot projectleden Projectleden komen zowel uit business als IT-
applicatie, IT-projectwerking. De projectleden zijn 
deeltijds toegewezen aan het project. De projectleden 
bestaan zowel uit interne als externe werknemers, en 
hebben diverse functionele leidinggevenden. Als 
projectmanager stuur ik hen aan op basis van de 
behoeften van het project in de respectievelijke fases. 

Nood aan extra informatie i.v.m. 
onderzoek 

De brochure bevat informatie over waargenomen 
betrouwbaarheid, risico-nemend gedrag en de 
tijdschaal waarover het onderzoek loopt. 

PROJECTLEDEN: de groep waarbij de 
betekenisvolle gebeurtenissen zich 
afspeelden 

 

Algemene beschrijving De projectleden zijn meestal deels toegewezen aan het 
project, en komen uit diverse standplaatsen. In de 
subgroepen kennen de projectleden elkaar heel goed. 
Over de gehele groep zijn er nieuwe samenwerkingen. 
Er zijn ook nieuwe projectleden aangetrokken uit 
andere afdelingen en extern. 

Plaats GENT, BRUGGE, ANTWERPEN, BRUSSEL, MECHELEN, 
HASSELT 

Personen 
Secundaire data: 
Aantal projectleden 
Mate van virtualiteit 

Hier volgt een concrete lijst van projectleden: dit wordt 
niet openbaar gemaakt omwille van privacy, maar 
wordt door de projectmanager opgesteld, om heel 
concrete betekenisvolle gebeurtenissen te kunnen 
rapporteren. In de lijst van de projectleden krijgen deze 
een nummer: P1, P2, … Pn. Bij de beschrijving van de 
betekenisvolle gebeurtenis zullen de namen van de 
betrokkenen vervangen worden door hun nummer. De 
reden hiervoor is dat het van geen belang is de namen 
te kennen, wel de gebeurtenissen en de factoren die 
een rol hebben gespeeld, en tegelijkertijd is het van 
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belang om zo accuraat mogelijk de gebeurtenissen te 
kunnen beschrijven. 

Tijden BG1. JUNI 2020 tot SEPT 2020 
BG2. JULI 2020  
… 
BGn 
Met BG gevolgd door een nummer worden de 
betekenisvolle gebeurtenissen genummerd. 

Condities thuiswerk 

GEDRAG:   

Algemeen type van activiteit BG1 P1 is scrum master voor het onderdeel bouw in 
het project, P2 is IT-medewerker 

Specifieke gedragingen BG1 P1 heeft verzwakt waargenomen vertrouwen in P2 
omwille van niet tijdig opleveren van de afgesproken 
resultaten, geen transparantie in de werkzaamheden, 
zelden bereikbaar of beschikbaar. 

Criteria voor relevantie tot het onderzoek 1. Factor: voorspelbaarheid, subfactor 
beschikbaarheid 

2. Factor: bekwaamheid, subfactor competentie 
3. Factor: transparantie, subfactor informatie 

transparantie 
Resultaat: relevant voor het onderzoek 

Criteria voor het belang tot het onderzoek 
(kritische punten) 

Projectmanager (PM) heeft aan P2 gevraagd om 
aanwezig te zijn op de geplande overlegmomenten, en 
bij afwezigheid vooraf te verwittigen, zodat een ander 
geschikt moment kan gekozen worden. Daarnaast 
heeft de PM gevraagd zijn agenda open te zetten voor 
het project, en zijn notities op te slaan op de 
gemeenschappelijke site van het project. 
De PM heeft opgevolgd of P2 deze instructies 
consequent uitvoert. Na verloop van 2 weken heeft de 
PM bij P1 geïnformeerd of de samenwerking verbeterd 
was, en heeft gepolst naar de huidige toestand van het 
onderling vertrouwen. Dit was aanzienlijk verbeterd. 
Resultaat: vanuit eerder negatieve situatie is 
bijgestuurd naar een positief resultaat.  
Kritische punten: P2 zag niet het belang in van de 
talloze online meetings. Voor P2 was thuiswerk een 
echte opgave, aangezien hij van nature minder 
gestructureerd is en de accommodatie thuis nog niet 
volledig in orde was. P1 was enkel gericht op de 
resultaten. PM heeft dus goed gestuurd.  
Te noteren bijzonderheden: door de plotse overgang is 
er weinig aandacht gegeven aan het volledig en 
grondig inrichten van thuiswerk, met de nodige 
instructies naar werktijden en verplichtingen, zodat er 
houvast is. Dit leidt tot afwijkend gedrag dat het 
onderling vertrouwen kan beschadigen.  
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3.2.3. Stap 3: Datacollectie 
Bij voorkeur wordt CIT uitgevoerd wanneer de feiten nog vers in het geheugen zitten van de 

waarnemer. Het is ook beter om vooraf te weten waarop gelet moet worden. Hierdoor worden de 

feiten sterker opgenomen in het geheugen (Bott & Tourish, 2016). Het onderzoek gaat over de 

periode startend van maart 2020. Dit kan niet meer ‘recent’ genoemd worden. Daarom is het nodig 

om het geheugen terug op te frissen aan de hand van een kalender van het overlegcomité, Belgische 

federale instelling in het leven geroepen om de maatregelen tijdens de pandemie te onderzoeken en 

te sturen, zie bijlage F. Aangezien de organisatie een semioverheid is, heeft zij de adviezen van het 

overlegcomité nauwkeurig gevolgd, en zal de kalender in grote lijnen overeenkomen met de 

instructies in de organisatie. Het onderzoek baseren op de herinneringen aan gebeurtenissen tot 2,5 

jaar geleden is een beperking voor het onderzoek. 

Verschillende methoden voor datacollectie zijn mogelijk: interviews, groep interviews, vragenlijsten, 

logboekformulieren. Er wordt gekozen voor semigestructureerd interview. Flanagan (1954) geeft zes 

aandachtpunten bij het afnemen van semigestructureerde interviews. Ten eerste is het van belang 

om de caseorganisatie goed in te lichten in verband met de sponsoring van het onderzoek namelijk 

afstudeerwerk. De caseorganisatie werd bij aanvang van dit onderzoek ingelicht, maar zal voor de 

uitvoering nogmaals gecontacteerd worden om de uitvoering officieel te maken. Ten tweede moet 

het doel van het onderzoek op zulke manier kunnen verwoord worden dat de geïnterviewden 

onmiddellijk begrijpen waarover het gaat. Flanagan (1954) stelt voor om een minder formele toon 

hierin te zoeken. In dit onderzoek wordt het doel dan als volgt vertaald: thuiswerk tijdens de recente 

lockdown ten gevolge van de pandemie heeft meerdere vlakken van de projectwerking invloed 

gehad, we onderzoeken naar de verschillen in onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers 

en hoe hierop gestuurd werd door de projectmanagers. Als derde punt wordt aandacht gevraagd 

een goede keuze te maken in de waarnemers. De keuze van de projectmanagers (de 

steekproefmethode) is vrijwillig, zelfselectie. Dit onderzoek zal voorgesteld worden aan een beperkt 

aantal projectmanagers (10), die de nodige uitleg krijgen waarover dit onderzoek gaat, waarna zij 

vriendelijk worden uitgenodigd om te participeren. Er zullen slechts enkele (1 tot 3) projectmanagers 

gekozen worden om deel te nemen aan dit onderzoek aangezien toegang tot alle projectmanagers 

moeilijk is, het onderzoek een exploratief karakter heeft en de tijdslijn voor het uitvoeren van het 

onderzoek beperkt is. Bij de keuze van de steekproef speelt kost ook een rol: de relatieve kosten zijn 

redelijk en wordt hoofdzakelijk bepaald door de tijd die de geselecteerde projectmanagers aan de 

semigestructureerde CIT-interviews besteden. De data zullen dus enkel afkomstig zijn van de 

projectmanagers die hun deelname hebben doorgegeven. Als vierde aandachtspunt wordt de 

anonimiteit benoemd. Voor dit onderzoek is dit heel belangrijk aangezien het gaat over onderling 

vertrouwen en de mogelijkheid bestaat dat de onderzoeker de betrokkenen kan herkennen. Het zijn 

echter niet de betrokkenen die van belang zijn, wel de betekenisvolle gebeurtenis. Om de personen 

af te schermen, wordt aan de waarnemer gevraagd vooraf de gebeurtenissen volgens het formulier 

in te vullen, en hierbij al zorg te dragen voor de bescherming van de namen. Uiteraard, mocht toch 

een naam onverwijld vallen, dan wordt vanuit het onderzoek volledige anonimiteit gegarandeerd. Bij 

de verwerking van de data zal nooit gebruik gemaakt worden van namen, wel van genummerde 

personen (P1, P2…Pn). Dit geldt eveneens voor de waarnemers (PM1, PM2, PM3). Als vijfde punt 

wordt het meest cruciale aspect van de datacollectie, namelijk de vraagstelling genomen. Taal kent 

heel veel nuances en wat lijkt op het gebruik van een synoniem kan een andere uitkomst geven. Om 

deze gevoeligheid in de gebruikte taal in de vragen te toetsen wordt voorgesteld om de vragen 

vooraf uit te proberen. Helaas in dit onderzoek is de tijdshorizon te kort en is het aantal 

respondenten te klein om deze toets eerst door te voeren. Als zesde en laatste punt komt de 

conversatie. Er moet vermeden worden om leidende vragen te stellen na de hoofdvraag. De 
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interviewer zou steeds neutraal en toegankelijk moeten blijven en zou de geïnterviewde steeds 

moeten beschouwen als de expert. Als het lijkt dat de gebeurtenis maar half is verteld, dan kan de 

interviewer discreet hierop doorgaan door de waarnemer aan te moedigen verder te vertellen. De 

interviews worden opgenomen en daarna getranscribeerd om input te vormen voor de data-

analyse. Dit verhoogt aanzienlijk de werklast, maar tegelijk ook de nauwkeurigheid waarmee de 

ontvangen data verzameld worden. Voor de vraagstelling wordt onderstaand formulier gebruikt, 

echter afhankelijk van de conversatie kan gevarieerd worden in de bijvragen.  

1. Ontwapening, en terugzetten in tijd 

a. Hoe heb jij in eerste instantie de lockdown meegemaakt? Zag je het 
aankomen, was je al gewoon om van thuis te werken? 

b. Hoe werd het algemeen in de organisatie gecommuniceerd en ontvangen? 

c. Wat waren je eerste bezorgdheden i.v.m. het project? 

d. Was onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers ooit één van je 
bezorgdheden of net omgekeerd een geruststelling? 

2. Interview (iteratie tot saturatie) 

a. Kan je je (nog) een gebeurtenis voor de geest halen waarbij onderling 
vertrouwen tussen projectmedewerkers veranderde? Wanneer was dat? 

b. Kan je daar meer over vertellen? 

c. Wat waren de omstandigheden die hiertoe hadden geleid? 

d. Wat was er precies aan de hand dat ervoor zorgde dat jij het onderling 
vertrouwen of wantrouwen betekenisvol vond? 

e. Hoe heb je daarop gereageerd? 

f. Hoe zou je in niet-thuiswerk situatie gereageerd hebben? 

g. Wat waren de resultaten van je actie? 

h. Zou je dat nu anders aanpakken en waarom? 

3. Bedanking, overlopen van notities, kijken of de details duidelijk zijn, formulieren 
aanvullen. 

  

De steekproefomvang hangt niet af van het aantal participanten maar van het aantal 

gerapporteerde gebeurtenissen. Enerzijds schrijft Flanagan (1954) voor dat bij een eenvoudig 

onderzoek 50 tot 100 gebeurtenissen volstaan. Anderzijds is de steekproefomvang bij kwalitatief 

onderzoek meestal klein door het aanzienlijk werk in toegang krijgen, interviews afnemen, 

transcriberen, coderen, en analyseren. Voor dit onderzoek wordt het aantal gebeurtenissen beperkt 

tot 10 positieve en 10 negatieve gebeurtenissen. Het evenwicht in positieve en negatieve 

gebeurtenissen wordt expliciet benoemd, omdat blijkt dat bij het niet benoemen vaak in eerste 

instantie negatieve gebeurtenissen naar boven komen (Bott & Tourish, 2016). De doelstelling van dit 

onderzoek is nagaan of de factoren waarop gestuurd kan worden om onderling vertrouwen tussen 

projectmedewerkers te beheren anders liggen bij ad-hoc-projectteams. Er is geen baat bij het 

verkiezen van eerder positieve of negatieve ervaringen, en dus met dit evenwicht wordt volledigheid 

nagestreefd.   

3.2.4. Stap 4: Data-analyse 
 

Het categoriseren van de betekenisvolle gebeurtenissen is een inductief proces dat wordt uitgevoerd 

met een gestandaardiseerd classificatiesysteem om maximale objectiviteit te beogen (Flanagan, 

1954). Voor het referentiemodel wordt de taxonomie van Breuer et al. (2020) gebruikt. Deze 

taxonomie wordt vertaald. Het doel is om de bruikbaarheid van de verzamelde gegevens te 
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verhogen terwijl zo min mogelijk ingeboet wordt op verstaanbaarheid, specificiteit en geldigheid. 

Flanagan (1954) wijst hierbij op drie hoofdproblemen. Ten eerste moet het referentiemodel 

adequaat zijn. De taxonomie van Breuer et al. (2020), die een uitbreiding is op het model van Mayer 

et al. (1995), is een adequaat referentiemodel aangezien aangetoond wordt dat het zowel geldig is 

voor onderling vertrouwen in virtuele als traditionele projectteams. Ten tweede moet er een 

duidelijke categorie formulering zijn. Er bestaat geen regel over hoeveel categorieën nodig zijn, dit is 

afhankelijk van het onderzoek. Aangezien het referentiemodel zeer omvangrijk is voor dit 

onderzoek, zal in eerste instantie met de hoofcategorieën gewerkt worden, om dan in een tweede 

ronde naar de subcategorieën te verfijnen. Tot slot, als derde op te lossen probleem, is er het 

bepalen van het gepaste niveau van specificiteit ten opzichte van algemeenheid in het rapporteren 

van de data. Zes overwegingen worden overlopen om dit te evalueren. Deze overwegingen gaan 

over duidelijkheid en logische organisatie in de titels, de titels moeten betekenisvol zijn zonder 

bijkomende uitleg of definities, de items moeten positief opgesteld worden en homogeen zijn in 

structuur en inhoud, de titels moeten evenwaardige bijdrage hebben, de categorieën moeten 

gemakkelijk toepasbaar zijn en maximaal bruikbaar, en tot slot moet de lijst van titels verstaanbaar 

zijn en alle gebeurtenissen behandelen. De taxonomie wordt tegenover deze regels gezet en in orde 

bevonden.  

3.2.5. Stap 5: Interpreteren en rapporteren 
Flanagan (1954) start deze stap met een waarschuwing: het is in de praktijk onmogelijk om een 

ideale oplossing te vinden voor ieder praktisch probleem die betrekking heeft op het onderzochte 

domein. Daarom zullen de verzamelde data moeten geïnterpreteerd worden. Meestal worden de 

fouten niet gemaakt bij de eerste vier stappen, maar bij de vijfde stap. Het is in deze stap dat de 

aannames die geïntroduceerd zijn door de gekozen methodes in de vorige vier stappen moeten 

bestudeerd worden. Er moet een balans gezocht worden in het rapporteren van de beperkingen en 

de waarde van de resultaten. De beperkingen aan dit onderzoek moeten zo nauwkeurig mogelijk en 

zo volledig mogelijk beschreven worden, maar daarnaast moet de waarde van de resultaten 

benadrukt worden.  

Bij het rapporteren van de beperkingen en de waarde van het onderzoek zullen de methodes en de 

keuzes uit de eerste vier stappen systematisch overlopen worden. 

3.3. Gegevensanalyse 
De gegevens zullen afkomstig zijn uit de semigestructureerde interviews op basis van CIT. Deze 

interviews worden opgenomen en daarna getranscribeerd. De afgenomen interviews worden 

genummerd: I1, I2, … In 

Vervolgens worden de transcripties opgedeeld in betekenisvolle gebeurtenissen (BG), want er 

kunnen meerdere BG’s zijn per interview, en worden genummerd: BG1, … , BGn. Deze nummering is 

een onderverdeling van de interviewnummering.  

Per BG wordt er een appreciatie gegeven over de relevantie en de mate van effect op de doelstelling 

(positief of negatief). Hiermee wordt bepaald hoeveel BG’s er in totaal zijn en of het evenwicht 

tussen positief en negatief behaald is. 

Er wordt enkel verder gewerkt met de relevante BG. Deze worden opgedeeld in uitspraken. 

Voorbeeld van een uitspraak: ‘de collega toonde meer initiatief dan werd verwacht van hem’ (Breuer 

et al., 2020).  
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De uitspraken worden opnieuw doorlopend genummerd U1, U2… Un, als onderdeel van het 

interview en de betekenisvolle gebeurtenis (In/BGn/Un). Deze uitspraken worden gelabeld volgens 

de codeertabel (zie bijlage D). Bovenstaand voorbeeld zal als positief gecodeerd worden onder de 

categorie ‘Bekwaamheid’ en subcategorie ‘Proactiviteit’.  

De uitspraken waarvoor geen categorie of subcategorie kunnen gevonden worden, worden opnieuw 

opgezocht in de wetenschappelijke literatuur. Als in de wetenschappelijke literatuur extra 

categorieën of subcategorieën gevonden worden waartoe deze uitspraken behoren, dan wordt de 

codeertabel aangevuld met behoud van de structuur. De verwijzing naar de nieuwe bron wordt 

toegevoegd in de codeertabel. 

Als echter geen referentie gevonden wordt, dan zal een nieuwe categorie of subcategorie 

toegevoegd worden met het label ‘NIEUW’. 

Volgens dit proces worden alle transcripties volledig doorlopen. Alle uitspraken die onduidelijk zijn 

of meer uitleg nodig hebben, worden daarna opnieuw bevraagd bij de projectmanager, en de 

resultaten van de categorisering worden voorgelegd aan de projectmanager ter evaluatie. Dit zal per 

e-mail gebeuren. 

Het proces van categoriseren wordt na een week opnieuw doorlopen, nu met de toelichting van de 

projectmanager. Dit omdat er geen tweede onderzoeker aanwezig is op dit onderzoek en de tweede 

iteratie de eerste kan bevestigen, aanvullen of verkeerde interpretaties kan blootleggen.  

De resultaten van de twee iteraties worden vergeleken om de nodige correcties aan te brengen, en 

dan te consolideren.  

Als er meerdere (2 of 3) semigestructureerde interviews afgenomen zijn, worden de resultaten 

onderling vergeleken na consolidatie van de twee iteraties. De verschillen worden genoteerd. 

Daarna worden de resultaten geconsolideerd.  

De kerncijfers van de analyse: aantal interviews, aantal betekenisvolle gebeurtenissen 

(positief/negatief), aantal vernoemde factoren, zullen gebruikt worden om de waarde van het 

resultaat en de beperkingen van het onderzoek te motiveren. 

Vervolgens worden patronen en thema’s geïdentificeerd en beschreven. De mogelijke theorie of 

verklaring wordt opgesteld en teruggekoppeld naar de projectmanagers ter verificatie.  

Tot slot wordt met de mogelijke theorie of verklaring en de opmerkingen van de projectmanagers 

een conclusie geformuleerd.    

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

aspecten 
Een exploratief onderzoek aan de hand van diepgaande semigestructureerde interviews is gevoelig 

voor kwaliteitsproblemen (Saunders et al., 2019, p. 447). Het gebrek aan standaardisatie kan leiden 

tot problemen met betrouwbaarheid. Door het informele karakter van het interview is het bijna 

onmogelijk om het onderzoek te reproduceren door een andere onderzoeker op dezelfde wijze en 

met dezelfde resultaten. Het interview wordt gekleurd door wie het interview afneemt, door wie er 

geïnterviewd wordt en door de (vrijwillige) keuze van de participanten. Echter voor dit soort 

onderzoek is de aanname dat de omstandigheden complex en dynamisch zijn, en dat de waarde van 

diepgaande semigestructureerde interview in een exploratief onderzoek net komt uit de flexibiliteit 
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die gebruikt kan worden om te ontdekken. De betrouwbaarheid van dit onderzoek hangt dus af van 

de strengheid van het ontwerp en de voorbereiding van het onderzoek. 

