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Abstract
In het Klimaatakkoord van Parijs is de ambitie uitgesproken om de gemiddelde opwarming van de
aarde af te remmen tot 2 °C. Maatregelen zijn opgenomen in het nationaal Klimaatakkoord. Hierin
streven het bedrijfsleven, burgers en lokale overheden naar een circulaire en CO2-arme samenleving
in 2050. De bancaire sector heeft zich hieraan gecommitteerd. Maatregelen hiertegen zijn het
toepassen van telewerken.
De onderzoeksvraag is: ‘Hoe kan telewerken de CO2-voetafdruk verminderen met behoud van de
kwaliteit van werk in de bancaire sector?’
Het onderzoek begint met een voorlopige checklist telewerken opgesteld doormiddel van
literatuuronderzoek, bestaande uit belemmerende en bevorderende factoren van telewerk en
kwaliteit van werk. Vervolgens is een voorlopige checklist gevalideerd doormiddel van een casestudy
via semigestructureerde interviews om zo een uiteindelijke checklist op te stellen. Daarnaast zijn
gegevens verzameld over reisbewegingen van afdeling X om met een rekenmodel te berekenen
hoeveel CO2-uitstoot er per jaar bespaard kan worden door telewerken.
De validatie laat zien dat de checklist bruikbaar is bij het implementeren van telewerken. Daarnaast
laat onderzoek zien dat telewerken mogelijk een aanzienlijke CO2-reductie kan bewerkstelligen voor
de bancaire sector. Deze reductie is wel mede afhankelijk van de hoeveelheid kantoorruimte die
naast telewerken nog wordt gebruikt.