Betreffende generaliseerbaarheid of externe validiteit zijn er ook een aantal issues te noteren. 

Aangezien het over een single casestudie gaat, is er een beperkte basis om te generaliseren. De 

doelstelling in dit onderzoek is om meer dan één projectmanager te spreken en de resultaten 

onderling te vergelijken. Hiermee wordt de generaliseerbaarheid een beetje vergroot, maar er moet 

melding gemaakt worden dat hiermee aan de eis van externe validiteit niet zal voldaan zijn. Verdere 

onderzoeken kunnen dit verhelpen. Uiteraard helpt het dat de basis van dit onderzoek reeds steunt 

op de reeds gevestigde theorie van Breuer et al. (2020) en dat met de nieuwe bevindingen er een 

link met de theorie zal gelegd worden. Overdraagbaarheid steunt op de noodzaak om het onderzoek 

volledig te beschrijven: de onderzoeksvragen, het ontwerp, de context, de bevindingen en de 

resulterende interpretaties. Hiermee kan een andere onderzoeker een gelijkaardig onderzoek 

voeren. 

Diepgaande semigestructureerde interviews kunnen een hoog niveau van interne validiteit of 

geloofwaardigheid behalen wanneer ze zorgvuldig uitgevoerd worden. Om dit te behalen wordt de 

ontologie van het onderwerp opgesteld in de taal en de cultuur van de caseorganisatie om de vragen 

direct heel helder te krijgen, en op die manier kwalitatieve interviews te kunnen afnemen. Deze 

ontologie wordt aan de participanten vooraf overhandigd. Na de interviews en de data-analyse zal 

een feedback moment ingebouwd worden met de participanten om te verzekeren dat er geen 

interpretatiefouten ingeslopen zijn. Aandachtspunten voor het afnemen van de interviews zijn: 

geschiktheid van het uiterlijke van de interviewer, aard van de commentaren om het interview te 

starten, benadering tot het vragenstellen, geschikt gebruik van verschillende types vragen: open 

vragen, startende met vraagwoorden, die aanleiding geven tot uitgebreide uitleg, aard en impact 

van het gedrag van de interviewer tijdens het interview, demonstratie van aandachtig luisteren, het 

onderzoek domein kunnen samenvatten en het toetsen van het begrijpen wat er gezegd wordt, 

omgaan met moeilijke geïnterviewden en tot slot hoe er omgegaan wordt met opgenomen data. 

Niettegenstaande deze lijst van aandachtpunten logisch zijn en voor de hand liggen, worden ze voor 

ieder interview nog eens in detail doorgenomen.  

Een belangrijk aspect in het afnemen van de semigestructureerde interviews en in de 

dataverwerking is de anonimisering van alle persoonsgegevens, zowel van de projectmanagers als 

van de personen die betrokken zijn bij de gebeurtenissen waarover gesproken wordt. Dit aspect 

wordt ook vooraf besproken met alle betrokkenen. 

 

4. Resultaten 
 

4.1. Uitvoering onderzoek - Datacollectie 
Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de methodologie CIT (Flanagan, 1954). De caseorganisatie 

is een semioverheid. Er wordt een planning opgesteld zie bijlage G.  

Onder 3.2.3 Datacollectie worden de zes aandachtspunten van Flanagan (1954) voor het afnemen 

van semigestructureerde interviews vernoemd. Er wordt tijdens de uitvoering aandacht besteed aan 

deze punten.  
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Ten eerste wordt de caseorganisatie correct ingelicht over de sponsoring van het onderzoek: 

afstudeeropdracht BMPIT.  

Het tweede aandachtpunt betreft de correspondenten aan te spreken met toegankelijke taal over 

het doel van het onderzoek. Tijdens de kick-off wordt daarop ingespeeld: er is ruimte om vragen te 

stellen, om alles helder te krijgen. Daarnaast is er nog ruimte om vóór het interview de onderzoeker 

te contacteren om bijkomende vragen te stellen. Dit wordt ook gedaan door enkele 

correspondenten.  

Voor het derde punt, de goede keuze van de correspondenten, wordt een voorstel gedaan naar de 

verantwoordelijke van de caseorganisatie. Dit voorstel wordt aangevuld met een keuze van de 

verantwoordelijke. Hierdoor wordt ten opzichte van de voorbereiding een uitbreiding toegestaan.  

Anonimiteit, punt 4, is uiterst belangrijk. Er worden voorzorgmaatregelen getroffen. De 

caseorganisatie wenst ook anonimiteit. Echter sommigen van de correspondenten zijn niet zo 

bedreven in anonimiteit. De onderzoeker schermt overtreding van anonimiteit af door een vertaling 

in de transcripties naar codes. Ondanks deze maatregelen zal door de specificiteit van de beschreven 

gebeurtenissen voor insiders herkenbaarheid zijn.  

Zoals in de voorbereiding vermeld, is er vooraf geen proef op de gebruikte taal gehouden wegens 

tijdsgebrek. Aandachtpunt 5 wordt echter wel meegenomen in het onderzoek, zij het dan meer 

intuïtief. Elk nieuw interview kan de onderzoeker zijn vragen scherper stellen, en in een minder 

genuanceerde taal.  

Tot slot, als zesde en laatste aandachtspunt, het vermijden van leidende vragen. Tijdens de 

interviews blijkt dit soms een lastig punt te zijn. Door telkens weer de aandachtpunten door te 

nemen voor het effectief afnemen van de interviews, en door de hulpmiddelen: het formulier, 

openstellen van de vragen vooraf, is dit relatief goed gelukt. De valkuil hierin is dat sommige 

correspondenten de onderzoeker als collega zien, en niet als onderzoeker.  

Verslag van de uitvoering van de datacollectie 

Op 7 september wordt de Kick-Off uitgevoerd, er zijn 11 deelnemers. Het management motiveert 

tijdens de Kick-Off waarom een deelname aan het onderzoek interessant is voor de caseorganisatie, 

namelijk wil de caseorganisatie een vervolg zien naar het hybride werken. Van de 11 deelnemers 

geven 8 projectmanagers/projectleiders aan te willen participeren. Hier moet een keuze gemaakt 

worden: een selectie van maximum 3 deelnemers of de tijdsplanning aanpassen. Aangezien het 

enthousiasme van de caseorganisatie en de ruimte die nog aanwezig is in de tijdsplanning wordt 

gekozen om door te gaan met 8 correspondenten. De planning wordt in die zin aangepast. Zie bijlage 

G.  

De interviews vinden plaats met de vraagstelling als leidraad (zie 3.2.3). Deze leidraad wordt tijdens 

het interview gebruikt om de focus te behouden. Er wordt ook aan de correspondenten gevraagd 

om zich voor te bereiden aan de hand van het formulier dat vooraf aan het interview wordt 

doorgestuurd (zie 3.2.2). Slechts drie van de correspondenten hebben zich aan de hand van het 

formulier voorbereid. De kwaliteit van deze interviews is aanmerkelijk beter dan de kwaliteit van de 

andere interviews. Echter de verscheidenheid in de interviews is zo groot dat ook de niet 

voorbereide interviews meegenomen worden in dit onderzoek. Het grootste verschil is de uitdaging 

voor de onderzoeker om focus te bewaren en meer richting te geven tijdens de interviews zonder 

woorden in de mond van de geïnterviewde te leggen.  

De interviews worden deels live afgenomen (2) en deels online via Teams (6). 
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De steekproefomvang wordt ten opzichte van de voorbereiding door de uitbreiding van de 

participanten aanzienlijk verhoogd. Er kan nu wel voldaan worden aan de criteria van Flanagan 

(1954): 110 betekenisvolle gebeurtenissen worden opgenomen in het onderzoek waarbij het 

evenwicht tussen positief en negatief bewaard is gebleven (zie tabel 2). 

Tabel 2 Evenwicht positief en negatief in betekenisvolle gebeurtenissen 

pos neg Ratio (pos/neg) 

56 54 1,04 

 

4.2. Data-analyse 

4.2.1. Codering 
Alle interviews, met uitzondering van één, worden volledig getranscribeerd. Hierbij is geen gebruik 

gemaakt van tools om meer geautomatiseerd te transcriberen, bijgevolg is de transcriptie zeer 

arbeidsintensief. Toch wordt voor deze methode gekozen omdat de onderzoeker dit zelf uitvoert en 

tegelijkertijd het moment van het interview en de intentie van wat gezegd wordt terug voor zich kan 

halen, en inzicht begint te krijgen in wat er gezegd wordt.  

Het interview dat niet getranscribeerd wordt betreft een interview dat aanzienlijk langer duurt 

(1u30) omdat de projectleider zelf zijn woorden uitschrijft tijdens het interview op het formulier. Dat 

is niet de bedoeling, maar de onderzoeker weet dat door de werkwijze aan te passen de 

geïnterviewde minder op zijn gemak zou zijn. Het ‘op zijn gemak zijn’ is van groot belang voor de 

kwaliteit van het onderzoek.  

De transcripties worden in willekeurige volgorde genummerd: I1 tot I8. In iedere transcriptie wordt 

naar betekenisvolle gebeurtenissen gezocht. Een maximum van 10 betekenisvolle gebeurtenissen 

wordt per interview aangehouden. De inhoud is meestal rijker dan 10 betekenisvolle 

gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen worden genummerd BG1 tot BGn. Vervolgens worden deze 

gebeurtenissen gecodeerd volgens de tabel van Breuer et al. (2020).  

De gecodeerde gebeurtenissen worden verrijkt met specifieke uitspraken uit de interviews. Er wordt 

waar nodig context meegegeven. Een appreciatie van de relevantie en de mate van effect op de 

doelstelling wordt ingevuld en wordt beschreven. De criteria voor het belang in het onderzoek 

worden aangevuld. Er is ook een mogelijkheid voorzien om nog bijzonderheden te noteren. 

Onderstaande template wordt gebruikt: 

BGn: <korte omschrijving> 

Uitspraak: ‘…’ <uitspraak overgenomen uit het getranscribeerde interview> 

Context: <...waar het nodig is, wordt context meegegeven om de uitspraak te kaderen> 

Codering:  

Hoofdcategorie: <uit tabel van Breuer et al. (2020)> 

Subcategorie: <uit tabel van Breuer et al. (2020)> 

Criteria voor codering in deze categorie: <uit tabel van Breuer et al. (2020)> 

Appreciatie relevantie en mate van effect op de doelstelling: <positief of negatief> 
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Criteria voor het belang tot het onderzoek: <motivatie van de onderzoeker>. Te noteren 

bijzonderheden: <indien nodig mogelijke verduidelijk van de motivatie> 

Elk interview wordt op die manier gecodeerd en naar de geïnterviewden per mail gestuurd om te 

valideren. Eén van de correspondenten heeft doorgegeven de inhoud te willen aanpassen. Deze 

aanpassingen zijn toegepast. Voor de aanpassingen in de uitspraken, die letterlijk uit de interviews 

komen betreft het voornamelijk het verschil tussen spreektaal en schrijftaal. Voor de aanpassingen 

in de motivatie van de onderzoeker, betreft het hoofdzakelijk nuances in taal, en kan de 

onderzoeker zich vinden in de aanpassing. Vier andere correspondenten hebben hun akkoord 

gegeven. Drie correspondenten hebben niet meer geantwoord. 

De resultaten worden opgenomen in een Excel sheet, om de kerncijfers te kunnen weergeven en te 

valideren ten opzichte van het plan en de regels van CIT. In het plan van dit onderzoek wordt 

beschreven dat 10 positieve en 10 negatieve gebeurtenissen zouden volstaan. Flanagan (1954) stelt 

dat voor een eenvoudig onderzoek 50 tot 100 gebeurtenissen volstaan. Bovendien wordt tijdens de 

interviews lichtjes gestuurd om het evenwicht tussen positief en negatief te bewaren (Bott & 

Tourish, 2016). In tabel 2 wordt het resultaat getoond van de 110 coderingen. Het evenwicht is goed 

bewaard. Detail van de codering is te vinden in bijlage H. 

Voor elke uitspraak is een hoofdcategorie en subcategorie in de tabel van Breuer et al. (2020) 

gevonden. Heel belangrijk zijn de criteria voor codering in deze categorie: deze geven een 

uitstekende leidraad hoe te coderen. Er is bijgevolg geen nood om andere bronnen te zoeken in de 

wetenschappelijke literatuur of nieuwe categorieën of subcategorieën te introduceren.  

Hiermee wordt ook een antwoord gegeven aan OV4 (Zijn deze factoren anders bij ad-hoc-virtuele 

projecten dan bij andere gekende vormen van projectorganisaties?). De factoren zijn niet anders.   

Na het coderen is een pauze ingelast, volgens plan een week, echter in realiteit is er een pauze van 3 

weken. Een nieuwe codering heeft plaatsgevonden, onafhankelijk van de eerste. Het resultaat is 

verrassend. Dezelfde codering wordt na 3 weken gegeven aan de gebeurtenissen. Er zijn slechts een 

paar lichte afwijkingen. Dit resultaat is verkregen door opnieuw de codeertabel van Breuer et al. 

(2020) te gebruiken en opnieuw te coderen aan de hand van ‘de criteria voor codering in deze 

categorie’. Deze laatste is heel rechtlijnig, heel duidelijk en uitgebreid. Beperking aan de codering is 

dat de onderzoeker alleen werkt.  

4.2.2. Onderlinge vergelijking van betekenisvolle 

gebeurtenissen 
Om onderstaande tabellen op te stellen wordt gebruik gemaakt van pivottabel in Excel. Er wordt 

gewerkt met percentage: aantal gebeurtenissen gecodeerd in de (sub)categorie/ totaal aantal 

gebeurtenissen per interview. Deze formule wordt gebruikt om het aandeel van de (sub)categorie in 

het interview relatief te maken voor onderlinge vergelijking. 

Tabel 3 toont een vergelijking tussen de vernoemde betekenisvolle gebeurtenissen van de 

geïnterviewden per categorie.  

Tabel 3 Vergelijking betekenisvolle gebeurtenissen van de geïnterviewden per categorie 

Rijlabels I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Eindtotaal 

afhankelijkheid-
vertrouwen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 1% 

bekwaamheid 67% 50% 50% 56% 69% 63% 44% 45% 55% 
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contact zoeken 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 1% 

integriteit 0% 7% 10% 13% 0% 0% 6% 0% 5% 

openbaarmaking 0% 0% 10% 13% 0% 0% 0% 0% 3% 

transparantie  17% 14% 10% 13% 15% 13% 17% 0% 13% 

voorspelbaarheid 8% 14% 0% 0% 8% 6% 11% 9% 7% 

welwillendheid 8% 14% 20% 6% 8% 13% 17% 45% 15% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

De categorie ‘bekwaamheid’ kwam bij alle interviews als belangrijke factor naar boven (55%). Dat is 

ook normaal aangezien er veel subcategorieën onder deze categorie geplaatst zijn. Deze cijfers zijn 

in overeenstemming met de persoonlijkheid, de visie en de ervaring van de geïnterviewden en van 

de projectorganisatie voor de aanvang van de ad-hoc-virtuele projectorganisatie. 

De tweede categorie is ‘welwillendheid’ (15%). Echter met grote achterstand ten opzichte van 

‘bekwaamheid’ behalve bij één projectleider. Dit cijfer is ook in overeenstemming met de 

persoonlijkheid, de visie en de ervaring van de geïnterviewden en van de projectorganisatie voor de 

aanvang van de ad-hoc-virtuele projectorganisatie. 

De derde categorie is ‘transparantie’ (13%). Voor twee projectleiders is deze categorie matig 

belangrijk in het onderling vertrouwen. 

Besluit: de persoonlijkheid, visie en ervaring van de projectmanager spelen naast de 

projectorganisatie voor de aanvang van de ad-hoc-virtuele projectorganisatie een grote rol in het 

sturen van onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers tijdens een ad-hoc-project werking. 

Uit de interviews blijkt dat in traditionele project werking de categorie ‘bekwaamheid’ nog sterker 

aanwezig zou zijn. In het interview I5 (69%) wordt herhaaldelijk gesteld dat er geen verschil is in het 

voeren van een project in traditionele project werking of in ad-hoc-virtuele werking. In het interview 

van I8 (45%), waar er een evenwicht tussen de categorie bekwaamheid en welwillendheid, worden 

nadrukkelijk de factoren benoemd die anders waren namelijk het opbouwen van vertrouwen door 

taakondersteuning, emotionele zorg en autonomie.  

Een vergelijking op subcategorie geeft verder inzicht in de gelijkenissen en de verschillen tussen de 

betekenisvolle gebeurtenissen per interview (zie tabel 4). 

Tabel 4 Vergelijking betekenisvolle gebeurtenissen van de geïnterviewden per subcategorie 

Rijlabels I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Eindtotaal 

autonomie 0% 7% 10% 0% 8% 0% 6% 9% 5% 

beschikbaarheid 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

bevestiging van 
toekomstig teamwerk 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 1% 

competentie 25% 7% 10% 13% 15% 6% 6% 9% 11% 

consistentie 0% 7% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 2% 

delen van privé-
informatie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 1% 

delen van vertrouwelijke 
informatie 0% 0% 10% 13% 0% 0% 0% 0% 3% 

emotionele zorg 0% 0% 10% 0% 0% 6% 0% 9% 3% 

ethische waarden 0% 7% 10% 13% 0% 0% 6% 0% 5% 

feedbackcultuur 17% 7% 0% 6% 8% 0% 6% 9% 6% 
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gewetensvol 0% 0% 20% 6% 0% 6% 6% 0% 5% 

informatie transparantie 17% 0% 0% 0% 15% 6% 6% 0% 5% 

loyaliteit 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 0% 2% 

mediageletterdheid 8% 7% 10% 13% 8% 25% 6% 18% 12% 

nakomen van 
commitment 8% 0% 0% 0% 0% 6% 11% 9% 5% 

openheid 0% 0% 10% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 

Openlijk bespreken van 
fouten of conflicten 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

participatie 8% 7% 0% 0% 8% 19% 6% 0% 6% 

Positieve humor 0% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 0% 2% 

Proactiviteit 0% 7% 0% 6% 15% 0% 6% 0% 5% 

reputatie 8% 0% 0% 0% 8% 6% 0% 9% 4% 

taakondersteuning 8% 7% 0% 6% 0% 0% 6% 27% 6% 

verantwoordelijkheid 
opdracht 0% 7% 0% 6% 0% 6% 6% 0% 4% 

Verdraagzaamheid t.a.v. 
controle 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 1% 

vriendelijkheid 0% 14% 10% 6% 8% 0% 6% 0% 5% 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Er zijn slechts twee subcategorieën die boven de 10% uitstijgen: mediageletterheid en competentie. 

Het eerste, mediageletterdheid, mag niet verwonderen, omdat het onderzoek over het onderling 

vertrouwen tussen projectmedewerkers gaat over de ad-hoc-projectsituatie, plots thuiswerk. 

Hierbij speelde de mediageletterdheid een zeer grote rol. Het aandeel van dit stuk is cijfermatig 

misschien zelfs te laag ingeschat: de gebeurtenissen liggen in het verleden en met het verstrijken 

van de tijd wordt deze belangrijke factor gerelativeerd. Daarnaast wordt gestreefd in de interviews 

om zoveel mogelijk factoren naar boven te halen, en niet te blijven hangen bij die ene. Er is een 

bijzondere vermelding voor I6 met volgende uitspraak ‘In die 20-30 jaar dat ik werk, heb ik die 

evolutie naar remote zien aankomen. Maar natuurlijk die corona, dat was ineens 7 vitessen 

bijschakelen.’ 

Voor de tweede subcategorie, competentie, is er niet onmiddellijk een verklaring, buiten het feit dat 

één interview veel aandacht hecht aan competentie (I1). Inhoudelijk gaat het over projectleden die 

tijdens de ad-hoc-projectwerking uitvallen, door ziekte of andere taaktoewijzingen, en die moeilijk te 

vervangen zijn, zowel qua competentie als in de ‘nieuwe structuur’, die daar niet op voorzien was. 

Als laatste vergelijking tussen de interviews worden de positieve en negatieve betekenisvolle 

gebeurtenissen bekeken in tabel 5.  

Tabel 5 positieve en negatieve betekenisvolle gebeurtenissen 

 Kolomlabels                 

Rijlabels I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Eindtotaal 

negatief 41,67% 50,00% 50,00% 56,25% 76,92% 50,00% 27,78% 45,45% 49,09% 

positief 58,33% 50,00% 50,00% 43,75% 23,08% 50,00% 72,22% 54,55% 50,91% 

Eindtotaal 12 14 10 16 13 16 18 11 110 
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Er zijn twee uitschieters: I5 en I7. Dit heeft betrekking tot de mate van maturiteit om online te 

werken, wat bij de ad-hoc-projectwerking een thema is. I5 was niet voorbereid, I7 was in een situatie 

waarin de ad-hoc-projectwerking geen fundamenteel verschil maakte. Beiden heffen elkaar op, zie 

eindtotaal, en worden meegenomen in verdere analyse. 

4.2.3. Geconsolideerde kerncijfers, patronen en thema’s 
In onderstaande tabel 6 worden de geconsolideerde data getoond. 

Tabel 6 Geconsolideerde data 

Aantal van criteria voor codering in de 
HC/SC Kolomlabels   

Rijlabels negatief positief 
gecumuleerd 
resultaat 

mediageletterdheid 7 6 13 

competentie 7 5 25 

feedbackcultuur 2 5 32 

participatie 5 2 39 

taakondersteuning 5 2 46 

informatie transparantie 3 3 52 

vriendelijkheid 2 4 58 

autonomie 2 3 63 

ethische waarden 4 1 68 

gewetensvol 1 4 73 

nakomen van commitment 2 3 78 

Proactiviteit 4 1 83 

reputatie  4 87 

verantwoordelijkheid opdracht 3 1 91 

delen van vertrouwelijke informatie 1 2 94 

emotionele zorg 1 2 97 

consistentie 1 1 99 

loyaliteit  2 101 

openheid 2  103 

Positieve humor  2 105 

beschikbaarheid 1  106 

bevestiging van toekomstig teamwerk  1 107 

delen van privé-informatie  1 108 
Openlijk bespreken van fouten of 
conflicten  1 109 

Verdraagzaamheid t.a.v. controle 1  110 

Eindtotaal 54 56  
 

110 betekenisvolle gebeurtenissen werden geselecteerd waarvan 54 negatief en 56 positief. 

De geselecteerde betekenisvolle gebeurtenissen worden in vier delen onderverdeeld naar 

belangrijkheid in de vernoeming van de subcategorie. 
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Het eerste deel omvat 2 factoren: mediageletterdheid en competentie. De vernoeming van deze 

subcategorieën is in de onderzochte situatie geen verrassing: in de ad-hoc-projectorganisatie zijn 

beiden meer dan in een traditionele projectorganisatie van belang.  

Het tweede deel omvat 4 factoren: feedbackcultuur, participatie, taakondersteuning en informatie 

transparantie.  

Het derde deel omvat 6 factoren: vriendelijkheid, autonomie, ethische waarden, gewetensvol, 

nakomen van commitment, proactiviteit.  

Het vierde deel omvat 13 factoren: reputatie, verantwoordelijkheid opdracht, delen van 

vertrouwelijke informatie, emotionele zorg, consistentie, loyaliteit, openheid, positieve humor, 

beschikbaarheid, bevestiging van toekomstig teamwerk, delen van privé-informatie, openlijk 

bespreken van fouten of conflicten, verdraagzaamheid t.a.v. controle. 

Waar het eerste deel met twee subcategorieën een vierde van de gebeurtenissen omvat, wordt in 

het vierde deel met 13 subcategorieën een grotere diversiteit waargenomen. Het is van belang de 

beperktheid van het onderzoek te begrijpen, en tegelijk te zien dat diverse factoren aan bod komen 

in meerdere of minder mate.  

4.2.4. Waarde van het onderzoek en beperkingen 
Om de waarde van het onderzoek en tegelijkertijd de beperkingen ervan te bepalen, worden eerst 

het aantal interviews, het aantal betekenisvolle gebeurtenissen, het aantal benoemde factoren 

vernoemd: 

Aantal interviews: 8 

Aantal betekenisvolle gebeurtenissen: 110 

Aantal vernoemde factoren: 25 

Zoals eerder beschreven, wordt omwille van het enthousiasme van de caseorganisatie het aantal 

interviews uitgebreid tot 8. Om toch de schaalbaarheid van dit onderzoek haalbaar te houden in de 

tijd, is gekozen om maximaal 10 betekenisvolle gebeurtenissen per interview te selecteren. Dit is een 

beperking in de verworven data. Ondanks deze beperking worden van de 28 factoren, 22 voor 

waargenomen betrouwbaarheid, 6 voor risico-nemend gedrag (Breuer et al., 2020), 25 factoren 

teruggevonden in de interviews. De diversiteit van de vernoemde factoren is van grote waarde voor 

dit onderzoek. 

Een andere beperking in het onderzoek is dat het uitgevoerd wordt door één onderzoeker: met 

meerdere onderzoekers zou er een breder beeld zijn en zou eventuele eigen overtuigingen en 

vooroordelen in onderlinge discussie kunnen vermeden worden. Om deze beperking enigszins te 

mitigeren wordt strikt gehouden aan de coderingstabel van Breuer et al. (2020) en meer bepaald 

aan de criteria voor codering in deze categorie. Als proef wordt de codering na een pauze van drie 

weken een tweede maal herhaald met overeenstemmend resultaat. Verder worden de resultaten 

van de codering voorgelegd aan de correspondenten. Hiermee wordt de waarde van het onderzoek 

verhoogt. 

Voor het algemeen belang van het onderzoek is er de beperking dat het onderzoek wordt gevoerd in 

één caseorganisatie: de maturiteit van de caseorganisatie in digitale samenwerking speelt een rol in 

het verslag. Anderzijds is de caseorganisatie een grote semioverheid, en zijn de correspondenten uit 
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diverse takken van projectvoering binnen de organisatie. Dit zorgt voor grote diversiteit, en hiermee 

wordt deze beperking enigszins ingeperkt. 

Tijdens de interviews zijn een aantal pertinente punten naar voren gekomen, al dan niet in de 

betekenisvolle gebeurtenissen. Voor de caseorganisatie zijn deze zeker van belang. Voor het 

algemeen belang wordt met voorzichtigheid een uitspraak gedaan, aangezien de maturiteit in 

digitaal werken een belangrijke rol lijkt te spelen in de ad-hoc-werking. Dit wordt al duidelijk binnen 

de caseorganisatie, maar voor generalisatie zal het maturiteitsniveau met grote waarschijnlijkheid 

een belangrijke factor zijn. 

4.2.5. Geïdentificeerde patronen en thema’s 
In de interviews wordt duidelijk dat tijdens online vergaderingen het al dan niet opzetten van de 

camera een issue is. Door het feit dat men niet live kan vergaderen/overleggen blijkt dat heel wat 

communicatie en meer bepaald in de lichaamstaal, verloren gaat. Het opzetten van een camera 

geniet voor alle correspondenten de voorkeur om dit enigszins op te vangen. Het verplichten van het 

naleven hiervan kent veel nuances. Voor sommigen is het een ‘must’, voor anderen is het sterk 

aangeraden, en nog voor anderen is het een voorzichtige vraag. Zeker in het begin van de ad-hoc-

situatie (thuiswerk) vertonen de projectmedewerkers respect voor elkaar, aangezien het plots 

thuiswerken niet voor iedereen evident was qua organisatie en structuur: sommige 

projectmedewerkers zaten thuis met partner en kinderen, zonder ingerichte aparte ruimte als 

bureau. Door het niet opzetten van de camera zijn er meerdere betekenisvolle gebeurtenissen 

genoteerd die het onderling vertrouwen deden afzwakken. Een voorbeeld hiervan is “Ook als je ziet 

dat iedereen de camera op heeft behalve die drie mensen, dan is dat niet ok voor hoe je 

samenwerkt, hoe je vertrouwt wat je deelt” [I4BG2]. 

Het volboeken van agenda’s met onlinevergaderingen blijkt ook een issue te zijn. In een live situatie 

is het mogelijk de vergaderzaal te verlaten, een koffie te halen, of een collega tussendoor aan te 

spreken. In de ad-hoc-virtuele situatie, met online vergaderingen, worden de agenda’s volgeboekt.  

Er is geen ruimte voor reflectie na het overleg, want de volgende online vergadering is al begonnen.  

Sommigen noteren dat onder controle gedrag. Deze actie wordt zowel als positief als negatief 

gequoteerd. Positief in de zin dat het online werken op die manier veel productiever is, negatief in 

de zin dat er heel veel verloren gaat doordat enkel extraverte personen actief deelnemen. Het is 

duidelijk dat hierop door de verschillende correspondenten anders wordt gestuurd. De 

persoonlijkheid en de visie van de projectmanager speelt hierin een rol. De meer mature 

projectmanagers in online samenwerken hebben minder nood aan controle en steunen meer op het 

onderling vertrouwen en de online vergaderingen zijn minder sterk afgebakend als bij de collega’s. 

De projectmanagers die de grootste sprong naar ad-hoc-virtuele samenwerking moesten maken, 

hebben niet of nauwelijks gestuurd, en getuigen blij te zijn dat de volledige ad-hoc-virtuele 

projectwerking voorbij is. Bij de meer controlerende projectmanagers is het onderling vertrouwen 

afgenomen. Een voorbeeld hiervan is: “intensere samenwerking – verplicht online – alles volboeken” 

[I1BG5]. 

Voor succesvolle productieve online vergaderingen met een hecht team is er een maximumlimiet op 

het aantal projectleden genoteerd: acht. Meerdere correspondenten getuigen dat deze limiet moet 

aangehouden worden om effectief productief te kunnen werken, en het onderling vertrouwen te 

kunnen aanhouden en stimuleren: bv. “Ik zou me zo organiseren dat we niet meer dan 8 mensen in 

een groep hebben” [I6BG5]. 
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Voor de meeste correspondenten blijkt ‘brainstorming’ de moeilijkste opgave: online wordt de 

dynamiek van het live vergaderen met verschillende competenties om de ideale oplossing te 

bedenken niet geëvenaard, zelfs niet als één persoon de taak toegewezen krijgt om dit onmiddellijk 

te visualiseren, en hiervoor bovendien de nodige skills heeft. Dit heeft terug te maken met het 

onderling vertrouwen: het vertrouwen van de meer introverte personen wordt beschadigd. Zo 

komen deze competenties onvoldoende aan bod. “Dan hebben we van die ‘digitale whiteboards’, we 

hebben nooit het niveau kunnen halen in vergelijking met fysiek samenzitten” [I7]. 

Hybride werken 

De volgende stap wordt het hybride werken. Ook daar speelt mediageletterdheid en competentie 

een grote rol. Meerdere correspondenten verklaren dat het ofwel online ofwel live is, maar dat 

hybride niet werkt. “De aandacht wordt onevenwichtig meer getrokken naar de medewerkers die 

live aanwezig zijn op een hybride vergadering” [I1]. Hierbij staat de organisatie, en veralgemeend de 

werkende maatschappij, weer voor een uitdaging. De beste praktijken moeten nog getoetst worden 

en nieuwe vaardigheden moeten nog verworven worden. De tools, zoals meedraaiende camera’s, 

gemeenschappelijke micro en gedeelde presentatie zijn aanwezig.  

Rol te wantrouwen 

Opvallend is dat meerdere correspondenten tijdens de ad-hoc-virtuele projectwerking afname van 

vertrouwen tot volledig wantrouwen hadden ten opzichte van een projectmedewerker die de rol 

had van testcoördinator of tester. “Iedereen gaf dezelfde signalen, het is een te groot fundamenteel 

risico voor het project, verlies van vertrouwen naar bekwaamheid, welwillendheid, 

voorspelbaarheid, integriteit en ook transparantie” [I5BG5].  

Verandering van werkwijze van samenwerking, structuur en organisatie 

Het patroon ‘verandering van werkwijze van samenwerking, structuur en organisatie’ komt in 

diverse interviews naar boven telkens vanuit een ander perspectief. Virtueel samenwerken, anders 

dan bij het ad-hoc-virtueel samenwerken, wordt gekenmerkt door zeer precieze, afgebakende en 

gedetailleerde opdrachten [I6]. Nu wordt er virtueel gewerkt zonder afgebakende opdrachten. In het 

traditioneel samenwerken is diversiteit mogelijk: denkwerk zoals de beste oplossing zoeken door alle 

kennis samen te brengen omdat snel kan gekoppeld worden. Dit is niet mogelijk in een ad-hoc-

virtuele samenwerking. De graad van fragmentatie in de opdrachten die projectmedewerkers 

voorgeschoteld krijgen, is te groot [I1]. Hierdoor is de focus voor de projectmedewerker niet meer 

mogelijk en voor het project is de opvolging heel moeilijk. Voor de projectmedewerkers is dit 

moeilijk maar ook voor de projectleiders. “100% digitaal werken aan verschillende deelopleveringen 

moet sequentieel en niet parallel omdat de aandacht gaat naar de eerstvolgende deeloplevering, 

tenzij de organisatie ontdubbeld wordt” [I1BG7]. “En door het feit dat ze zo gefragmenteerd in die 

analyses betrokken zijn geweest, merken we toch dat daar gaten in zitten. Dat is van dag één een 

probleem, vroeger had je drie business analisten fulltime op één project, nu moeten we de mensen 

delen met andere projecten, andere initiatieven” [I5].  

5. Conclusie, discussie en aanbevelingen, reflectie 

5.1. Discussie - reflectie 

5.1.1. Vergelijking met de theorie 
De resultaten uit hoofdstuk 4 worden vergeleken met de theorie uit 2.3.4. 
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‘Beschikbaarheid’, subcategorie onder categorie ‘Voorspelbaarheid’ wordt als enige factor kritisch 

beschouwd bij hogere virtualiteit (Breuer et al., 2020). Dit kan met de resultaten van dit onderzoek 

slechts deels onderschreven worden. De criteria voor de factor ‘beschikbaarheid’ zijn snelle 

feedback, snel antwoord op e-mails, frequente communicatie, geen antwoord op groeps-e-mails 

(negatief), geen reactie op vragen (negatief), onmiddellijke beschikbaarheid, synchrone 

communicatie (snel over en weer sturen van berichten), ontvangstbevestigingen. In het onderzoek 

wordt vastgesteld dat de virtualiteit van de ad-hoc-virtuele projectwerking pas na maanden 

doordringt. Dat op zich is logisch, want in maart 2020 was het onbekend hoe lang de situatie van 

thuiswerk zou aanhouden. In eerste instantie werd gedacht dat de situatie zich na een maand zou 

herstellen. Bijna alle correspondenten getuigen dat ze in deze eerste periode overgegaan zijn naar 

overlevingsmodus waarbij het bestaande onderling vertrouwen behouden bleef en gedeeltelijke 

projectsuccessen mogelijk waren. Pas na maanden dringt het door dat het geen tijdelijke situatie is, 

en komt er vermoeidheid. In deze ad-hoc-virtuele situatie begint de factor ‘beschikbaarheid’ zich te 

manifesteren. De beschikbaarheid is onvoldoende mede door de fragmentatie van de taken van de 

projectmedewerkers, zie ook punt ‘Verandering van werkwijze van samenwerking, structuur en 

organisatie’ onder 4.2.5. Er wordt gestuurd op deze factor door meer overleg in te boeken, de 

organisatie van het project te wijzigen en door frequentere communicatie. Echter in dit onderzoek 

komt ‘beschikbaarheid’ niet als enige kritische factor naar boven. Voornamelijk ‘mediageletterheid’ 

en ‘competentie’ onder bekwaamheid komen heel sterk aan bod.  

 

In het theoretisch model over het realiseren of bewaken van onderling vertrouwen verwijst 

Klostermann et al. (2021) dat teams moeten voorbereid zijn op niet-routine situaties door onderling 

vertrouwen te realiseren. Het onderzoek bevestigt deze stelling en wel in de tegenstelling die te 

vinden is tussen de correspondenten I5 en I7, zie tabel 5. I7 was beter voorbereid op de niet-routine 

situatie van het thuiswerk en het onderling vertrouwen was daar beter gerealiseerd dan bij I5. 

Hierdoor kon I7, zoals Feitosa and Salas (2020) beschrijft, meer bewaken dan realiseren van 

onderling vertrouwen. De omslag tijdens de ad-hoc-virtuele projectwerking van controle naar 

vertrouwen, zoals beschreven door Beno (2022) wordt nadrukkelijk in dit onderzoek beschreven 

door I6: waar ik vanuit de Vlaamse traditie meegekregen heb: “per definitie ben je niet te 

vertrouwen, vertrouwen moet je verdienen, geef ik nu (sinds COVID-19) vertrouwen tot het 

tegendeel bewezen is”. Niet iedere correspondent heeft deze omslag gemaakt, maar I6 beweert dat 

op die manier meer kans is om snel succes te boeken. Sommigen van de correspondenten zijn 

tijdens de ad-hoc-virtuele situatie niet verder gekomen dan het controlegedrag.  

 

Ook de theorie van Nilsson and Mattes (2015) over de noodzaak om ruimtelijkheid als faciliterende 

factor bij vertrouwensontwikkeling, kan door dit onderzoek bevestigd worden. Enerzijds stellen zij 

dat eerder gevestigd veerkrachtig vertrouwen kan onderhouden worden over afstand en langere 

tijdsperioden. In het onderzoek is een geval aangehaald van een nauw samenwerkend team, waarin 

de veranderde werkwijze geen invloed heeft gehad op het onderling vertrouwen (I5). Anderzijds 

stellen Nilsson and Mattes (2015) dat zonder ruimtelijke nabijheid het proces van geleidelijke 

vertrouwenscreatie moeilijker is en waarschijnlijk zal falen. In het onderzoek worden diverse 

betekenisvolle gebeurtenissen genoteerd waarbij gestuurd wordt door toch live samen te komen. 

Hierbij kan verwezen worden naar I6 die dat realiseert door op wandel te gaan, of naar I3 die dit 

realiseert door expliciete coaching voor de starters en hen aanmoedigt om fysiek aanwezig te zijn. 

Andere betekenisvolle gebeurtenissen getuigen van volledige vertrouwensbreuk: de geleidelijke 

vertrouwenscreatie door het ontbreken van live contact is gefaald [I5BG5]. 
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5.1.2. Specifieke bevindingen in het onderzoek 
 

Naast bovenstaande gevalideerde theorieën over de mate waarin diverse factoren het onderling 

vertrouwen in een ad-hoc-virtueel project kunnen beïnvloeden, wordt in dit onderzoek de 

maturiteit van de caseorganisatie om virtueel te werken als belangrijke factor gevonden. Dit wordt 

aanvullend getoetst door een kleine bevraging bij een andere organisatie. De andere organisatie is 

een grote privéonderneming en is minder matuur dan de caseorganisatie: het sporadisch op afstand 

werken in een andere vestiging of thuis, was in deze organisatie praktisch onbestaand en niet 

aangepast aan de meest recente ontwikkelingen van de techniek en tools. Hiermee was het online 

werken ook niet in de structuur en de projectorganisatie opgenomen. Als gevolg van de COVID-19 

ad-hoc-virtuele projectorganisatie is in deze organisatie een zeer groot verloop geweest van 

projectmedewerkers. Om de relatie tussen de maturiteit van het virtueel werken en het sturen op 

onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers te bepalen zou er verder onderzoek moeten 

gebeuren, zie ook 5.4. 