Sleutelbegrippen
Telewerken, CO2-voetafdruk, CO2-reductie, Bancaire sector, Kwaliteit van werk, Green-IT,
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Samenvatting
Door de invloed van de mens, is door het gebruik van fossiele brandstoffen, de hoeveelheid
broeikasgassen in de atmosfeer sinds de industriële revolutie sterk toegenomen. Dit zorgt voor een
versterkt broeikaseffect, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met alle gevolgen van
dien. Daarom hebben in 2016, 195 landen in het Klimaatakkoord van Parijs de ambitie uitgesproken
om de gemiddelde opwarming van de aarde af te remmen en te beperken tot 2 °C. Om dit te halen
heeft de Nederlandse Overheid in 2019 de Klimaatwet opgesteld. Hierin is vastgelegd dat in 2030 de
CO2-uitstoot 49% minder moet zijn ten opzichte van 1990.
Om hier uiting aan te geven zijn in 2019 inhoudelijke maatregelen opgenomen in het nationaal
Klimaatakkoord. Hierin streven het bedrijfsleven, burgers en lokale overheden naar een circulaire en
CO2-arme samenleving in 2050. Ook de financiële sector heeft zich aan het klimaatakkoord
gecommitteerd en het ondertekend. Daarmee hebben banken, pensioenfondsen, verzekeraars en
beleggingsfondsen zich verplicht om vanaf 2020 te rapporteren over de impact van hun
financieringen en beleggingen op het klimaat. Daarnaast zullen zij in uiterlijk 2022 met plannen
komen die bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
Maatregelen hiertegen zijn het toepassen van telewerken. Het is echter niet duidelijk wat de
bevorderende en belemmerende factoren zijn bij telewerken, welke impact dit heeft op de kwaliteit
van werk en welke rol COVID-19 hierin speelt. Daarnaast is niet duidelijk welke impact telewerken
heeft op de CO2-voetafdruk van de bancaire sector.
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe telewerken kan bijdragen aan het
verminderen van de CO2-voetafdruk van de bancaire sector, veroorzaakt door woon-werkverkeer en
daarbij de kwaliteit van werk te behouden. Dit geeft de volgende onderzoeksvraag:
‘Hoe kan telewerken de CO2-voetafdruk verminderen met behoud van de kwaliteit van werk
in de bancaire sector?’
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Doormiddel van literatuuronderzoek is gekeken naar de
bestaande kennis over telewerken, kwaliteit van werk en over de CO2-voetafdruk. Daaruit is een
voorlopige checklist opgesteld voor de bancaire sector, bestaande uit belemmerende en
bevorderende factoren van telewerk en aspecten van kwaliteit van werk. Doel daarvan is dat de
belemmerende factoren worden weggenomen en de bevorderende factoren worden uitgebuit.
Daarbij sterk rekening houdend met de aspecten van kwaliteit van werk. Er wordt verondersteld dat
het optimaliseren van de belemmerende en bevorderende factoren bijdraagt aan de kwaliteit van
werk en dat de kwaliteitsaspecten kunnen helpen om de kwaliteit van werk te bepalen.
Vervolgens is doormiddel van empirisch onderzoek de voorlopige checklist gevalideerd via
semigestructureerde interviews bij de casusorganisatie met zes respondenten om zo een
uiteindelijke checklist op te stellen. Ook is hieruit naar voren gekomen hoe de huidige inrichting van
telewerken is bij de organisatie en welke veranderingen verwacht worden in telewerken door
COVID-19. Daarnaast zijn gegevens verzameld over reisbewegingen van afdeling X om met een
rekenmodel te berekenen hoeveel CO2-uitstoot er per jaar bespaard kan worden door telewerken.
In het empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat COVID-19 ervoor heeft gezorgd dat
telewerken grootschalig is ingevoerd bij de organisatie. Telewerken was voor COVID-19 alleen
mogelijk voor managers. De wens om te kunnen telewerken was al voor COVID-19 aanwezig bij
medewerkers. Tijdens COVID-19 wordt volledig thuisgewerkt. Duidelijk beleid voor grootschalig
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telewerken was er niet en is door COVID-19 opgesteld. Men verwacht dat er na COVID-19
gedeeltelijk wordt thuisgewerkt en de rest op kantoor.
Er worden twee grote beperkingen ervaren in telewerken. Ten eerste zijn er door grootschalig
telewerken problemen met systemen, vooral netwerkproblemen (VPN-verbinding) en de sociale
interactie met collega’s wordt gemist. Het werken in een hybride modus kan deze beperkingen
mogelijk wegnemen, omdat op die manier de voordelen van telewerken en op kantoor kunnen
worden ervaren. Voor de organisatie zal dit hoogstwaarschijnlijk ook een kostenbesparing
opleveren, omdat door het efficiënt inzetten ervan kantoorruimte afgestoten kan worden. Daarbij
zal de reductie in reizen, ook betekenen dat er minder reiskostenvergoeding nodig is voor de
organisatie.
Er worden ook voordelen ervaren door telewerken. Telewerken geeft meer controle en een
thuisomgeving kan prettig zijn om in te werken om de focus te verscherpen. De flexibiliteit in
telewerken zorgt dat medewerkers meer vrijheid ervaren in het plannen van privéactiviteiten en dat
het makkelijker is om deze af te stemmen met hun werkactiviteiten. Bijvoorbeeld tussendoor even
hardlopen of iets met de kinderen doen. Daarbij wordt er op reistijd bespaard door telewerken en
krijgen medewerkers dit in privé tijd terug. Dit weegt voor een aantal medewerkers op tegen de
extra kosten thuis die niet vergoed worden. Bij afdeling X komt dit per interne medewerker neer op
ruim 3 uur per week.
Uit onderzoek blijkt dat een checklist telewerken binnen de bancaire sector kan worden gebruikt bij
het implementeren van telewerken om deze te verbeteren. Daarbij hoeft kwaliteit niet een
randvoorwaarde hoeft te zijn voor telewerken, omdat de praktijk uitwijst dat volgens respondenten
de kwaliteit niet per definitie achteruit is gegaan door telewerken. Meetindicatoren zouden in een
checklist meegenomen kunnen worden en op die manier als instrument kunnen dienen voor
kwaliteit.
Dit onderzoek laat zien dat telewerken een aanzienlijke reductie in de CO2-uitstoot per jaar kan
geven voor een afdeling met 11 interne medewerkers bij 2 dagen (8.4 ton CO2 ) of 3 dagen (12.6 ton