 

Een opvallende bevinding was dat bijna alle correspondenten in het interview het opzetten van de 

camera relateerde aan het onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers. Dit komt niet 

alleen tot uiting onder de factor mediageletterdheid-geschiktheid van medium en inhoud, maar 

bijvoorbeeld ook onder proactiviteit-betrokkenheid, transparantie-delen van privé-informatie en 

openheid, integriteit-ethische waarden met name onethisch gedrag. Ondanks alle correspondenten 

getuigen de voorkeur te geven aan het opzetten van de camera, wordt dit slechts door één 

correspondent expliciet opgelegd, en niet in het kader van de ad-hoc-virtuele projectorganisatie 

maar in de algemene werking van zijn projectteams, namelijk full scrum. Ook deze bevinding is te 

relateren aan de maturiteit van het virtueel samenwerken. In I4 wordt aangegeven dat in het begin 

van de ad-hoc-virtuele samenwerking om technische redenen gevraagd werd de camera niet aan te 

zetten. Deze vraag werd na technische verbeteringen teruggedraaid. Maar het toont aan dat de 

caseorganisatie technisch niet voldoende voorbereid was op de situatie.  

 

Een andere opmerkelijke bevinding is het volboeken van agenda’s met online vergaderingen. Die 

volle agenda heeft geleid tot verlies van onderling vertrouwen. De tijd voor reflectie en de 

onderlinge communicatie die impliciet aanwezig is bij fysieke bijeenkomsten zoals koffie halen, 

verhuizen van vergaderzaal, samen de lift nemen, nog eens uitleg vragen aan een collega over wat 

net in de meeting gezegd werd, is er niet meer bij. Een van de correspondenten [I2] noemt dit een 

groot verlies in de communicatie, een onmogelijkheid om kort op de bal te spelen en snelle feedback 

te geven (Breuer et al., 2020). Ook in de literatuur wordt deze bevinding beschreven: “Everything 

goes in straight lines in online meetings, one always takes the fastest way, so we lose the nuance and 

simplify complex issues” (Babapour Chafi et al., 2022). Het volboeken van de agenda’s kadert in een 

reflex om het project en de projectleden onder controle te houden. De correspondenten die 

vertrouwen boven controle hebben gesteld, zijn in het sturen van het onderling vertrouwen tussen 

de projectmedewerkers aanzienlijk succesvoller geweest dan hun collega’s. Dit wordt ook in de 

literatuur teruggevonden: “The important role of Trust as a basis for most of the variables of the 

model shows that it should be considered as one of the most important and relevant variables, 

especially because of the increase in virtualization and teleworking during the Covid-19 pandemic. 

Companies must give greater importance to Trust and take into account that all measures which 

strengthen leadership, communication, cohesion or the configuration of task characteristics must be 

designed considering the trust generated” (Garro-Abarca et al., 2021).  
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Verschillende correspondenten gaven ook aan dat voor het opbouwen en onderhouden van 

onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers in een ad-hoc-virtuele projectorganisatie er een 

maximumaantal projectleden per team moet gehandhaafd worden. Er lijkt hierover zelfs een 

consensus te zijn tussen de correspondenten, ondanks geen informatie over de interviews werd 

uitgewisseld tijdens de uitvoering van het onderzoek. Het maximumaantal wordt vastgesteld op 8, 

waarbij één correspondent [I6] meldt bij voorkeur geleidelijk op te bouwen van 3 à 4 projectleden 

tot 8. Basis voor het opbouwen van onderling vertrouwen is elkaar leren kennen. Door de 

verandering in communicatie in online vergaderen t.o.v. fysieke bijeenkomsten, namelijk gebrek aan 

het zien van lichaamstaal, het één voor één om beurt praten, is het noodzakelijk om elkaar goed te 

leren kennen. Dat is onmogelijk in een grote groep en met een vastgestelde agenda van de meeting. 

In grotere groepen komen enkel de meer extraverte personen aan bod [I1]. Opnieuw komen we 

hiermee aan de verandering van werkwijze van samenwerking, structuur en organisatie (zie punt 

4.2.5).  

 

De grootste uitdaging bij het ad-hoc-virtueel samenwerken zit volgens dit onderzoek bij het 

creatieve werk namelijk bij de ‘brainstorming’. Met de online tools kan de dynamiek van het live 

vergaderen niet geëvenaard worden [I3, I7], zelfs al zijn de skills aanwezig. Nochtans, mits een aantal 

ingrepen kan dit toch slagen. Ingrepen die vernoemd werden zijn de hiërarchie weghalen, 

rechtstreekse communicatie tussen de experts, en het aantal deelnemers tot een minimum 

herleiden [I5]. Het is maar de vraag of deze ingrepen, die voor het ene team werken, ook voor de 

andere teams gaan werken. Opnieuw komt hier de grootte van de teams naar boven: in kleiner 

groepen kan voldoende onderling vertrouwen gerealiseerd worden om tot een succes te komen. 

 

De meeste correspondenten en de verantwoordelijke zien in het onderzoek een stap naar de 

volgende evolutie: het hybride werken. Babapour Chafi et al. (2022) hebben onderzoek uitgevoerd, 

maar er blijven nog veel vragen open. Ook de vaststellingen van de correspondenten in dit 

onderzoek komen aan bod. Het onevenwicht in een vergadering als deze hybride wordt gevoerd, 

met meer aandacht voor de mensen die live aanwezig zijn [I1]: “Inclusion and equality (ensuring 

equal opportunities despite place of work)” of het overtuigen van teamleden om terug fysiek 

aanwezig te zijn [I3]: “Decreased individual productivity and a lack of motivation to go back to the 

office”. Met betrekking tot het sturen op onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers zijn 

in de studie van Babapour Chafi et al. (2022) veel precondities opgenomen en items geformuleerd 

die aandacht verdienen om een goed antwoord te vinden op het nieuwe werken. Eerder werd 

beschreven dat de maturiteit van de caseorganisatie in virtuele samenwerking een rol speelt in het 

sturen van onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers. Voor het slagen van het hybride 

werken zullen stappen moeten ondernomen worden om de maturiteit hierin nog meer te verhogen. 

 

Als laatste punt, en ook opvallend in dit onderzoek, is het wantrouwen tegenover de rol van 

testcoördinator en/of tester. Munns (1995) benoemt dit fenomeen in de tweede categorie van 

Algemeen Vertrouwen: “Of more interest in the context of the project is the second category, which 

relates to the response to specific groups or categories of individual. This is the opinion of people who 

have a specific classification or label, such as used-car salesman, estate agent, lawyer or accountant. 

We are conditioned to respond to such titles either through our own personal experiences of others 

who bear these titles, or because of how they are portrayed by colleagues or the media. If we 

perceive all used-car salesmen as being untrustworthy, when we enter a new relationship with a 

used-car salesman, we will expect him to comply with the global interpretation of that group.” 

Na enkele interviews in dit onderzoek viel het op dat een dergelijk fenomeen zich in de 

caseorganisatie voordoet voor de rol van testcoördinator of tester. Bij verdere opzoeking in de 
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literatuur blijkt dat de caseorganisatie niet uniek is met dit probleem: “Task-related conflict and 

person-related conflict in software testing are inevitable and can impact the effectiveness and 

efficiency of the software development process….As is indicated in the organizational behavior and 

software engineering literature, deploying valid measures of workplace stressors such as conflict can 

lead to the managerial application of effective strategies and tactics to improve workplace morale 

and satisfaction, to the great benefit of productivity and retention.” (Zhang et al., 2020). Het is niet 

verwonderlijk dat in een periode van veranderde projectorganisatie: van traditioneel naar ad-hoc-

virtueel, de gebieden waar onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers fragiel is, niet 

voldoende aandacht heeft gekregen.  

5.1.3. Reflecties 
De onderzoeksvraag helder krijgen, is ontstaan door iteratief telkens opnieuw te verfijnen. Bij deze 

verfijning horen nieuwe ideeën. Deze gingen te vaak verloren na een pauze, waardoor er rondjes 

werden gedraaid en waardoor er tijd en effort verloren is gegaan. Om dit te verbeteren werd een 

reflectieve agenda gestart, zodat er sneller en gefundeerder verder gegaan worden. 

Voor het theoretisch kader werden diverse methoden geprobeerd omdat dit veel rijkere 

documentatie gaf en sneller toegang verleende tot nieuwe zaken: hieronder vallen onder andere de 

relevantie boom, het vernauwen in de zoekopdrachten, de sneeuwbalanalyse en gebruik maken van 

‘Define:’ in Google. Er ontstond een probleem door het niet noteren van de datum van opzoeking, 

waardoor bij het hernemen van de opzoeking niet dezelfde resultaten werden bekomen. Dit werd 

vrij snel ontdekt en gecorrigeerd. Sneeuwbalanalyse is uiterst geschikt op het moment dat het eerste 

echt relevante artikel gevonden is. Het nalezen van de theorie was bijzonder tijdrovend. Hier kon in 

dit onderzoek verbetering aangebracht worden door systematisch minder te lezen en strenger te zijn 

in de selectie.  

Het schrijven van het eerste deel van hoofdstuk 2 ging goed omdat er geschreven werd volgens een 

vaste structuur. Hierdoor was het mogelijk snel vooruitgang te boeken. Het tweede deel van 

hoofdstuk 2 ging weer minder goed, voornamelijk door twijfel aan de relevantie.  

Voor het derde hoofdstuk was de theorie van Saunders et al. (2019) leidend. Belangrijk hierin is de 

juiste methode passend bij het onderzoek vinden. Voor dit onderzoek was CIT (Flanagan, 1954) 

gevonden en dit in de geselecteerde literatuur. Bovendien zijn de instructies voor het gebruik van 

deze methode helder. Toch werd in dit onderzoek het praktisch uitwerken onderschat: opstellen van 

de brochure, het formulier, opstellen van de vragen, het referentiemodel klaar maken voor eigen 

onderzoek, … Naast de introductie van de reflectieve agenda werd hiervoor een striktere planning 

geïntroduceerd. Door het nalezen van de reflectie in een afstudeerwerk BMPIT, waarbij een 

vertaling interpretatiefouten gaf, werd er heel veel aandacht geschonken aan de vertaling van het 

referentiemodel naar het Nederlands.  

De uitvoering van het onderzoek ging goed omdat dit het volgen van het eerder opgestelde plan is. 

Er is wel een risico genomen met de planning en de tijd. Dit is met de begeleider doorgesproken. 

Volgens plan zouden 2 à 3 interviews afgenomen worden, telkens van een half uur. Er waren echter 

11 kandidaten. Een van de kandidaten heeft na de Kick-Off afgehaakt: het onderzoek en de 

onderzoeksvraag waren blijkbaar toch niet duidelijk: de kandidaat vroeg zich af waarom in het 

onderzoek projectmanagers en projectleiders bevraagd werden, en niet de projectleden. Ondanks er 

aan de richtlijn van Flanagan (1954), om heldere ongenuanceerde taal te gebruiken, aandacht was 

gegeven, moet geconstateerd worden dat voor deze kandidaat het nog niet helder was. Twee 

andere kandidaten hadden wel interesse maar konden wegens overmacht (werklast en ziekte) niet 

deelnemen. Acht interviews werden afgenomen, wat de werklast voor het onderzoek aanzienlijk 

uitbreidde, maar tegelijkertijd de kwaliteit kan verhogen. Uiteindelijk is door deze uitbreiding 
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voldaan aan de criteria van CIT (Flanagan, 1954):  meer dan 100 betekenisvolle gebeurtenissen. 

Tijdens de voorbereiding van de interviews hebben slechts drie van acht kandidaten het formulier 

ingevuld, en hebben slechts twee correspondenten vooraf nog bijkomende vragen gesteld. Een 

goede voorbereiding zou de kwaliteit ten goede gekomen zijn. Echter door de verscheidenheid 

werden geen resultaten uitgesloten voor het onderzoek.  

Voor de gegevensanalyse is er afgeweken van het patroon opgesteld in de voorbereiding: de 

bedoeling was om per interview betekenisvolle gebeurtenissen te selecteren en deze vervolgens op 

te splitsen in uitspraken, en tot slot de uitspraken te coderen. De gebruikte template en uitwerking 

vertrekt van één uitspraak per betekenisvolle gebeurtenis, waarbij meerdere coderingen mogelijk 

zijn. Bovendien worden in de template voor de lezer additionele velden toegevoegd: ‘context’ en ‘te 

noteren bijzonderheden’. Deze afwijking zou geen nadelig gevolg mogen hebben voor het 

onderzoek.  

Een beperking in het onderzoek is ongetwijfeld dat het door één onderzoeker wordt uitgevoerd. Dit 

werd deels gemitigeerd door het valideren van de codering door de correspondenten. Toch blijft het 

gevoel dat in discussie met een tweede onderzoeker het resultaat meer valide zou zijn. Een proef op 

de som door een pauze in te lassen en opnieuw te coderen, leverde een zelfde resultaat op dankzij 

de helderheid van de coderingstabel van Breuer et al. (2020). Echter deze hercodering is weer door 

dezelfde onderzoeker gedaan.  

De context van het onderzoek, namelijk de ad-hoc-virtuele projectorganisatie ten gevolge van 

COVID-19, is zeer recent. Desondanks worden in de literatuur bronnen gevonden die de bevindingen 

en de ervaringen uit dit onderzoek bevestigen.  

Als laatste moet er vermeld worden dat tijdens het onderzoek de onderzoeker de rol van 

testcoördinator/tester vervulde in de caseorganisatie. Het is onzeker of dit een positieve of 

negatieve invloed had op de resultaten, en meer bepaald op de ‘te wantrouwen rol’. Hiervoor 

werden bijkomende literaire bronnen geraadpleegd. De anonimiteit werd door de correspondenten, 

ondanks voorzorgen, soms geschonden, omdat zij de onderzoeker meer als collega zagen. De 

anonimiteit wordt wel gegarandeerd in het verslag.  

5.2. Conclusie 
De doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan welke factoren van het sturen op onderling 

vertrouwen tussen projectleden een invloed hebben tijdens de specifieke situatie van ad-hoc-

virtueel samenwerken. Aangezien de ad-hoc-virtuele projectorganisatie door de meeste overheden 

wereldwijd werd opgelegd in de vorm van thuiswerk ten gevolge van de pandemie COVID-19, was 

dit een unieke situatie om een kwalitatieve casestudie uit te voeren waarbij zowel de factoren 

waarop de projectmanagers stuurden als hun ervaringen konden onderzocht worden. 

 

De opdracht is bijgevolg een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvraag: 

Op welke factoren hebben projectmanagers gestuurd bij ad-hoc-virtuele teams tijdens de recente 

pandemie om het onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers te realiseren, in stand te 

houden en te vergroten en wat zijn de ervaringen? 

  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werden er additioneel vier deelvragen opgesteld. De eerste 

drie deelvragen werden beantwoord in de literaire studie. 

1. Wat zijn de typische kenmerken van een ad-hoc-virtueel project? 

Een ad-hoc-virtueel team is een alternatieve vorm van een team waarbij de teamleden van thuis of 

een andere locatie werken en digitaal geconnecteerd zijn met hun werkplaats via moderne 
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technologische middelen, met meerdere voordelen zoals een betere work-life balance. De ad-hoc-

virtuele teams zijn ontstaan uit een plotse noodzaak om op afstand te werken. 

2. Wat is de definitie van onderling vertrouwen? 

Onderling vertrouwen is het individueel vertrouwen tussen twee teamleden dat gebaseerd is op 

waargenomen betrouwbaarheid, vertrouwen en risico-nemend gedrag. 

3. Op welke factoren kan gestuurd worden om onderling vertrouwen te realiseren en te 

vergroten? 

Tijdens de literaire studie zijn diverse wetenschappelijke werken doorgenomen en werd gekozen 

voor de taxonomie van Breuer et al. (2020). De hoofdcategorieën zijn ‘bekwaamheid’, 

‘welwillendheid’, ‘voorspelbaarheid’, ‘integriteit’ en ‘transparantie’ voor wat betreft de 

waargenomen betrouwbaarheid. Bij risico-nemend gedrag worden de hoofdcategorieën 

‘openbaarmaking’, ‘afhankelijkheid-vertrouwen’ en ‘contact zoeken’ vernoemd. 

 

Om de vierde deelvraag en de onderzoeksvraag te beantwoorden werd een kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd in de vorm van een ingebedde casestudie in een Belgische semioverheid aan de hand van 

CIT.  

 

4. Zijn deze factoren anders bij ad-hoc-virtuele projecten dan bij andere gekende vormen van 

projectorganisatie? 

Tijdens het onderzoek zijn er geen andere factoren aan het licht gekomen dan deze die voorkomen 

in de vooraf geselecteerde codeermap van Breuer et al. (2020). Bovendien blijkt dat, ondanks dit een 

beperkt kwalitatief onderzoek was, er een voldoende dekking is: 25 factoren worden in de 

interviews benoemd uit de 28 beschikbare factoren in de codeertabel. De dekking is bijgevolg 89%. 

 

Tot slot wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Op welke factoren hebben 

projectmanagers gestuurd bij ad-hoc-virtuele teams tijdens de recente pandemie om het 

onderling vertrouwen tussen de projectmedewerkers te realiseren, in stand te houden en te 

vergroten en wat zijn de ervaringen? 

 

Zoals bekend uit het antwoord op deelvraag 4 is er een grote diversiteit aan factoren die benoemd 

werden tijdens het onderzoek. Hieruit mag geconcludeerd worden dat in dit onderzoek dezelfde 

factoren als bij traditionele en virtuele projecten van toepassing zijn in de ad-hoc-virtuele 

projectorganisatie. Uit het onderzoek blijkt dat de voornaamste factoren waarop gestuurd werd 

mediageletterdheid en competentie zijn. De mate waarin bepaalde factoren ingezet worden, blijkt 

volgens dit onderzoek te verschillen. Beschikbaarheid werd eerder benoemd als de enige factor die 

in hogere mate aanwezig zou zijn bij virtuele projecten (Breuer et al., 2020). Er is echter geen 

kwantitatief onderzoek gevoerd over de mate van inzetten van factoren. Er kan dus niet 

geconcludeerd worden of de voornaamste factoren uit dit onderzoek, mediageletterdheid en 

competentie, met hogere mate ingezet worden om te sturen op onderling vertrouwen tijdens de ad-

hoc-virtuele projectorganisatie.  

 

Uit de genoteerde ervaringen blijkt dat de projectmanagers met de meeste ervaring in virtueel 

samenwerken beter in staat waren om te sturen tijdens de ad-hoc-virtuele projectorganisatie. Dit 

suggereert een mogelijke relatie tussen de maturiteit in het virtueel werken en het sturen op 

onderling vertrouwen, en een afhankelijkheid tussen type van projectorganisatie en de mate waarin 

op bepaalde factoren meer moet gestuurd worden. Meer specifiek lijkt het dat vertrouwen een 

meer prioritaire rol moet krijgen dan controle, iets wat in de literatuur ook meerdere keren 

aangehaald wordt. Echter ook hierin kunnen geen harde conclusies gemaakt worden, aangezien het 
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meten van de maturiteit van het virtueel werken van de projectmanager geen onderdeel was van 

het onderzoek.  

Uit de ervaringen van de projectmanagers die meewerkten aan dit onderzoek kunnen wel 

aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd worden en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 
De eerste aanbeveling voor de praktijk is voorbereid zijn op niet-routine situaties (Klostermann et 

al., 2021) door onderling vertrouwen een hoge prioriteit te geven (Garro-Abarca et al., 2021). 

Hiertoe is het belangrijk om de projectorganisatie naar een hoger maturiteitsniveau te brengen in 

het virtueel samenwerken zodat er flexibel kan gereageerd worden op onvoorziene 

omstandigheden. Een aanrader is het model van Friedrich et al. (2016). 

Als tweede aanbeveling zou er aandacht moeten zijn voor de integratie van de testorganisatie in de 

projectorganisatie. Om dit in praktijk te zetten kunnen handvaten gevonden worden in de studie van 

Zhang et al. (2020). 

Het is goed om te reageren op de geleerde lessen, en in het geval van de algemene ad-hoc-situatie 

kan de derde aanbeveling zeker behoren tot de geleerde lessen. Sneller reageren op onzekere 

situaties: in de discussie is te lezen dat de onzekere situatie in verband met het thuiswerk eerst als 

een zeer tijdelijke situatie werd beschouwd. Afhankelijk van de projectmanager is eerder of later 

ingegrepen en dan slechts als er al symptomen waren. Het kan dus een aanbeveling zijn om vanaf de 

eerste dag van een onzekere situatie als organisatie een strategie op te stellen, om deze zo snel 

mogelijk en algemeen over de organisatie uit te rollen, dus niet afhankelijk van de capaciteiten of de 

ervaringen van de projectmanager. Hiertoe dient vooraf een blueprint klaar te liggen. Ondanks niet 

alles kan voorzien worden, kan met de nodige aandacht en flexibiliteit hierop ingegrepen worden. 

De vierde aanbeveling betreft de ruimtelijkheid als faciliterende factor voor het opbouwen en 

onderhouden van onderling vertrouwen. Het zou goed zijn om in reguliere situaties het 

veerkrachtig vertrouwen op te bouwen, zodat bij onvoorziene omstandigheden hierop kan verder 

gebouwd worden. Dit is te zien als een verzekering voor de toekomst. Het is aanbevolen om hierin 

algemeen over de organisatie zich te laten ondersteunen door experten.  

Tot slot de vijfde aanbeveling voor de praktijk. Deze aanbeveling houdt verband met meerdere 

genoteerde ervaringen zoals grootte van het team, organiseren van creatief werk (brainstorming), 

fragmentatie in de verschillende taken van de projectmedewerkers die aan meerdere (te veel) 

projecten zijn toegewezen. Een aanbeveling zou kunnen zijn hierop een limiet te zetten: per persoon 

maximaal toegewezen aan een zeer beperkt aantal projecten (2 à3). Het aantal leden van het team 

zou moeten beperkt worden tot maximaal 8. Wanneer het onderling vertrouwen dan opgebouwd is, 

kan ook creatief werk in moeilijker omstandigheden aangevat worden. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in één caseorganisatie. Het zou interessant zijn om vergelijkende 

onderzoeken uit te voeren in andere organisaties om zo de validiteit van dit onderzoek te staven. 

Ondertussen staan de nieuwe vormen van projectorganisatie niet stil, een onderzoek naar het 

sturen op onderling vertrouwen tussen projectmedewerkers in hybride vormen van 

projectorganisatie is nodig.  

Daarnaast is het wenselijk om de afhankelijkheid van de factoren van onderling vertrouwen in de 

verschillende soorten projectorganisaties te meten. Voor virtuele projectorganisatie stelt Breuer et 
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al. (2020) dat beschikbaarheid een belangrijke rol speelt. In dit onderzoek kwamen 

mediageletterdheid en competentie als voorname factoren naar voren. Het vermoeden dat de 

factoren een andere mate van belangrijkheid hebben in de diverse projectorganisaties kan door 

aanvullend onderzoek gestaafd worden. 
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Bijlage A Checklist evaluatie van relevantie, waarde en toereikend zijn van de literatuur voor het 

onderzoek 

(Saunders et al., 2019, p. 106) 

Relevantie 

• Hoe recent is het item? 

• Is het waarschijnlijk dat het item is vervangen? 

• Zijn de onderzoeksvragen of doelstellingen voldoende dicht bij de eigen onderzoeksvragen 

om het relevant te maken voor het eigen onderzoek (met andere woorden, voldoet het item 

aan uw relevantiecriteria voor opname)? 

• Is de context voldoende verschillend om het marginaal te maken voor eigen 

onderzoeksvragen en doelstellingen (met andere woorden, wordt het item uitgesloten door 

eigen relevantiecriteria?) 

• Heb je verwijzingen naar dit item (of is auteur) gezien in andere items die nuttig waren? 

• Ondersteunt of spreekt het item uw argumenten tegen? Voor beide is het waarschijnlijk de 

moeite waard om te lezen! 

Waarde 

• Is het item voorafgaand aan publicatie onderworpen aan een beoordelingsproces? 

• Lijkt het item bevooroordeeld? Gebruikt het bijvoorbeeld een onlogisch argument, 

emotioneel getinte woorden of lijkt het alleen die gevallen te kiezen die het gemaakte punt 

ondersteunen? Zelfs als dat zo is, kan het nog steeds relevant zijn voor uw kritische 

beoordeling. 

• Wat zijn de methodologische omissies in het werk (bijv. steekproefselectie, 

gegevensverzameling, gegevensanalyse)? Zelfs als er veel zijn, kan het nog steeds relevant 

zijn. Is de precisie voldoende? Zelfs als het onnauwkeurig is, kan dit het enige item zijn dat je 

kunt vinden en dus nog steeds relevant! 

• Biedt het item houvast voor toekomstig onderzoek? 

Toereikend zijn 

• Als ik nieuwe items lees, herken ik de auteurs en de ideeën van andere items die ik al heb 

gelezen? 

• Heb ik het werk gelezen van degenen die door anderen worden erkend als belangrijke 

onderzoekers in mijn onderzoeksgebied? 

• Kan ik met vertrouwen kritisch discussiëren over de academische context van mijn 

onderzoek? 

• Heb ik voldoende artikelen gelezen om aan de beoordelingscriteria voor mijn projectrapport 

te voldoen? 
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Bijlage B Resultaat van sneeuwbalanalyse 
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Bijlage C Bepaling relevantie van gekozen artikels 
 

Type 
onderzoek/artikel 

abstract GO/NOGO keywords 

1 Case-study Onderzoek naar de 
effectiviteit en 
beperkingen van een 
projectfaciliteringsmodel 
als coachingtool voor 
het ontwikkelen van 
gunstige inter-
organisatorische relaties 
voor de oplevering van 
bouwprojecten. 

1, vertrouwen of 
onderling vertrouwen 
is slechts een klein 
onderdeel van het 
onderzoek 2, project 
teams in het algemeen, 
geen focus op virtuele 
of hybride teams 3, 
bouwproject 

coaching, trust, 
team 
performance, 
project 
facilitation, 
psychological 
safety, social 
capital theory, 
project success 

2 Quantitative 
positivist 
research 

onderzoek naar de 
sociale effecten van 
kennisdeling in virtuele 
teams: vertrouwen heeft 
geen direct effect op 
team effectiveness, 
kennisdeling beïnvloedt 
onderling vertrouwen en 
samenwerking positief. 

1 vertrouwen, 
onderling vertrouwen 
2, virtuele teams 3, 
kennisdeling 4, 
samenwerking 5, 
vragen voor enquête 
bij teamleden 

virtual team, 
knowledge 
sharing, trust, 
collaboration, 
team 
effectiveness, 
knowledge 
based theory of 
the firm 

3 Literature review 5 organisational factors 
om op te sturen bij 
remote workforce 
tijdens remote work in 
COVID-tijd 

1, te algemeen: slechts 
één cluster: culture 
and remote work, haalt 
vertrouwen aan 2, 
behandelt de abrupte 
overgang van 
colocated naar virtueel 
tijdens COVID 

remote work, 
agility, 
collaboration, 
engagement, 
bibliometric 
analysis 

4 Qualitative 
investigation 

Analyse van hybride 
werkmodellen 

1, geen focus op 
vertrouwen in het 
onderzoek maar wel 
uitdrukkelijk in de 
resultaten als element 
bij het hybride model 
team management 2, 
correcte beschrijving 
van de hybride 
toestand tijdens COVID 
en de verschillende 
werkmodellen 

face-to-display 
workers, e-
working, hybrid 
work model, 
managing, 
Austria 

5 Research paper, 
structural 
equation 
modelling 

Benadrukken van het 
belang van hoog niveau 
van vertrouwen en 
samenwerking voor het 
verhogen van de kans op 
project management 
success: onderzoek naar 
de link tussen de 3 

1, geen link met 
virtuele teams of de 
overgang van 
colocated naar virtuele 
teams 2, wel link 
tussen vertrouwen en 
project success 3, geen 
indicatie hoe te sturen 

trust, 
collaboration, 
structural 
model, project 
management 
success 
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concepten. op vertrouwen 

6 Meta-analysis Team vertrouwen is 
positief gerelateerd aan 
team effectiveness, en 
zelfs sterker in virtuele 
teams t.o.v. face-to-face 
teams. Documenteren 
van team interacties 
blijkt een rendabel 
complement in 
vertrouwen opbouwen 
activiteiten, vnl in 
virtuele teams. 

1, samenvatting van 
wetenschappelijke 
literatuur om te 
bevestigen dat 
vertrouwen team 
effectiveness positief 
beïnvloedt zelfs meer 
in virtuele teams. 2, 
een andere moderator 
dan virtualiteit wordt 
meegenomen, maar is 
niet van belang 3, geen 
factoren waarop kan 
gestuurd worden 

trust, virtual 
teams, 
documentation, 
team 
effectiveness, 
meta-analysis 

7 Theoretical and 
empirical 
research, 
Taxonomy 

Taxonomy van 
waargenomen 
trustworthiness factors 
en risico-nemende 
gedragingen in f2f teams 
en virtuele teams. 

1, vertrouwen en 
virtuele teams 2, 
raamwerk met 
factoren om op te 
sturen 

antecedents, 
consequences, 
critical incident, 
trust, virtual 
team 

8 Research paper - 
thematic analysis 

Kritische analyse van 
PMBOK in relatie tot 
vertrouwen 

1, geen link met 
virtuele teams 2, geen 
factoren waarop kan 
gestuurd worden 

trust, project 
management, 
Project 
Management 
Body of 
Knowledge 

9 Teaching Case Teaching goals: 
genereren van reflectie 
over f2f en virtuele 
teams in het kader van 
COVID-19 

1, teaching case, geen 
conclusie 2, geen link 
met vertrouwen 3, link 
COVID en virtualiteit 

Teaching Case, 
teamwork, 
virtual teams, 
organizational 
behavior, 
COVID-19 

10 Integrative 
review 

Integratief review over 
vertrouwen in werk 
teams: niet 
differentieren tussen 
onderling vertrouwen en 
algemeen vertrouwen 
op team niveau maar de 
cross-level invloeden en 
dynamieken die op 
elkaar inspelen verder 
onderzoeken. 

1, link tussen 
vertrouwen en virtuele 
teams 2, duidelijke 
definities van de 
concepten en 
aanduiding waar er 
conflicten zijn in de 
wetenschappelijke 
literatuur 

emergence, 
multilevel, team 
performance, 
teams, trust 

11 Opiniestuk Vanuit technisch 
standpunt zijn virtuele 
teams complex maar is 
dat secondair aan de 
complexheid van 

1, opiniestuk, geen 
wetenschappelijke 
literatuur 2, media 
naturalness theory als 
integratief raamwerk is 

N/A 
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mensen in het 
communicatiesysteem 

meer gericht op de 
"nieuwe" 
communicatie tools en 
niet op vertrouwen 3, 
de 'nieuwe' 
communicatiemiddelen 
zijn inmiddels 
ingeburgerd 

12 Literature review Literatuur overzicht om 
het onderzoek naar 
virtuele teams in 
organizaties te 
stimuleren 

1, geen link met 
vertrouwen in de 
geselecteerde artikels 
2, virtuele teams als 
geografisch verspreide 
teams met weinig f2f 
contact, niet echt de 
definitie van hybride 
teams 3, het IPO model 
is van een te hoog 
niveau 4, enige link 
met vertrouwen in het 
artikel is de 
moeilijkheid voor het 
bouwen van 
vertrouwen en team 
cohesion 

virtuality, virtual 
teams, IPO 
framework 

13 Short 
Communication 

Aanpassing van de 5 
hoofd uitdagingen van 
virtuele teams naar de 
situatie tijdens COVID-19  

1, virtuele teams in 
COVID-19 era en een 
op vier aspecten is 
vertrouwen 2, geen 
wetenschappelijk werk 
3, stuk over 
vertrouwen is zeer 
accuraat 

N/A 

14 Exploratory 
Research 

Geen zuiver onderscheid 
tussen virtueel team en 
f2f team maar een 
gradatie in virtualness 
als kenmerk van een 
team. Wat is het effect 
van virtualness op team 
performance en welke 
factoren beïnvloeden 
perfomance in virtuele 
teams 

1, virtuele teams 
worden correct 
verbeterd tot mate van 
virtueel zijn, 2, 
vertrouwen als 
onderlinge factoren is 
ok maar slechts een 
klein onderdeel van het 
artikel, 3, hoog niveau 
van beschrijving, niet 
concreet genoeg 

virtualness, 
virtual teams, 
team dynamics 

15 Qualitative 
explorative 
Research  

Hybride teams in bouw 
industrie: aard van 
factoren geassociëerd 
met virtuality in een 
bouw project team. 
Hoofdoorzaken en 
hoofdeffecten van 

1, geen specifieke link 
naar vertrouwen enkel 
als effect van virtuality 
2, specifiek naar bouw 
industrie  

virtuality, virtual 
teams, hybrid 
teams, 
construction 
industry, project 
teams 
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virtualiteit in hybride 
bouwprojecten. 

16 Quantitative 
research 

Shared leadership 
versterkt projectsucces 
direct en via 
kennisdeling en 
samenhang. Vertrouwen 
beinvloedt samenhang 
en kennisdeling. 

1, focus op shared 
leadership 2, mooie 
vragenlijst met 
Likertschaal maar 
slecht miniem deel 
toegwezen aan trust in 
team 3, kwantitatief 
niet kwalitatief 

knowledge 
sharing, shared 
leadership, 
project success, 
trust in team, 
cohesion 

17 Quantitative 
research 

Factoren die aangepast 
moeten worden in de 
nieuwe virtuele context 
voor een succesvol team 
zijn vertrouwen, taak-
technologie fit, en 
communicatie 

1, behandelt de 
factoren, ook 
vertrouwen 2, nieuwe 
context van de 
lockdown,  

spatially 
dispersed teams, 
lockdown, team 
adaptation, 
team 
performance, 
team 
satisfaction 

18 Exploratory 
Research 

Calculus-based en 
Knowledge-based 
vertrouwen als type 
vertrouwen bij het 
initieel ontwikkelen van 
vertrouwen 

1, virtual team en 
vertrouwen, 2, gaat 
over welk soort 
vertrouwen zich 
wanneer ontwikkelt en 
behouden blijft, en de 
relaties daartussen, 
niet over de factoren 
waarop een PM zou 
kunnen sturen voor het 
ontwikkelen en 
stimuleren en 
onderhouden van 
vertrouwen 

work-oriented 
virtual teams, 
trust 
development 

19 Exploratory 
Research 

Vertrouwen als 
dynamisch gegeven en 
meting van de 
ontwikkeling in 
onderling vertrouwen 
volgens 4 domeinen.  

1, geen notie van welk 
soort team: f2f, 
virtueel, hybride 2, 
basiswerk 3, definitie 
van verschillende types 
van onderlinge relaties  

trust, trust 
development, 
interpersonal 
trust, distrust 

20 research paper onderzoek naar de rol 
en de belangrijkheid van 
vertrouwen in virtuele 
teams, en methodes en 
activiteiten voorstellen 
die vertrouwen kan 
realiseren en versterken 
tussen werknemers in 
remote teams 

1, geeft methodes aan 
hoe in remote teams 
vertrouwen te realisern 
2, niet in relatie tot 
COVID-situatie 

organizational 
behavior, team-
based 
structures, 
virtual project 
teams, trust, 
employess, 
information and 
communication 
technologies 

21 research paper referentiemodel voor 
organisatievertrouwen 

1, referentiemodel 2, 
factoren 3, 

N/A 
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basisprincipes 

22 research paper referentiemodel voor 
mogelijke invloed van 
vertrouwen in het 
succes van een project 

1, referentiemodel 2, 
bouw 3, geen relatie 
met virtuele teams of 
COVID-19 

trust, 
organisation, 
teamwork, 
startup 

23 research paper een model waarin 
onderling vertrouwen en 
groepsmogelijkheden 
overgaan naar team 
weerstand in projects 

1, onderling 
vertrouwen is ok 2, de 
nadruk ligt op de 
weerstand van het 
team 3, geen specifieke 
indicaties naar type 
team 

projectteams, 
team resilience, 
teamwork, 
interpersonal 
trust, group 
potency, 
behavioral 
project 
management 

24 Meta-analysis Impact van virtualiteit 
op organisatie en niet-
organisatie teams 

1, virtueel en COVID-
19: belangrijke 
vaststellingen 2, 
vertrouwen wordt 
minimaal aangehaald 

meta-analysis, 
team 
effectiveness, 
virtual team, 
virtuality 

25 research paper waargenomen 
betrouwbaarheid als 
belangrijke determinant 
voor onderling 
vertrouwen in virtuele 
teams  

1, virtuele teams en 
onderling vertrouwen 
tussen de 
medewerkers 2, 
factoren voor een 
belangrijke 
determinant van 
onderling vertrouwen 

virtual 
projectteam, 
trust, 
trustworthiness, 
profile, online 
identity, 
impression 
formation, 
design, 
computer 
supported 
collaborative 
environments 

26 handbook fundament van 
onderling vertrouwen 

1, social psychology - 
basiswerk, maar te ver 
van onderling 
vertrouwen in 
business, in virtuele 
teams 

N/A 

27 Survey, 
quantitative 
research 

onderzoek naar de 
relatie tussen 
kennisdeling, onderling 
vertrouwen, taak 
afhankelijkheid, mate 
van virtualiteit voor 
team effectiveness 

1, team types 2, 
onderling vertrouwen, 
3, focus op 
kennisdeling, 
bijkomende 
parameter: taak 
afhankelijkheid 4, 
conclusie: hybride 
teams vermijden 

distributed 
teams, hybrid 
teams, trust, 
team 
effectiveness, 
knowledge 
transfer, task 
interdependence 

28 Survey, 
quantitative 
research 

onderzoek naar de 
verschillende dimensies 
in colocated teams vs 
virtuele teams vs 

1, geeft aan in welke 
mate de nieuwe 
hybride teams op 5 
dimensies scoren 2, 

traditional 
teams, virtual 
teams, COVID-19 
pandemic, team 
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hybride teams in COVID-
19 tijd 

dimensie onderling 
vertrouwen is daar niet 
bij 3, kwantitatief 
onderzoek, niet 
kwalitatief 

culture, 
leadership, 
communication, 
diversity, 
objectives 
achievement 

29 Exploratory 
Research 

onderzoek naar 
structurele, relationele 
en contextuele factoren 
en communicatie 
dynamieken als 
mechanismen voor de 
aanpassing aan remote 
werk ten gevolge van 
COVID-19 

1, factoren, 2, remote 
werk ten gevolge van 
COVID-19, 3, onderlnig 
vertrouwen (hier trust 
in peers) 

work 
adjustment, 
remote work, 
structural 
factors, 
relational 
factors, 
contextual 
factors, COVID-
19 

30 Systematic 
literature review 

identificatie evaluatie en 
synthese van het meten 
van onderling 
vertrouwen in virtuele 
teams aan de hand van 
SLR 

1, nadruk op meting 
van onderling 
vertrouwen in virtuele 
teams 2, wel duidelijk 
softwareteams 3, enige 
onderzoeksvraag die 
relevant zou kunnen 
zijn is 3: welke 
aspecten zijn beïnvloed 
door het meten van 
onderling vertrouwen= 
factoren om op te 
sturen.  

interpersonal 
trust, virtual 
softwareteams, 
global software 
development, 
software process 
measurements, 
evidence-based 
software 
engineering, SLR 
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Bijlage D Codeermap van geïdentificeerde categorieën en sub categorieën 