CO2) telewerken. Een Nederlands huishouden stoot per jaar gemiddeld aan energie 7.5 ton CO2 uit.
Voor de hele bank in Nederland kan met 15.499 fte aan medewerkers zelfs een mogelijke besparing
van 29.6 kiloton aan CO2 plaatsvinden bij volledig telewerken. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse
uitstoot aan energie van 3.950 huishoudens.
Een verdere verlaging van de CO2-uitstoot is mogelijk wanneer minder dagen werken op kantoor ook
betekent dat er minder werkplekken nodig zijn. Omdat een kleiner kantoor minder verwarmd (scope
1 GHG protocol) en gekoeld (scope 2 GHG protocol) hoeft te worden.
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Summary
The amount of greenhouse gases in the atmosphere has greatly increased since the industrial
revolution, due to the use of fossil fuels by humans. This creates an increased greenhouse effect,
causing the average temperature on earth to rise. Therefore 195 countries have expressed the
ambition in the Paris Climate Agreement of 2016 to slow down the warming of the earth and limit it
to 2 °C. To achieve this goal the Dutch government has drawn up the so called ‘klimaatwet”, climate
act in 2019. This stipulates that by 2030 the CO2 emissions must be 49% less compared to 1990.
Substantive measures have been included in the national climate agreement of 2019. In this
agreement the business community, citizens and local authorities strive for a circular and low carbon
society by 2050. The financial sector committed to this goal and signed the climate agreement. As a
result, banks, pension funds, insurers and investment funds are obliged to report on the impact of
their financing and investment on the climate by 2020. In addition, they will come up with plans by
2022 that contribute to the reduction of CO2 emissions. Telecommuting can be one of these
measures. However, it is not clear what the facilitating and hindering factors are in telecommuting
and what its impact is on the quality of work and the CO2-footprint in the banking sector.
This research aims to gain insight into how telecommuting can contribute to reducing the carbon
footprint of the banking sector, caused by commuting, while preserving the quality of work.
Therefore, the main research question is:
‘How can telecommuting reduce the carbon footprint, while maintaining the quality of work
in the banking sector?’
The research consisted of two parts. The existing knowledge about telecommuting, the quality of
work and the CO2 footprint were researched by means of a literature study. A preliminary checklist
was created from this literature study for the banking sector, consisting of factors that hinder and
promote telecommuting and the quality of work. The aim of this is to remove the hindering factors
and exploit the facilitating factors. Subsequently, the preliminary checklist was validated by means
of empirical research through semi-structured interviews with the case organization with six
respondents to draw up a final checklist. In addition, data was collected on travel movements of
department X to calculate much CO2 emissions can be reduced per working day by telecommuting.
The empirical research has shown that COVID-19 has ensured that telecommuting has been
introduced on a large scale in the organization. Telecommuting was only possible for managers
before COVID-19. Employees were working completely at home during the pandemic. Before COVI19 there was no clear policy for large-scale telecommuting, and it was created due to COVID-19. It is
expected that after COVID-19 there will be a hybrid working mode in working some days at the
office and some days from home.
Two major limitations are experienced in telecommuting. Firstly, due to large-scale telecommuting,
there are problems with systems, especially network problems (VPN connection) and social
interaction with colleagues is missed. Working in a hybrid mode can potentially remove these
limitations as it allows for the benefits of telecommuting and the office to be experienced. This will
most likely also result in cost savings for the organization because office space can be disposed of by
using it more efficiently. The reduction in travel will also mean that less travel allowance is required
for the organization.
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There are also benefits in telecommuting. It gives employees more control and a home environment
can be nice to work in, to sharpen focus. The flexibility of telecommuting ensures that employees
experience more freedom in planning private activities and that makes it easier to coordinate these
with their work activities. In addition, there is no travel time in telecommuting and employees get
this time back in private time. For several employees, this outweighs the extra costs at home that
are not reimbursed. For department X this means a saving in travel time on average of 3 hours a
week for an internal employee.
Research shows that a checklist can be used within the banking sector when implementing
telecommuting to improve it. Quality does not have to be a precondition for telecommuting,
because practice shows that quality has not deteriorated due to telecommuting. Measurement
indicators could be included in a checklist and thus serve as an instrument for quality.
This research shows that telecommuting can provide a significant reduction in CO2 emissions per
year for a department with 11 internal employees with 2 days (8.4 tons of CO2) or 3 days (12.6 tons
of CO2) of telecommuting. A Dutch household emits an average of 7.5 tons of CO2 per year. For the
entire bank in the Netherlands, with 15.499 fte, a possible saving of 29.6 kilotons of CO2 can even be
achieved with telecommuting. This is comparable to the annual energy emissions of 3.950
households.
A further reduction in CO2 emissions is possible when working less days in the office also means that
fewer workplaces are needed. Because a smaller office space needs to be heated (scope 1 GHG
protocol) and cooled (scope 2 GHG protocol) less.
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1. Introductie
1.1.