Vertaling naar het Nederlands van de codeermap van Breuer et al. (2020) 

Factoren van waargenomen betrouwbaarheid 

Hoofdcategorie  
Taak of Team 
gerelateerd 

Subcategorie  Criteria voor codering in deze categorie 

Bekwaamheid   

Taak gerelateerd  Competentie items vertegenwoordigen vakkennis, soevereiniteit, 
waargenomen bekwaamheid, kracht, assertiviteit, 
capaciteit, werkervaring, opleveren aan 
prestatieverwachtingen, gebrekkig werken (negatief), 
genereren van goede resultaten/succesvolle prestaties, 
overbelasting (negatief), kwalificatie, voldoen aan de eisen 
van de functie 

Taak gerelateerd Reputatie items vertegenwoordigen feedback van klanten, 
aanbeveling van derden, positieve eerdere ervaring, 
rapport van eerdere successen, gedeelde successen 

Taak gerelateerd Gewetensvol items staan voor gestructureerd werken, fatsoenlijk 
werken, perfectionisme, nauwkeurigheid, goede 
voorbereiding, voorlopige bespreking en nabespreking, 
tactisch werken, plichtsbesef, controleren van taken 

Taak gerelateerd Mediagelette
rdheid 

Items vertegenwoordigen het zoeken naar een persoonlijk 
gesprek in moeilijkheden, kick-off-meeting vs. gebrek aan 
face-to-face contact, adequate omgang met media, 
geschiktheid medium en inhoud 

Team gerelateerd Proactiviteit Items vertegenwoordigen onafhankelijkheid, geen her-
delegatie, verantwoordelijkheid, interesse in werk, 
onverschilligheid (negatief), extra-rol gedrag, inzet, (gebrek 
aan) eigen initiatief (negatief), werkweigering (negatief), 
ambitie, motivatie tot werken, (gebrek aan) het uitvoeren 
van vrijwillige taken (negatief) 

Team gerelateerd Positieve 
humor 

Items vertegenwoordigen positieve humor, plezier, 
kantoorfeesten 

Team gerelateerd Vriendelijkhei
d 

Items vertegenwoordigen sympathie, creëren van een 
positieve sfeer, vriendelijkheid, onbeleefd gedrag 
(negatief), tonen interesse in collega's (smalltalk), 
voornaam-basis, alsjeblieft, bedankt, geen onderbreking in 
gesprekken, samen koffiedrinken/lunch 

Team gerelateerd Feedbackcult
uur 

Items vertegenwoordigen het toegeven van fouten, het 
waarderen van fouten, het geven van feedback, 
constructieve conflicten oplossingen, waardering voor 
werk, fouten melden aan baas in plaats van ze op te lossen 
(negatief), vertraagde feedback (negatief), ondersteuning 
na fouten, begrip tonen voor fouten, geen zwaktes/fouten 
toegeven (negatief), verbetersuggesties bij kritiek, leren 
van fouten, openlijk kritiek uiten, externe redenen noemen 
ter rechtvaardiging bij kritiek (negatief), persoonlijke 
aanvallen (negatief) 

Team gerelateerd Participatie items staan voor gezamenlijk beslissingen nemen, 
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openheid voor ideeën en suggesties, inclusief de wensen 
van teamleden, suggesties, meningen en ideeën 
implementeren, platte of geen hiërarchieën, een 
gemeenschappelijke consensus vinden, compromisloos de 
eigen mening, ideeën doen gelden (negatief) 

Welwillendheid   

Taak gerelateerd Taakonderste
uning 

Items vertegenwoordigen egoïsme (negatief), (afnemende) 
samenwerking (negatief), extra-rolondersteuning, helpen 
met jobtraining, weigering van ondersteuning (negatief), 
weigering van hulp (negatief), beantwoorden van vragen, 
ondersteuning bij hoge werkdruk, geruststelling, 
behulpzaamheid, uitleg van omstandigheden, 
werkdelegatie ondanks hoge belasting (negatief), 
werkdelegatie zonder aanbod van wederzijdse steun 
(negatief) 

Taak gerelateerd Autonomie Items vertegenwoordigen het weglaten van controle, het 
bieden van manoeuvreerruimte, promotie door 
veeleisende taken, toevertrouwen van verantwoordelijke 
taken, vrije indeling van werkzaamheden en van 
werktijden, geen werkdelegatie (negatief), veel 
speelruimte in de besluitvorming 

Team gerelateerd Emotionele 
zorg 

Items staan voor er zijn voor anderen met problemen, 
luisteren, motiveren, ondersteunen, aanmoedigen en 
motiveren in vermoeiende situaties, helpen bij 
privéaangelegenheden, geruststelling bij stress, “zorgen” 

Team gerelateerd  Loyaliteit items vertegenwoordigen het afzien van de eigen 
voordelen om anderen een voordeel te geven, samen 
beslissingen vertegenwoordigen, niet twijfelen aan het 
werk van collega's, openlijk blootstellen en twijfelen aan 
collega's (negatief), anderen schaden voor eigen voordeel 
(negatief), anderen in de rug steken (negatief), werk 
afschuiven naar anderen (negatief), solidariteit, collega's 
de schuld geven (negatief) 

Voorspelbaarheid   

Taak gerelateerd Nakomen van 
commitment 

Items vertegenwoordigen het opleveren van de 
overeengekomen resultaten, het volgen van 
werkinstructies, het uitvoeren van voorgeschreven taken, 
zich houden aan onderling afgesproken afspraken, 
ongewettigd afwezig zijn op vergaderingen (negatief), 
taken anders vervullen dan besproken (negatief), deadlines 
niet respecteren (negatief), zich houden aan planningen, 
beloftes doen en ze niet nakomen (negatief) 

Taak gerelateerd Beschikbaarh
eid 

Items vertegenwoordigen snelle feedback, snel antwoord 
op e-mails, frequente communicatie, geen antwoord op 
groeps-e-mails (negatief), geen reactie op vragen 
(negatief), onmiddellijke beschikbaarheid, synchrone 
communicatie (snel over en weer sturen van berichten), 
ontvangstbevestigingen 

Taak gerelateerd  Consistentie Items vertegenwoordigen doen wat je zegt, voorspelbaar 
lijken, voldoen aan de verwachtingen van anderen, 
humeurig zijn (negatief), vaak wisselende meningen 
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(negatief)  

Integriteit   

Team gerelateerd 
 

Vertrouwelijk
heid 

Items vertegenwoordigen het niet vertellen van 
vertrouwelijke informatie aan derden, het onterecht 
doorgeven van informatie aan anderen (negatief), niet 
praten over de fouten van anderen, gebeurtenissen niet 
doorgeven, verklikken (negatief) 

Team gerelateerd 
 

Ethische 
waarden 

Items vertegenwoordigen moreel handelen, opportunisme 
(negatief), slecht spreken achter iemands rug om, 
overeenstemming met waarden, liegen (negatief), woord 
houden, identificatie, soortgelijke prestatieclaims, 
onethisch gedrag (negatief), stelen (negatief), 
godslastering (negatief), "kiss up, kick down" (negatief)  
Kiss-up kick-down is een neologisme dat wordt gebruikt 
om de situatie te beschrijven waarin werknemers op het 
middenniveau in een organisatie beleefd en vleiend zijn 
voor superieuren, maar beledigend voor 
ondergeschikten.  

Transparantie   

Taak gerelateerd 
 

Informatie 
transparantie 
 

Items vertegenwoordigen duidelijke communicatie van 
informatie, volledige informatie, regelmatige 
teamvergaderingen, regelmatige afspraken, informatie 
over niet-nakoming van taken, stipte communicatie van 
informatie, communicatie van realistische deadlines, 
redenen waarom en wanneer een taak gedaan moet 
worden, uitleg over achtergronden  

Taak gerelateerd 
 

Verantwoord
elijkheid 
opdracht 

Items vertegenwoordigen duidelijke instructies, geen 
meervoudige toewijzing aan taken, duidelijke 
verantwoordelijkheden/rollen, duidelijke taakgebieden 

Team gerelateerd Delen van 
privé-
informatie 

Items vertegenwoordigen het praten over 
privéaangelegenheden, het delen van wederzijdse 
privébelangen 

Team gerelateerd Openheid Items staan voor het bespreken van vertrouwelijke zaken, 
openlijk met elkaar praten 

 

Factoren van risico-nemend gedrag 

 

Hoofdcategorie  Subcategorie Criteria voor codering in deze categorie 

Openbaarmaking   

 Delen van 
vertrouwelijke 
informatie 

Items vertegenwoordigen het voorzichtig zijn met wat 
te vertellen (negatief), niets meer vertellen (negatief), 
delen van informatie, privé-informatie vertellen, werk 
gerelateerde informatie delen, openheid, 
afstandelijkheid (negatief) 

 Openlijk 
bespreken van 
fouten en 
conflicten 

Items vertegenwoordigen snelle controles met 
collega's via de telefoon in het geval van ontbrekende 
feedback, bekennen van eigen fouten, openlijk fouten 
melden aan leidinggevende (negatief), conflicten 
openlijk bespreken met collega's, eigen ervaringen 
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delen, openhartige mening geven, leren van fouten, 
open discussies, bang zijn om fouten te maken 
(negatief), vermijden van het praten over conflicten 
(negatief) 

Afhankelijkheid-
vertrouwen 

  

 Hulp vragen Items vertegenwoordigen geen terughoudendheid om 
hulp te vragen, weigering van ondersteuning 
(negatief), iemand anders om ondersteuning vragen 
(negatief), ondersteuning bieden, openlijk om 
ondersteuning vragen 

 Verdraagzaamheid 
t.a.v. controle 
 

Items vertegenwoordigen verdraagzaamheid t.a.v. 
controle, kopieën maken van belangrijke documenten 
(negatief), alle processen documenteren (negatief), 
taken delegeren, gedetailleerde instructies geven hoe 
het werk gedaan moet worden (negatief), geen 
documentatie van werkprocessen, bewaken van de 
processen (negatief), duidelijke communicatie van 
verwachtingen en deadlines (negatief), autonomie 
geven in werkprocessen, enkel gemakkelijke taken 
delegeren (negatief) 

Contact zoeken   

 Bevestiging van 
toekomstig 
teamwerk  

Items vertegenwoordigen het wegstemmen van 
teamleden (negatief), zoeken naar een ander 
team/functie (negatief), vragen om een nieuw team 
(negatief), bij het team blijven ondanks andere 
vacatures, vermijden van teamwerk/onderling 
afhankelijk werk (negatief), ontslag nemen (negatief)  

 Vrije tijd samen 
doorbrengen 

Items vertegenwoordigen het delen van vrije tijd met 
collega's, lunchpauzes samen met het team, optreden 
als vrienden, vermijden van privé-afspraken (negatief), 
delen van privé-activiteiten 
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Bijlage E Brochure 

1. Handvaten door voorbeelden uit studie van Breuer et al. (2020): zie paragraaf 3.2.2.a. 

Proactiviteit. Geïnterviewden meldden dat ze teamleden vertrouwden die onafhankelijk waren 

medewerkers en nam de verantwoordelijkheid voor de teamtaken en -processen. die teams 

partners werden waargenomen om voortdurend extra-rol gedrag te vertonen (d.w.z. gedrag, 

die geen deel uitmaken van hun formele functie-eisen, en waren zeer betrokken bij teamtaken 

en -processen. Zo beschreef een geïnterviewde: proactieve medewerkers: “Mijn collega’s 

toonden veel meer initiatief dan werd verwacht van hen.” 

Positieve humor. Geïnterviewde teamleden meldden dat ze teamleden vertrouwden die 

positieve humor tonen en veel plezier maakten. Vertrouwen ontstond in teams toen leden veel 

gelachen hebben samen. Een geïnterviewde beschreef bijvoorbeeld het vertrouwen van 

collega-teampartners: “Ze hadden veel humor en met hun grappen maakten ze werken aan 

moeilijke onderwerpen een stuk gemakkelijker.” 

Vriendelijkheid. Geïnterviewde teamleden meldden dat ze collega-teamleden vertrouwden die 

communicatief zijn en een over het algemeen positieve en open houding ten opzichte van het 

team en de teamtaken. Ze beschreven dat vertrouwen ontstond in teams waarvan de leden 

creëerde een positieve sfeer en was vriendelijk en beleefd tegen iedereen in het team. Zo 

meldde een geïnterviewde het volgende: “In het begin van elke e-mail zeiden we: bedankt voor 

het werk dat de andere teamleden hebben gedaan.” 

Feedback cultuur. Geïnterviewde teamleden gaven aan dat er vertrouwen ontstond in teams in 

waarin leden een positieve feedbackcultuur waarnamen. Leden van die vertrouwde teams 

werden beschreven als het vermogen hebben om positieve en negatieve feedback te geven op 

een vriendelijke manier en het vermogen hebben om hun feedback te verwijzen naar 

werkaspecten en niet naar de persoonlijkheid van hun medeleden. Een voorbeeld van 

opbouwende kritiek was: “In het geval van een fout gaf niemand in het team iemand de schuld, 

maar ze waren allemaal op zoek naar een oplossing.” 

2. Formulier: Zie paragraaf 3.2.2.d 

3. Sponsoring van het onderzoek: Dit onderzoek is het afstudeerwerk van Nina De Lille in de 

opleiding Business Process Management IT aan de Open Universiteit Heerlen, Nederland. 

4. Ontologie (zie ook paragraaf 3.4): Hier volgen de definities van ad-hoc-virtueel team, onderling 

vertrouwen en betekenisvolle gebeurtenissen. 

5. Anonimisering 

Er wordt gebruik gemaakt van het formulier om betrokkenen bij betekenisvolle gebeurtenissen 

niet bij naam te noemen maar met een code P1-Pn. Mocht onverwijld toch een naam 

uitgesproken worden door de waarnemer, dan zal dit nooit in enige vorm van rapportering of 

verslag komen. Ook de namen van de waarnemers worden niet opgenomen in het onderzoek. 

Immers, het gaat over de factoren waarop onderling vertrouwen wordt gestuurd in ad-hoc-

virtuele projecten, en dit wordt achterhaald door betekenisvolle gebeurtenissen, en is geenszins 

gerelateerd aan personen. Echter het is wel belangrijk dat deze gebeurtenissen gebaseerd zijn 

op echte verhalen en niet op fantasieën. 

6. Niet exhaustieve lijst van hoofdcategorieën: bekwaamheid, welwillendheid, voorspelbaarheid, 

integriteit, transparantie voor het element ‘waargenomen betrouwbaarheid’ en 

‘openbaarmaking’, ‘afhankelijkheid-vertrouwen’ en ‘contact zoeken’ voor het element risico-

nemend gedrag. 
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Bijlage F Overzicht van de instructies van het overlegcomité 

(Belgium.be) gerangschikt per datum  

Datum Linktekst Korte Omschrijving Link 

28/05/2020 ·        De geleidelijke terugkeer 
naar school kan worden 
voortgezet 

… Tijdens de vergadering van 
het Overlegcomité van 27 mei is - op voorstel 
van de … met het advies van de experts van de 
GEES, heeft het Overlegcomité de volgende 
beslissingen genomen: Alle … 

Lees 
meer 

9/07/2020 ·        Beslissing van het 
Overlegcomité over reizen naar 
het buitenland 

… Het Overlegcomité is bijeengekomen in 
aanwezigheid van de Groep … 

Lees 
meer 

6/10/2020 ·        Overlegcomité beslist 
strengere maatregelen en duidt 
COVID-19 commissaris aan 

… epidemiologische situatie met 

betrekking tot COVID-19. 

Het Overlegcomité beoordeelt de situatie 

als bijzonder ernstig en heeft daarom 

beslist de maatregelen te verstrengen. 

Het Overlegcomité heeft ook een COVID-

commissaris aangeduid. 1) … lijn. Om een 

algemene lockdown te vermijden, heeft 

het Overlegcomité, na kennis te hebben 

genomen van een advies van … 

Lees 
meer 

16/10/2020 ·        COVID-19 alarmniveau 4 
gaat in: strengere regels vanaf 
maandag 19 oktober   

… zouden vereenzamen door een algehele 
lockdown heeft het Overlegcomité een reeks 
maatregelen beslist:    … 

Lees 
meer 

23/10/2020 ·        COVID-19 alarmniveau 4: 
Overlegcomité verstrengt 
coronaregels voor sport, cultuur 
en hoger onderwijs 

… Het Overlegcomité heeft een reeks 
coronaregels op het vlak van … 2020, met een 
tussentijdse evaluatie na twee weken. 
Het Overlegcomité herinnert daarnaast aan de 
algemene regels voor … 

Lees 
meer 

30/10/2020 ·        COVID-19: Overlegcomité 
gaat over tot verstrengde 
lockdown 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité beslist om over 
te gaan tot een verstrengde … winkels gebeurt 
er op 1 december een evaluatie door 
het Overlegcomité.     … 

Lees 
meer 

13/11/2020 ·        Overlegcomité bespreekt 
epidemiologische situatie en 
houdt bestaande maatregelen 
aan 

… en de regeringen van de deelstaten 

hebben vandaag in het Overlegcomité de 

epidemiologische situatie besproken. 

Ondanks … blijft de situatie bijzonder 

ernstig en heeft het Overlegcomité beslist 

de bestaande maatregelen aan te houden. 

Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat 

ons land zich nog steeds … 

Lees 
meer 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/de_geleidelijke_terugkeer_naar_school_kan_worden_voortgezet
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/de_geleidelijke_terugkeer_naar_school_kan_worden_voortgezet
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/de_geleidelijke_terugkeer_naar_school_kan_worden_voortgezet
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/de_geleidelijke_terugkeer_naar_school_kan_worden_voortgezet
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/de_geleidelijke_terugkeer_naar_school_kan_worden_voortgezet
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissing_van_het_overlegcomite_over_reizen_naar_het_buitenland
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissing_van_het_overlegcomite_over_reizen_naar_het_buitenland
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissing_van_het_overlegcomite_over_reizen_naar_het_buitenland
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissing_van_het_overlegcomite_over_reizen_naar_het_buitenland
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissing_van_het_overlegcomite_over_reizen_naar_het_buitenland
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_beslist_strengere_maatregelen_en_duidt_covid_19_commissaris_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_beslist_strengere_maatregelen_en_duidt_covid_19_commissaris_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_beslist_strengere_maatregelen_en_duidt_covid_19_commissaris_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_beslist_strengere_maatregelen_en_duidt_covid_19_commissaris_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_beslist_strengere_maatregelen_en_duidt_covid_19_commissaris_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_gaat_strengere_regels_vanaf_maandag_19_oktober
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_gaat_strengere_regels_vanaf_maandag_19_oktober
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_gaat_strengere_regels_vanaf_maandag_19_oktober
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_gaat_strengere_regels_vanaf_maandag_19_oktober
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_gaat_strengere_regels_vanaf_maandag_19_oktober
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_overlegcomite_verstrengt_coronaregels_voor_sport_cultuur_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_overlegcomite_verstrengt_coronaregels_voor_sport_cultuur_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_overlegcomite_verstrengt_coronaregels_voor_sport_cultuur_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_overlegcomite_verstrengt_coronaregels_voor_sport_cultuur_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_overlegcomite_verstrengt_coronaregels_voor_sport_cultuur_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_alarmniveau_4_overlegcomite_verstrengt_coronaregels_voor_sport_cultuur_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_overlegcomite_gaat_over_tot_verstrengde_lockdown
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_overlegcomite_gaat_over_tot_verstrengde_lockdown
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_overlegcomite_gaat_over_tot_verstrengde_lockdown
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_overlegcomite_gaat_over_tot_verstrengde_lockdown
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_overlegcomite_gaat_over_tot_verstrengde_lockdown
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_bespreekt_epidemiologische_situatie_en_houdt_bestaande_maatregelen_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_bespreekt_epidemiologische_situatie_en_houdt_bestaande_maatregelen_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_bespreekt_epidemiologische_situatie_en_houdt_bestaande_maatregelen_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_bespreekt_epidemiologische_situatie_en_houdt_bestaande_maatregelen_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_bespreekt_epidemiologische_situatie_en_houdt_bestaande_maatregelen_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/overlegcomite_bespreekt_epidemiologische_situatie_en_houdt_bestaande_maatregelen_aan
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27/11/2020 ·        Beslissingen van het 
Overlegcomité van 27 november 
2020 

… Het Overlegcomité nam volgende 
beslissingen: 1. Heropening van … is en voor 
welke sectoren.   Neergaande en beheersfase 
Het Overlegcomité besliste ook om naar twee 
fases te gaan in het … 

Lees 
meer 

18/12/2020 ·        Beslissingen van het 
Overlegcomité van 18 december 
2020 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 
coronasituatie in ons land … de neergang van 
de cijfers stilgevallen. Daarom heeft 
het Overlegcomité beslist dat er geen 
versoepeling van de … regels.   1.      Naleven 
van het aantal contacten 
 Het Overlegcomité herinnert aan het belang 
van het goed naleven … 

Lees 
meer 

30/12/2020 ·        Beslissingen van het 
Overlegcomité van 30 december 
2020 

… van de nieuwe variant van COVID-19 tegen 
te gaan. Het Overlegcomité heeft vastgesteld 
dat het aantal besmettingen … van COVID-19 
opnieuw wordt versneld, heeft 
het Overlegcomité beslist de reisregels als 
volgt te verscherpen: … maatregelen komen 
bovenop de beslissingen van 
het Overlegcomité die onder meer voorzagen 
in een striktere … 

Lees 
meer 

8/01/2021 ·        Beslissingen van het 
Overlegcomité van 8 januari 2021 

… de deelstaten hebben vandaag via 

videoconferentie in het Overlegcomité de 

coronasituatie besproken. De situatie in 

ons … dan in een hele reeks andere 

Europese landen. Het Overlegcomité stelt 

met name vast dat het aantal besmettingen 

… zorgen blijft op een hoog niveau.  Het is 

volgens het Overlegcomité echter nog te 

vroeg om de eventuele impact van … 

Lees 
meer 

22/01/2021 ·        Overlegcomité beslist 
tijdelijk reisverbod en uitbreiding 
isolatie 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité de 
coronasituatie besproken. Om de import en … 
van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist 
het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te 
voeren op … op dag 1 en dag 7. Dubbele test 
bij binnenkomst Het Overlegcomité wenst dat 
elke niet-resident die naar België … 

Lees 
meer 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_27_november_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_27_november_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_27_november_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_27_november_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_27_november_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_18_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_18_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_18_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_18_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_18_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_30_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_30_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_30_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_30_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_30_december_2020
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_8_januari_2021
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_8_januari_2021
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_8_januari_2021
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_van_het_overlegcomite_van_8_januari_2021
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_tijdelijk_reisverbod_en_uitbreiding_isolatie_0
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_tijdelijk_reisverbod_en_uitbreiding_isolatie_0
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_tijdelijk_reisverbod_en_uitbreiding_isolatie_0
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_tijdelijk_reisverbod_en_uitbreiding_isolatie_0
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_tijdelijk_reisverbod_en_uitbreiding_isolatie_0
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5/03/2021 ·        Overlegcomité beslist 
buitenplan: vanaf 8 maart met 
meer mensen buiten 

… en de regeringen van de deelstaten 

hebben vandaag in het Overlegcomité de 

coronasituatie besproken. 

Het Overlegcomité oordeelt dat 

voorzichtigheid geboden blijft en … 

onderwijs: na de Paasvakantie, alle dagen 

in de klas Het Overlegcomité beslist ook 

dat  tijdens de Paasvakantie   … 

Lees 
meer 

19/03/2021 ·        Overlegcomité pauzeert 
buitenplan en vraagt maatregelen 
onderwijs 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité de 
coronasituatie besproken. 
Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 
maart het aantal nieuwe … overgeschakeld. Op 
basis van deze vaststellingen heeft 
het Overlegcomité een reeks beslissingen 
genomen. 1. Buitenplan … 

Lees 
meer 

24/03/2021 ·        Overlegcomité beslist breed 
afkoelingspakket 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité de 
coronasituatie besproken. Ze hebben een … de 
besmettingscijfers en ziekenhuisopnames te 
keren. Het Overlegcomité stelt een nieuw, 
hoog zevendaags gemiddelde … en op het 
werk. Op basis van deze vaststellingen heeft 
het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ 
beslist dat ervoor moet … 

Lees 
meer 

14/04/2021 ·        Overlegcomité beslist over 
einde van de paaspauze 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité de 
coronasituatie besproken. 
Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de 
zorg relatief hoog … wordt bereikt. Op basis 
van dit totaalbeeld, heeft 
het Overlegcomité volgende beslissingen 
genomen: 1. Heropening … 

Lees 
meer 

23/04/2021 ·        Overlegcomité bepaalt 
regels buitenterrassen 

… en de regeringen van de deelstaten 

hebben vandaag in 

het Overlegcomité concrete uitvoering 

gegeven aan eerdere … Paaspauze 

(buitenbubbel, winkels en 

contactberoepen) 

Het Overlegcomité herbevestigt het einde 

van de Paaspauze op 26 … zijn beperkt 

van 08u00 tot 22u00 3. Evenementen 

Het Overlegcomité bevestigde ook de 

eerdere beslissingen voor de … 

Lees 
meer 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_buitenplan_vanaf_8_maart_met_meer_mensen_buiten
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_buitenplan_vanaf_8_maart_met_meer_mensen_buiten
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_buitenplan_vanaf_8_maart_met_meer_mensen_buiten
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_buitenplan_vanaf_8_maart_met_meer_mensen_buiten
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_buitenplan_vanaf_8_maart_met_meer_mensen_buiten
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_pauzeert_buitenplan_en_vraagt_maatregelen_onderwijs
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_pauzeert_buitenplan_en_vraagt_maatregelen_onderwijs
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_pauzeert_buitenplan_en_vraagt_maatregelen_onderwijs
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_pauzeert_buitenplan_en_vraagt_maatregelen_onderwijs
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_pauzeert_buitenplan_en_vraagt_maatregelen_onderwijs
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_breed_afkoelingspakket
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_breed_afkoelingspakket
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_breed_afkoelingspakket
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_breed_afkoelingspakket
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_over_einde_van_de_paaspauze
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_over_einde_van_de_paaspauze
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_over_einde_van_de_paaspauze
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_over_einde_van_de_paaspauze
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_regels_buitenterrassen
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_regels_buitenterrassen
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_regels_buitenterrassen
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_regels_buitenterrassen
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28/04/2021 ·        Overlegcomité zet licht op 
groen voor opening terrassen op 
8 mei 

… Het Overlegcomité heeft deze 

namiddag via elektronische weg het … 

voor de opening van de terrassen vanaf 

zaterdag 8 mei. Het Overlegcomité heeft 

vastgesteld dat aan de twee voorwaarden 

… de tweede en derde graad van het 

secundair onderwijs. 

Het Overlegcomité benadrukt dat het 

openhouden van scholen een … 

Lees 
meer 

11/05/2021 ·        Zomerplan: in vier stappen 
naar normaler levens 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité beslist over een 
breed Zomerplan. Dit plan … zullen tijdens de 
zomermaanden verder evolueren. 
Het Overlegcomité zal de regels vastleggen. 
Evenementen (bvb. … 

Lees 
meer 

4/06/2021 ·        Overlegcomité: vrij en veilig 
reizen tijdens de zomer 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité de regels 
vastgelegd om deze zomer vrij en … de horeca 
binnen en terugkeerdagen voor telewerkers. 
Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal 
coronapatiënten op … hun eerste vaccindosis 
gekregen. Voorzichtig blijven 
Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling 
om de brede bevolking … 

Lees 
meer 

18/06/2021 ·        Overlegcomité: vanaf 27 juni 
volgende stap Zomerplan 

… en de regeringen van de deelstaten hebben 
vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 
juni de volgende stap van het … periode tot 
onder de 4% gedaald. Volledige vaccinatie 
Het Overlegcomité benadrukt het belang van 
volledige vaccinatie … zijn opnieuw toegelaten. 
Dienstenchequesector 
Het Overlegcomité beslist de verlenging van 
geldende maatregelen … 

Lees 
meer 

19/07/2021 ·        Overlegcomité scherpt 
reiscontroles aan 

… van de deelstaten hebben op 19  juli 

2021 in het Overlegcomité de 

coronasituatie besproken. 

Het Overlegcomité verwelkomt de 

vooruitgang op het vlak van de … om het 

risico op nieuwe varianten te beperken. 

Het Overlegcomité houdt het bestaande 

Zomerplan aan, maar brengt … 

Lees 
meer 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_zet_licht_op_groen_voor_opening_terrassen_op_8_mei
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_zet_licht_op_groen_voor_opening_terrassen_op_8_mei
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_zet_licht_op_groen_voor_opening_terrassen_op_8_mei
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_zet_licht_op_groen_voor_opening_terrassen_op_8_mei
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_zet_licht_op_groen_voor_opening_terrassen_op_8_mei
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/zomerplan_vier_stappen_naar_normaler_levens
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/zomerplan_vier_stappen_naar_normaler_levens
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/zomerplan_vier_stappen_naar_normaler_levens
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/zomerplan_vier_stappen_naar_normaler_levens
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vrij_en_veilig_reizen_tijdens_de_zomer
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vrij_en_veilig_reizen_tijdens_de_zomer
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vrij_en_veilig_reizen_tijdens_de_zomer
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vrij_en_veilig_reizen_tijdens_de_zomer
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_27_juni_volgende_stap_zomerplan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_27_juni_volgende_stap_zomerplan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_27_juni_volgende_stap_zomerplan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_27_juni_volgende_stap_zomerplan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_scherpt_reiscontroles_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_scherpt_reiscontroles_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_scherpt_reiscontroles_aan
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_scherpt_reiscontroles_aan
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20/08/2021 ·        Overlegcomité: vanaf 1 
september vallen heel wat 
beperkingen weg 

… Het Overlegcomité heeft vandaag uitgebreid 
de epidemiologisch … opstap naar een volledig 
vaccinatie van de bevolking. 
Het Overlegcomité stelt vast dat er een trend 
is van langzame … van 70% van de 
volwassenen werd gehaald, beslist 
het Overlegcomité om vanaf 1 september de 
volgende stap in het … 

Lees 
meer 

17/09/2021 ·        Overlegcomité bepaalt 
federale sokkel 
mondmaskerplicht 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 
epidemiologische toestand … Gezien de grote 
verschillen in vaccinatiegraad heeft 
het Overlegcomité geopteerd voor een 
gedifferentieerde aanpak. … gevaccineerd. In 
het licht van deze situatie, heeft 
het Overlegcomité een reeks beslissingen 
genomen. 1. Mondmasker … 

Lees 
meer 

26/10/2021 ·        Overlegcomité: 
mondmaskerplicht, Covid Safe 
Ticket en telewerk in strijd tegen 
herfstgolf 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 
epidemiologisch toestand … 

Lees 
meer 

17/11/2021 ·        Overlegcomité: voortaan 
brede mondmaskerplicht en 
verplicht telewerk 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 
coronasituatie in ons land … zo normaal 
mogelijk te laten functioneren, heeft 
het Overlegcomité een reeks 
beschermingsmaatregelen genomen. 1. … en 
het beperken van het aantal sociale contacten. 
Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om 
de sociale contacten … 

Lees 
meer 

26/11/2021 ·        Overlegcomité beslist 
winterpakket met onmiddellijke 
ingang  

… Het Overlegcomité heeft vandaag 
vastgesteld dat de coronasituatie … en uitstel 
van patiëntenzorg. Daarom heeft 
het Overlegcomité een nieuw winterpakket 
beslist met maatregelen … moeten beperken. 
De coronasituatie zijn sinds het 
vorige Overlegcomité verder verslechterd. 
Zowel het aantal … 

Lees 
meer 

3/12/2021 ·        Overlegcomité verlaagt 
leeftijd mondmaskerplicht, 
beperkt binnenactiviteiten en 
beslist over onderwijspakket 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 
epidemiologische situatie in … sociale 
contacten binnen zoveel mogelijk te beperken. 
Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal 
besmettingen verder … tot een haalbaar niveau 
terug te brengen, heeft het Overlegcomité de 
volgende beslissingen genomen: 1. … 

Lees 
meer 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_1_september_vallen_heel_wat_beperkingen_weg
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_1_september_vallen_heel_wat_beperkingen_weg
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_1_september_vallen_heel_wat_beperkingen_weg
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_1_september_vallen_heel_wat_beperkingen_weg
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_1_september_vallen_heel_wat_beperkingen_weg
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_federale_sokkel_mondmaskerplicht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_federale_sokkel_mondmaskerplicht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_federale_sokkel_mondmaskerplicht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_federale_sokkel_mondmaskerplicht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_bepaalt_federale_sokkel_mondmaskerplicht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_mondmaskerplicht_covid_safe_ticket_en_telewerk_strijd_tegen_herfstgolf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_mondmaskerplicht_covid_safe_ticket_en_telewerk_strijd_tegen_herfstgolf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_mondmaskerplicht_covid_safe_ticket_en_telewerk_strijd_tegen_herfstgolf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_mondmaskerplicht_covid_safe_ticket_en_telewerk_strijd_tegen_herfstgolf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_mondmaskerplicht_covid_safe_ticket_en_telewerk_strijd_tegen_herfstgolf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_mondmaskerplicht_covid_safe_ticket_en_telewerk_strijd_tegen_herfstgolf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_voortaan_brede_mondmaskerplicht_en_verplicht_telewerk
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_voortaan_brede_mondmaskerplicht_en_verplicht_telewerk
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_voortaan_brede_mondmaskerplicht_en_verplicht_telewerk
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_voortaan_brede_mondmaskerplicht_en_verplicht_telewerk
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_voortaan_brede_mondmaskerplicht_en_verplicht_telewerk
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_winterpakket_met_onmiddellijke_ingang
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_winterpakket_met_onmiddellijke_ingang
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_winterpakket_met_onmiddellijke_ingang
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_winterpakket_met_onmiddellijke_ingang
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_beslist_winterpakket_met_onmiddellijke_ingang
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verlaagt_leeftijd_mondmaskerplicht_beperkt_binnenactiviteiten_en_beslist
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verlaagt_leeftijd_mondmaskerplicht_beperkt_binnenactiviteiten_en_beslist
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verlaagt_leeftijd_mondmaskerplicht_beperkt_binnenactiviteiten_en_beslist
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verlaagt_leeftijd_mondmaskerplicht_beperkt_binnenactiviteiten_en_beslist
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verlaagt_leeftijd_mondmaskerplicht_beperkt_binnenactiviteiten_en_beslist
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verlaagt_leeftijd_mondmaskerplicht_beperkt_binnenactiviteiten_en_beslist
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22/12/2021 ·        Overlegcomité verscherpt 
preventieve 
gezondheidsmaatregelen tegen 
omikronvariant 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 
epidemiologische situatie in … aan een snelle 
opmars bezig is. Daarom kiest 
het Overlegcomité voor een aanpak van 
voorzichtigheid en scherpt … zondag 26 
december de beschermingsmaatregelen aan.   
Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal 
besmettingen is … 

Lees 
meer 

29/12/2021 ·        Beslissingen Overlegcomité 
met betrekking tot culturele 
sector, bioscopen en 
evenementensector 

… Het Overlegcomité heeft vandaag via 

elektronische procedure … masker en 

voldoende ventilatie. De beslissingen van 

het Overlegcomité zullen vandaag door de 

minister van … zijn na publicatie in het 

Belgisch Staatsblad morgen. 

Het Overlegcomité, het COVID-19 

Commissariaat en de Risk … 

Lees 
meer 

6/01/2022 ·        Overlegcomité bespreekt 
omikron, lopende maatregelen 
blijven van kracht 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 

epidemiologische situatie … aanhouden 

van de lopende maatregelen. Tegelijk 

besprak het Overlegcomité ook de 

middellangetermijnstrategie waarin … 

dalen, maar minder uitgesproken dan de 

week ervoor. Het Overlegcomité oordeelt 

dat in de huidige situatie het … 

Lees 
meer 

21/01/2022 ·        Overlegcomité keurt 
coronabarometer goed: code 
rood vanaf 28 januari 

… Het Overlegcomité heeft vandaag de 
coronabarometer goedgekeurd. … Ticket vanaf 
1 maart aangevuld met het boostershot. 
Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal 
besmettingen sterk … meer voorspelbaarheid 
geven, de beslissingen van 
het Overlegcomité structureren en meer 
transparant maken. Code … 

Lees 
meer 

11/02/2022 ·        Code oranje vanaf 18 
februari 2022: geen sluitingsuur 
horeca meer, nachtleven open  

… de coronabarometer naar code oranje. Dat 
heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt 
onder meer het … is niet langer verplicht, maar 
blijft wel aanbevolen. Het Overlegcomité stelt 
vast dat de besmettingspiek van de … 
intensieve zorgen. Op basis van deze evoluties 
beslist het Overlegcomité om vanaf vrijdag 18 
februari over te schakelen … 

Lees 
meer 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verscherpt_preventieve_gezondheidsmaatregelen_tegen_omikronvariant
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verscherpt_preventieve_gezondheidsmaatregelen_tegen_omikronvariant
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verscherpt_preventieve_gezondheidsmaatregelen_tegen_omikronvariant
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verscherpt_preventieve_gezondheidsmaatregelen_tegen_omikronvariant
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verscherpt_preventieve_gezondheidsmaatregelen_tegen_omikronvariant
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_verscherpt_preventieve_gezondheidsmaatregelen_tegen_omikronvariant
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_overlegcomite_met_betrekking_tot_culturele_sector_bioscopen_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_overlegcomite_met_betrekking_tot_culturele_sector_bioscopen_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_overlegcomite_met_betrekking_tot_culturele_sector_bioscopen_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_overlegcomite_met_betrekking_tot_culturele_sector_bioscopen_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_overlegcomite_met_betrekking_tot_culturele_sector_bioscopen_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/beslissingen_overlegcomite_met_betrekking_tot_culturele_sector_bioscopen_en
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_bespreekt_omikron_lopende_maatregelen_blijven_van_kracht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_bespreekt_omikron_lopende_maatregelen_blijven_van_kracht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_bespreekt_omikron_lopende_maatregelen_blijven_van_kracht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_bespreekt_omikron_lopende_maatregelen_blijven_van_kracht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_bespreekt_omikron_lopende_maatregelen_blijven_van_kracht
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_keurt_coronabarometer_goed_code_rood_vanaf_28_januari
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_keurt_coronabarometer_goed_code_rood_vanaf_28_januari
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_keurt_coronabarometer_goed_code_rood_vanaf_28_januari
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_keurt_coronabarometer_goed_code_rood_vanaf_28_januari
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_keurt_coronabarometer_goed_code_rood_vanaf_28_januari
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/code_oranje_vanaf_18_februari_2022_geen_sluitingsuur_horeca_meer_nachtleven_open
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/code_oranje_vanaf_18_februari_2022_geen_sluitingsuur_horeca_meer_nachtleven_open
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/code_oranje_vanaf_18_februari_2022_geen_sluitingsuur_horeca_meer_nachtleven_open
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/code_oranje_vanaf_18_februari_2022_geen_sluitingsuur_horeca_meer_nachtleven_open
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/code_oranje_vanaf_18_februari_2022_geen_sluitingsuur_horeca_meer_nachtleven_open
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4/03/2022 ·        Overlegcomité: code geel 
vanaf maandag 7 maart 

… schakelt de coronabarometer naar code geel. 
Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo 
verdwijnt onder meer het Covid Safe … het 
nationaal noodplan worden na twee jaar 
afgeblazen. Het Overlegcomité stelt vast dat 
de besmettingen en het aantal … ook 
geboosterd. Op basis van deze evoluties beslist 
het Overlegcomité om vanaf maandag 7 maart 
over te schakelen naar … 