Achtergrond

Broeikasgassen, waaronder CO2, zorgen voor opwarming van de aarde. Dit wordt het broeikaseffect
genoemd. Door de invloed van de mens, is door het gebruik van fossiele brandstoffen, de
hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer sinds de industriële revolutie sterk toegenomen (KNMI,
2018). Dit zorgt voor een versterkt broeikaseffect, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde
stijgt met alle gevolgen dien.
Het beperken van het opwarmen van de aarde is van grote waarde. Daarom hebben 195 landen in
het Klimaatakkoord van Parijs de ambitie uitgesproken om de gemiddelde opwarming van de aarde
af te remmen en te beperken tot 2 °C en mogelijk zelfs 1,5 °C. (United Nations, 2015). Om dit te
halen heeft de Nederlandse Overheid de Klimaatwet opgesteld (Klimaatwet, 2020). Hierin is
vastgelegd dat in 2030 de CO2-uitstoot 49% minder moet zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moet
dit 95% minder zijn.
Om hier uiting aan te geven, zijn inhoudelijke maatregelen opgenomen in het nationaal
klimaatakkoord (Rijksoverheid, 2019). Hierin streven het bedrijfsleven, burgers en lokale overheden
naar een CO2-arme samenleving in 2050. Op 10 juli 2019 heeft de financiële sector zich aan het
klimaatakkoord gecommitteerd en ondertekend (NVB, 2019). Daarmee hebben banken,
pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen zich verplicht om vanaf 2020 te rapporteren
over de impact van hun financieringen en beleggingen op het klimaat. Daarnaast zullen zij in uiterlijk
2022 met plannen komen die bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
De coalitie Anders reizen wordt ook in het klimaatakkoord genoemd. Bedrijven uit de bancaire
sector maken deel uit van deze coalitie (Andersreizen, z.d.). Deze coalitie heeft als doel om de CO2uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016 (Rijksoverheid, 2019). Dit doen
zij door maatregelen te nemen en in te zetten op telewerken, om een reductie in de CO2-voetafdruk
van woon-werkverkeer te bewerkstelligen. In 2016 was de CO2-uitstoot van zakelijk reizen in heel
Nederland 13.2 Megaton (CE Delft, 2018).

1.2.

Gebiedsverkenning

Dit onderzoek richt zich op de bancaire sector. Er wordt onderzocht wat de invloed is van telewerken
op het verminderen van de CO2-voetafdruk, door woon-werkverkeer veroorzaakt, en welke factoren
daarbij een rol spelen. Daarin wordt ook gekeken naar de impact van telewerken op de kwaliteit van
werk, welke factoren daarin een rol spelen en of COVID-19 hier mogelijk ook invloed op heeft.
Coenen (2019) kiest voor de definitie voor telewerken van Peters & Van der Lippe en Gajendran &
Harrison D. in: Peters & Wildenbeest (2018) en past die aan tot “Het uitvoeren van werkzaamheden
door een medewerker vanuit de eigen woning met de hulp van informatie- en
communicatietechnologie, waardoor het aantal fysieke verplaatsingen door woon-werkverkeer
wordt beperkt”
Door COVID-19 kwam vanaf medio maart 2020 onverwachts een groot deel van Nederland thuis te
werken en raakte telewerken in een stroomversnelling. In 2019 werkte 39% van de Nederlanders
thuis (CBS, 2020a). In maart 2020 was dit 54% van de Nederlanders (KiM, 2020). Door deze toename
heeft telewerken een grotere impact op het gebruik van Informatietechnologie. En naarmate meer
mensen gaan telewerken, zal dit alleen maar toenemen.
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De impact van IT op het klimaat is groot. IT gebruikt veel energie, veroorzaakt e-waste en in de
apparatuur die gebruikt wordt bij IT zitten schaarse metalen. Jaarlijks produceert IT meer dan 830
miljoen ton koolstofdioxide. Dit komt neer op 2% van de CO2-uitstoot wereldwijd (Climatecare, z.d.).
Dit betekent echter niet dat dit iets negatiefs moet te zijn. IT kan ook een positieve impact hebben
op het klimaat en onderdeel zijn van de oplossing van het klimaatprobleem door het slim inzetten
van IT in de vorm van Groene IT (Gesi, 2020).
Groene IT is de innovatieve inzet en verwijdering van IT-apparaten, toepassingen, diensten en
praktijken, op een manier die zo weinig mogelijk impact heeft op het milieu (Ojo et al., 2018).
Groene IT kan in 3 categorieën worden ingedeeld (Hilty & Aebischer, 2015):
•
•
•

Groen van IT (1.0): verbeteringen in de levenscyclus van de apparatuur.
Groen door IT (2.0): optimalisatie en substitutie van processen door toepassen van IT.
Telewerken is hier een voorbeeld van.
Groene IT 3.0: IT maakt een systeemverandering mogelijk. Deze groene alternatieven worden
vanzelf gekozen. Denk aan Spotify of Netflix.

Om de CO2-voetafdruk te berekenen kan er gebruik worden gemaakt van de methode van het
Greenhouse Gas (GHG) protocol (Ranganathan et al., 2004). Deze bestaat uit 3 scopes die
onderscheid maken in de herkomst van uitstoot. Scope 1 omvat alle directe uitstoot door eigen
activiteiten. Scope 2 omvat indirecte uitstoot door energie die is ingekocht. Scope 3 omvat uitstoot
als gevolg van activiteiten van het bedrijf die elders plaatsvinden, bijvoorbeeld woon-werkverkeer.
Telewerken hoort tot groene IT 2.0: door inzet van IT wordt de scope 3 uitstoot van een organisatie
verminderd.

1.3.

Probleemstelling

De bancaire sector heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord en heeft als doel gesteld om
de CO2-uitstoot te beperken. Maatregelen hiertegen zijn het toepassen van telewerken. Er wordt
vanuit gegaan dat het optimaliseren van bevorderende en belemmerende factoren bijdraagt aan
kwaliteit. Het is echter niet duidelijk wat deze bevorderende en belemmerende factoren zijn bij
telewerken, welke impact dit heeft op de kwaliteit van werk en welke rol COVID-19 hierin speelt.
Daarnaast is niet duidelijk welke impact telewerken heeft op de CO2-voetafdruk van de bancaire
sector.

1.4.

Opdrachtformulering

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe telewerken kan bijdragen aan het
verminderen van de CO2-voetafdruk van de bancaire sector, veroorzaakt door woon-werkverkeer en
daarbij de kwaliteit van werk behouden. Dit geeft de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kan telewerken de CO2-voetafdruk verminderen met behoud van de kwaliteit van werk in de
bancaire sector?
Om te bepalen wat er in de literatuur al bekend is over de CO2-voetafdruk, telewerken en (het
behouden) van kwaliteit van werk zijn er deelvragen opgesteld die doormiddel van een
literatuuronderzoek worden beantwoord. Deze deelvragen zijn te vinden in tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Deelvragen voor het literatuuronderzoek.
NR.
L1
L2

L3
L4
L5

VRAAG
Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren van telewerken?
L1.1
Wat zijn bevorderende factoren van telewerken?
L1.2
Wat zijn belemmerende factoren van telewerken?
Welke aspecten spelen een rol bij kwaliteit van werk in de bancaire sector en hoe kan dit worden bepaald?
L2.1
Hoe wordt kwaliteit van werk gedefinieerd?
L2.2
Welke aspecten spelen een rol bij de kwaliteit van werk in de bancaire sector?
L2.3
Hoe kan kwaliteit van werk worden bepaald?
Hoe ziet een checklist telewerken eruit voor de bancaire sector?
Wat is de CO2-voetafdruk en hoe kan deze berekend worden?
L4.1
Wat is de CO2-voetafdruk?
L4.2
Hoe kan de CO2-voetafdruk berekend worden?
Hoe kan de CO2-voetafdruk gereduceerd worden door telewerken?