Lees 
meer 

20/05/2022 ·        Coronavirus … Beslissingen van 

het Overlegcomité van 20 mei 2022 … 

Lees 
meer 

20/05/2022 ·        Overlegcomité: afschaffing 
mondmaskerplicht in het 
openbaar vervoer en PLF  

… op code geel stond, wordt gedeactiveerd. 
Dat heeft het Overlegcomité beslist. Als gevolg 
daarvan verdwijnt vanaf … en het Passenger 
Locator Form voor de meeste reizen. 
Het Overlegcomité stelt vast dat de 
besmettingen en het aantal … 

Lees 
meer 

 

  

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_code_geel_vanaf_maandag_7_maart
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_code_geel_vanaf_maandag_7_maart
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_code_geel_vanaf_maandag_7_maart
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_code_geel_vanaf_maandag_7_maart
https://www.belgium.be/nl/highlights/coronavirus_0
https://www.belgium.be/nl/highlights/coronavirus_0
https://www.belgium.be/nl/highlights/coronavirus_0
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_afschaffing_mondmaskerplicht_het_openbaar_vervoer_en_plf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_afschaffing_mondmaskerplicht_het_openbaar_vervoer_en_plf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_afschaffing_mondmaskerplicht_het_openbaar_vervoer_en_plf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_afschaffing_mondmaskerplicht_het_openbaar_vervoer_en_plf
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2022/overlegcomite_afschaffing_mondmaskerplicht_het_openbaar_vervoer_en_plf
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Bijlage G Planning uitvoering onderzoek 

timing actie 
30/aug afwerken ppt + brochure 
7/sep kickoff a.d.h.v. ppt + overhandiging template en brochure 
slack week voor PM om 
formulier template in 
te vullen + reminder 
door tijdsloten 
inschieten voor 
interviews   
14/sept-30/sept Afnemen interviews a.d.h.v. formulier (x*0,5u à 1 u)  
14/09-30/09 transcriberen + opstarten nummering interviews + verdeling in BG 

(betekenisvolle gebeurtenissen) 
01/10-08/10 verdeling in uitspraken en coderen naar hoofdcategorie 
9/10-16/10 voorleggen aan interviewee als verificatie (per e-mail) 
17/10-31/10 coderen naar hoofdcategorie-subcategorie inclusief de verificaties van de 

correspondenten 
1/11-30/11 hercoderen naar subcategorie>resultaten analyseren, ev. Nagaan in 

literatuur, toevoegen aan coderingstabel  
1/12-31/12 afwerken rapport 

 

herwerkte planning 

•7/sep kick-off a.d.h.v. ppt 

•overhandiging template en brochure op bevestigingsmail 

•14/sept-30/sept Afnemen interviews a.d.h.v. formulier (reken op 30 minuten) 

•Verwerking 14/09-30/11 

•1/12-1/12 voorleggen aan geïnterviewden als verificatie (per e-mail) 

•2/12-12/12 verdere verwerking datacollectie 

•19/12-9/01 analyse datacollectie 

•10/01-31/01 afwerken rapport 
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Bijlage H Gecodeerde betekenisvolle gebeurtenissen 

 

BGn
r 

omschrijving HC SC criteria voor codering in 
de HC/SC 

Pos/n
eg 

I1-
BG1 

Dagelijks bellen met 
kernteam 

bekwaamheid mediageletterdh
eid 

zoeken naar een 
persoonlijk gesprek in 
moeilijkheden 

positi
ef 

I1-
BG2 

PL valt uit door 
ziekte 

bekwaamheid competentie overbelasting negati
ef 

I1-
BG3 

PL wordt vervangen 
in het project 

bekwaamheid competentie gebrekkig werken negati
ef 

I1-
BG4 

Opschalen van 
beperkte aanpak 
mislukt 

transparantie  informatie 
transparantie 

stipte communicatie van 
informatie 

positi
ef 

I1-
BG5 

succes vieren 
samenwerking 

bekwaamheid reputatie gedeelde successen positi
ef 

I1-
BG6 

verplichte bus/it 
sessies 

bekwaamheid feedbackcultuur het geven van feedback positi
ef 

I1-
BG6 

verplichte bus/it 
sessies 

transparantie  informatie 
transparantie 

regelmatige afspraken positi
ef 

I1-
BG7 

escalatie halen 
deadline 

bekwaamheid feedbackcultuur fouten melden aan baas 
in plaats van ze op te 
lossen 

negati
ef 

I1-
BG7 

escalatie halen 
deadline 

bekwaamheid participatie ontbreken van platte of 
geen hiërarchieën 

negati
ef 

I1-
BG8 

escalatie 
testorganisatie 

voorspelbaar
heid 

nakomen van 
commitment 

deadlines niet 
respecteren 

negati
ef 

I1-
BG9 

Gesplitste 
verantwoordelijkhed
en: inzet extra 
resource 

welwillendhei
d 

taakondersteuni
ng 

extra-rolondersteuning positi
ef 

I1-
BG1
0 

Online na hybride, 
volgens geijkt 
principe 

bekwaamheid competentie genereren van goede 
resultaten/succesvolle 
prestaties 

positi
ef 

I2-
BG1 

respect als essentie 
van vertrouwen - 
welk kanaal voor 
welke boodschap 

bekwaamheid mediageletterdh
eid 

geschiktheid van 
medium en inhoud 

negati
ef 

I2-
BG2 

rollen en 
verantwoordlijkhede
n van een taak 

bekwaamheid competentie opleveren aan 
prestatieverwachtingen 

negati
ef 

I2-
BG2 

rollen en 
verantwoordlijkhede
n van een taak 

transparantie  verantwoordelijk
heid opdracht 

duidelijke 
verantwoordelijkheden/
rollen, duidelijke 
taakgebieden 

negati
ef 
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I2-
BG3 

hokjesgedrag welwillendhei
d 

taakondersteuni
ng 

werkdelegatie zonder 
aanbod van wederzijdse 
ondersteuning 

negati
ef 

I2-
BG4 

koffiebreak 
momenten  

bekwaamheid vriendelijkheid tonen interesse in 
collega's (smalltalk) 

positi
ef 

I2-
BG5 

ja-en, ja-maar bekwaamheid vriendelijkheid creëren van een 
positieve sfeer 

positi
ef 

I2-
BG6 

vrij kort op de bal 
spelen 

voorspelbaar
heid 

beschikbaarheid snelle feedback negati
ef 

I2-
BG7 

je staat voor wat je 
zegt, en je doet wat 
je zegt 

integriteit ethische 
waarden 

overeenstemming met 
waarden 

positi
ef 

I2-
BG7 

je staat voor wat je 
zegt, en je doet wat 
je zegt 

voorspelbaar
heid 

consistentie doen wat je zegt positi
ef 

I2-
BG8 

groep x vs groep y bekwaamheid feedbackcultuur constructieve conflicten 
oplossingen 

positi
ef 

I2-
BG8 

groep x vs groep y bekwaamheid participatie gemeenschappelijke 
consensus vinden 

positi
ef 

I2-
BG9 

camera op of niet transparantie  Openlijk 
bespreken van 
fouten of 
conflicten 

openhartige mening 
geven 

positi
ef 

I2-
BG9 

camera op of niet bekwaamheid proactiviteit betrokkenheid 
(=motivatie tot werken) 

negati
ef 

I2-
BG1
0 

Teamsvergaderingen 
zijn directer 

welwillendhei
d 

autonomie het bieden van 
manoeuvreerruimte 

negati
ef 

I3-
BG1 

gestructureerder 
werken 

bekwaamheid gewetensvol gestructureerd werken positi
ef 

I3-
BG2 

smalltalk bekwaamheid vriendelijkheid tonen interesse in 
collega's (smalltalk) 

negati
ef 

I3-
BG3 

weinig controle welwillendhei
d 

autonomie wegvallen van controle positi
ef 

I3-
BG4 

121's bekwaamheid mediageletterdh
eid 

face-to-face contact positi
ef 

I3-
BG5 

camera op of niet transparantie  openheid openlijk met elkaar 
praten 

negati
ef 

I3-
BG6 

resultaten moeten er 
zijn 

bekwaamheid competentie prestatieverwachtingen positi
ef 

I3-
BG7 

moeilijk structuur te 
vinden 

bekwaamheid gewetensvol gestructureerd werken negati
ef 

I3-
BG8 

fysieke aanwezigheid integriteit ethische 
waarden 

opportunisme negati
ef 

I3-
BG9 

bijpraten welwillendhei
d 

emotionele zorg luisteren negati
ef 

I3-
BG1
0 

privé-situatie 
uitleggen 

openbaarmak
ing 

delen van 
vertrouwelijke 
informatie 

privé-informatie 
vertellen 

positi
ef 
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I4-
BG1 

gebruik van het 
woordje 'wij' 

welwillendhei
d 

taakondersteuni
ng 

(afnemende) 
samenwerking 

negati
ef 

I4-
BG2 

camera op of niet transparantie  openheid openlijk met elkaar 
praten 

negati
ef 

I4-
BG2 

camera op of niet integriteit ethische 
waarden 

onethische gedrag negati
ef 

I4-
BG3 

achtergrondthema bekwaamheid vriendelijkheid tonen interesse in 
collega's (smalltalk) 

positi
ef 

I4-
BG3 

achtergrondthema bekwaamheid Positieve humor plezier positi
ef 

I4-
BG3 

achtergrondthema bekwaamheid mediageletterdh
eid 

geschiktheid van 
medium en inhoud 

negati
ef 

I4-
BG4 

subgroep maakt 
grapjes onderling 

integriteit ethische 
waarden 

onethische gedrag negati
ef 

I4-
BG4 

subgroep maakt 
grapjes onderling 

bekwaamheid mediageletterdh
eid 

adequate omgang met 
media (teams) 

negati
ef 

I4-
BG5 

geen testscenario's 
dag voor UAT 

transparantie  verantwoordelijk
heid opdracht 

duidelijke 
verantwoordelijkheden/
rollen, duidelijke 
taakgebieden 

negati
ef 

I4-
BG5 

geen testscenario's 
dag voor UAT 

bekwaamheid proactiviteit gebrek aan eigen 
initiatief 

negati
ef 

I4-
BG5 

geen testscenario's 
dag voor UAT 

openbaarmak
ing 

delen van 
vertrouwelijke 
informatie 

het voorzichtig zijn met 
wat te vertellen 

negati
ef 

I4-
BG6 

P1 met negatieve 
ervaring naar P2 

bekwaamheid competentie waargenomen 
bekwaamheid 

positi
ef 

I4-
BG6 

P1 met negatieve 
ervaring naar P2 

bekwaamheid competentie genereren van goede 
resultaten/succesvolle 
prestaties 

positi
ef 

I4-
BG6 

P1 met negatieve 
ervaring naar P2 

bekwaamheid feedbackcultuur constructieve conflicten 
oplossingen 

positi
ef 

I4-
BG6 

P1 met negatieve 
ervaring naar P2 

openbaarmak
ing 

delen van 
vertrouwelijke 
informatie 

werkgerelateerde 
informatie delen 

positi
ef 

I4-
BG7 

structuur 
aanbrengen 

bekwaamheid gewetensvol gestructureerd werken positi
ef 

I5-
BG1 

nooit het achterste 
van de tong laten 
zien 

bekwaamheid feedbackcultuur het geven van feedback negati
ef 

I5-
BG2 

belang hechten aan 
verbeteren 
teamgevoel 

bekwaamheid vriendelijkheid tonen interesse in 
collega's (smalltalk) 

negati
ef 

I5-
BG3 

geen communicatie bekwaamheid participatie ideeën doen gelden negati
ef 

I5-
BG4 

camera op of niet bekwaamheid proactiviteit betrokkenheid 
(=motivatie tot werken) 

negati
ef 

I5-
BG5 

afscheid van P1 bekwaamheid competentie vakkennis negati
ef 
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I5-
BG5 

afscheid van P1 welwillendhei
d 

autonomie toevertrouwen van 
verantwoordelijke taken 

negati
ef 

I5-
BG5 

afscheid van P1 voorspelbaar
heid 

consistentie doen wat je zegt negati
ef 

I5-
BG5 

afscheid van P1 transparantie  informatie 
transparantie 

duidelijke communicatie 
van informatie 

negati
ef 

I5-
BG6 

nauwelijks rol 
opgenomen 

bekwaamheid competentie opleveren aan 
prestatieverwachtingen 

negati
ef 

I5-
BG7 

de drive om goed te 
doen voor de 
business 

bekwaamheid proactiviteit extra-rolgedrag positi
ef 

I5-
BG8 

hele grote blackbox transparantie  informatie 
transparantie 

duidelijke communicatie 
van informatie 

negati
ef 

I5-
BG9 

context x bekwaamheid reputatie aanbeveling door 
derden 

positi
ef 

I5-
BG1
0 

Stoppen met chat en 
starten met e-mail 

bekwaamheid mediageletterdh
eid 

geschiktheid van 
medium en inhoud 

positi
ef 

I6-
BG1 

is op wandel bekwaamheid mediageletterdh
eid 

zoeken naar een 
persoonlijk gesprek in 
moeilijkheden 

negati
ef 

I6-
BG2 

20minutentoer bekwaamheid gewetensvol voorlopige bespreking 
en nabespreking 

positi
ef 

I6-
BG2 

20minutentoer bekwaamheid mediageletterdh
eid 

adequate omgang met 
media (teams) 

negati
ef 

I6-
BG3 

P1 wordt overheerst 
door P2  

bekwaamheid participatie ideeën doen gelden negati
ef 

I6-
BG3 

P1 wordt overheerst 
door P2  

bekwaamheid mediageletterdh
eid 

geschiktheid van 
medium en inhoud 

negati
ef 

I6-
BG3 

P1 wordt overheerst 
door P2  

bekwaamheid competentie overbelasting negati
ef 

I6-
BG4 

P1 zelfvertrouwen 
softskill  

welwillendhei
d 

emotionele zorg er zijn voor anderen met 
problemen 

positi
ef 

I6-
BG5 

max 8 mensen (start 
klein en opschalen 
tot het max) 

bekwaamheid participatie gemeenschappelijke 
consensus vinden 

positi
ef 

I6-
BG6 

afgebakende gehelen transparantie  verantwoordelijk
heid opdracht 

duidelijke taakgebieden negati
ef 

I6-
BG7 

P1 ervaring op 
project 

bekwaamheid reputatie positieve eerdere 
ervaring 

positi
ef 

I6-
BG8 

verandering van 
ingesteldheid 

welwillendhei
d 

loyaliteit niet twijfelen aan het 
werk van collega's 

positi
ef 

I6-
BG9 

contracten in project transparantie  informatie 
transparantie 

uitleg over 
achtergronden 

negati
ef 

I6-
BG9 

contracten in project bekwaamheid participatie platte of geen hiërarchie negati
ef 
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I6-
BG9 

contracten in project bekwaamheid mediageletterdh
eid 

geschiktheid van 
medium en inhoud 

positi
ef 

I6-
BG9 

contracten in project voorspelbaar
heid 

nakomen van 
commitment 

opleveren van de 
overeengekomen 
resultaten 

positi
ef 

I6-
BG9 

contracten in project contact 
zoeken 

bevestiging van 
toekomstig 
teamwerk 

niet vermijden van 
teamwerk/onderling 
afhankelijk werk 

positi
ef 

I7-
BG1 

remote 
samenwerken in de 
vingers 

transparantie  verantwoordelijk
heid opdracht 

duidelijke instructies positi
ef 

I7-
BG2 

teamverantwoordelij
kheid backlog+eigen 
estimatie 

welwillendhei
d 

autonomie toevertrouwen van 
verantwoordelijke taken 

positi
ef 

I7-
BG2 

teamverantwoordelij
kheid backlog+eigen 
estimatie 

voorspelbaar
heid 

nakomen van 
commitment 

opleveren van de 
overeengekomen 
resultaten 

positi
ef 

I7-
BG3 

retro naar de 
samenwerking 

voorspelbaar
heid 

nakomen van 
commitment 

zich houden aan 
onderling afgesproken 
afspraken 

positi
ef 

I7-
BG3 

retro naar de 
samenwerking 

bekwaamheid feedbackcultuur verbetersuggesties bij 
kritiek 

positi
ef 

I7-
BG4 

camera op of niet bekwaamheid mediageletterdh
eid 

geschiktheid van 
medium en inhoud 

positi
ef 

I7-
BG4 

camera op of niet transparantie  delen van privé-
informatie 

praten over 
privéaangelegenheden 

positi
ef 

I7-
BG4 

camera op of niet bekwaamheid vriendelijkheid tonen interesse in 
collega's (smalltalk) 

positi
ef 

I7-
BG4 

camera op of niet bekwaamheid Positieve humor positieve humor positi
ef 

I7-
BG5 

terugkeer naar 
kantoor 

welwillendhei
d 

loyaliteit samen beslissingen 
vertegenwoordigen 

positi
ef 

I7-
BG5 

terugkeer naar 
kantoor 

afhankelijkhei
d-vertrouwen 

Verdraagzaamhe
id t.a.v. controle 

verdraagzaamheid t.a.v. 
controle 

negati
ef 

I7-
BG6 

P1 deelt kennis niet bekwaamheid participatie ideeën doen gelden negati
ef 

I7-
BG7 

P2 effectief de 
afspraken die hij 
maakte in daden 
omzetten + no 
blaming 

bekwaamheid competentie gebrekkig werken negati
ef 

I7-
BG7 

P2 effectief de 
afspraken die hij 
maakte in daden 
omzetten + no 
blaming 

bekwaamheid gewetensvol voorlopige bespreking 
en nabespreking 

positi
ef 

I7-
BG8 

definitie KPI's transparantie  informatie 
transparantie 

volledige informatie positi
ef 

I7- extern laten bijstaan welwillendhei taakondersteuni extra-rolondersteuning positi
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BG9 d ng ef 

I7-
BG1
0 

P3 voelt zich niet 
goed in het 
team>boodschap 
door 
accountmanager 

bekwaamheid proactiviteit gebrek aan eigen 
initiatief 

negati
ef 

I7-
BG1
0 

P3 voelt zich niet 
goed in het 
team>boodschap 
door 
accountmanager 

integriteit ethische 
waarden 

opportunisme negati
ef 

I8-
BG1 

veel gesprekken bekwaamheid mediageletterdh
eid 

het zoeken naar een 
persoonlijk gesprek in 
moeilijkheden 

positi
ef 

I8-
BG2 

netwerken/slechte 
karakters-versterkt 
online 

welwillendhei
d 

taakondersteuni
ng 

weigering van 
ondersteuning/hulp 

negati
ef 

I8-
BG3 

welgemeend 
compliment 

welwillendhei
d 

emotionele zorg motiveren positi
ef 

I8-
BG4 

P1 is door 
communicatie meer 
samenwerkend 
geworden 

bekwaamheid feedbackcultuur het geven van feedback positi
ef 

I8-
BG5 

P2 en P3 clash sinds 
corona: reden 
onbekend 

welwillendhei
d 

taakondersteuni
ng 

egoïsme negati
ef 

I8-
BG6 

release bekwaamheid competentie genereren van goede 
resultaten/succesvolle 
prestaties 

positi
ef 

I8-
BG7 

P4 solo (handleiding 
uitgedeeld) 

bekwaamheid reputatie rapport van eerdere 
successen 

positi
ef 

I8-
BG8 

P5-P6 verzwakt 
vertrouwen 

welwillendhei
d 

taakondersteuni
ng 

afnemende 
samenwerking 

negati
ef 

I8-
BG9 

P7 go/nogo voorspelbaar
heid 

nakomen van 
commitment 

beloftes doen en ze niet 
nakomen 

negati
ef 

I8-
BG9 

P7 go/nogo welwillendhei
d 

autonomie het bieden van 
manoeuvreerruimte 

positi
ef 

I8-
BG1
0 

camera op of niet bekwaamheid mediageletterdh
eid 

geschiktheid van 
medium en inhoud 

negati
ef 

 

 