ANTWOORD
§ 2.3.1
§ 2.3.2

§ 2.3.3
§ 2.3.4
§ 2.3.5

Daarna volgt een empirisch onderzoek, om antwoord te kunnen geven op de volgende deelvragen:
Tabel 1.2 Deelvragen voor het empirisch onderzoek
NR.
E1
E2
E3

ANTWOORD
§ 5.1.1
§ 5.1.2
§ 5.1.3

E4

VRAAG
Hoe is telewerken op dit moment (voor en tijdens COVID-19) ingericht binnen de bancaire sector?
Welke veranderingen verwachten respondenten in de implementatie van telewerken na COVID-19?
Worden de belemmerende en bevorderende factoren van telewerken uit de literatuur herkend door de
respondenten?
Worden de aspecten van kwaliteit van werk uit de literatuur herkend door de respondenten?

E5

Worden er andere aspecten of factoren herkend die van invloed zijn op telewerken door de respondenten?

§ 5.1.3

E6
E7

Wat is de CO2-voetafdruk van organisatieonderdeel x binnen de casusorganisatie voor woon-werkverkeer?
Hoeveel kan de CO2-voetafdruk gereduceerd worden per dag door telewerken bij de casusorganisatie?

§ 5.1.4
§ 5.1.4

1.5.

§ 5.1.3

Motivatie/ relevantie

Door onderzoek te doen naar de impact van telewerken op de kwaliteit van werk en op de CO2voetafdruk binnen de bancaire sector, kan worden aangetoond welke factoren van invloed zijn op
telewerken bij het reduceren van de CO2-voetafdruk. Dit voegt inzichten toe aan bestaande
wetenschappelijke kennis.
Voor de bancaire sector is dit onderzoek relevant, omdat de uitkomsten inzicht kunnen geven in wat
belangrijk is bij kwalitatief goed telewerken en in het reduceren van de CO2-voetafdruk. Daarmee
kan het bijdragen aan de ambitie van de coalitie Anders Reizen (waar de bancaire sector deel van
uitmaakt), om de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030. Dit onderzoek levert daarmee
maatschappelijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-voetafdruk.

1.6.

Aanpak in hoofdlijnen

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Doormiddel van literatuuronderzoek wordt er bestaande
kennis verzameld over telewerken, kwaliteit van werken en over de CO2-voetafdruk. Daaruit wordt
een checklist opgesteld voor de bancaire sector, bestaande uit belemmerende en bevorderende
factoren van telewerk en kwaliteit van werk. Het idee achter de checklist is dat deze een organisatie,
kan helpen bij het implementeren van telewerken, om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen
voor haar medewerkers en voor de organisatie zelf. Daarbij dienen de bevorderende factoren van
telewerken zoveel mogelijk benut te worden en de belemmerende factoren zoveel mogelijk
wegenomen te worden. Daarbij sterk rekening houdend met de aspecten van kwaliteit van werk,
omdat de kwaliteit van werk nooit ofte nimmer achteruit mag gaan in de bancaire sector bij de
implementatie van telewerken. We gaan ervan uit dat het optimaliseren van de factoren bijdraagt
aan de kwaliteit.
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Vervolgens wordt doormiddel van empirisch onderzoek de opgestelde checklist gevalideerd via
semigestructureerde interviews bij de casusorganisatie. Daarbij wordt gekeken of de gevonden
factoren uit de literatuur van toepassing zijn en of de respondenten verwachten dat er na COVID-19
meer wordt thuisgewerkt dan ervoor. Daarnaast worden gegevens verzameld over reisbewegingen
van afdeling X om met een rekenmodel te berekenen hoeveel CO2-uitstoot er per werkdag bespaard
kan worden door telewerken.
In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader beschreven, waarin de onderzoeksaanpak en de
resultaten en conclusies worden besproken van het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 3 komt de
methodologie van het empirisch onderzoek aan bod. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het
onderzoek en hoofdstuk 5 bevat de discussie, conclusies en aanbevelingen voor de casusorganisatie
en wetenschappelijk onderzoek.
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2. Theoretisch kader
Via de onderzoeksvragen van het literatuuronderzoek (zie paragraaf 1.4., tabel 1.1.) wordt
doelgericht nagegaan wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is. Als eerste is de
onderzoeksaanpak beschreven (paragraaf 2.1). Vervolgens is weergegeven hoe de
onderzoeksaanpak is uitgevoerd en hoe er is gezocht naar nieuwe literatuur. Daarbij is weergeven
welke nieuwe literatuur er is gevonden (paragraaf 2.2). De antwoorden op de deelvragen van het
literatuuronderzoek zijn weergegeven in paragraaf 2.3. In de laatste paragraaf 2.4 wordt beschreven
wat het doel is van het vervolgonderzoek.

2.1.

Onderzoeksaanpak

Voor het literatuuronderzoek zijn onderzoeksvragen opgesteld die onderbouwing geven voor de
gebruikte definities, de checklist telewerken en het rekenmodel voor de CO2 -voetafdruk. In tabel
2.1. is toegelicht hoe de deelvragen van het literatuuronderzoek leiden tot het beantwoorden van de
onderzoeksvraag. Daarbij is aangegeven volgens welke zoekcriteria/methode antwoorden op de
deelvragen is gezocht.
Het startpunt voor dit literatuuronderzoek is de beschikbaar gestelde literatuur van Dr. Anda
Counotte , Prof. Dr. Rob Kusters en de literatuur gebruikt voor onderzoeken uit 2019 van de groep
‘Telewerk 1’, die bestaat uit afstudeerders Albers, Coenen, Cornet, Koops, Lindenholz, Toorn en
Wolbink. Een overzicht van al deze literatuur is de vinden in bijlage 1.
In de onderzoeken van ‘Telewerk 1’ wordt gekeken welke factoren van telewerken en welke
kwaliteitsaspecten bruikbaar zijn voor dit onderzoek. Dit wordt gedaan om te kijken waar eerder
onderzoek aansluit bij het huidige onderzoek en waar eerder onderzoek gebruikt kan worden voor
het beantwoorden van de deelvragen van dit literatuuronderzoek.
Vanuit het werk van de kernauteurs wordt via Forward Snowballing gezocht naar recentere
literatuur in de database Business Source Premier (EBSCO) via de Open Universiteit bibliotheek en
Google Scholar. De uitkomsten worden gescand op relevantie en bruikbaarheid (titel, abstract en
referenties). Als er veel resultaten zijn wordt gekeken naar de eerste 20 resultaten.
Daarnaast wordt doormiddel van de ‘Building Blocks’ methode gezocht naar aanvullende literatuur.
Hiervoor is gekozen voor Engelse termen, omdat Engels een internationale taal is en de
veronderstelling is dat er daardoor meer relevante literatuur beschikbaar zal zijn. Van de gevonden
‘Building Blocks’ literatuur in Business Source Premier (EBSCO) en Google Scholar worden de
resultaten gesorteerd op het aantal keren geciteerd (hoog naar laag). Vervolgens worden de
uitkomsten gescand op relevantie en bruikbaarheid (titel, abstract en referenties). Als er een grote
hoeveelheid resultaten is, worden de zoekresultaten verkleind door deze te filteren op peerreviewed (dit is alleen mogelijk in Business Source Premier (EBSCO)).
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Tabel 2.1 Toelichting en zoekcriteria/methode deelvragen van het literatuuronderzoek.
NR.
L1

VRAAG EN TOELICHTING
Wat zijn bevorderende en
belemmerende factoren van
telewerken?
L1.1
Wat zijn bevorderende
factoren van telewerken?
L1.2
Wat zijn belemmerende
factoren van telewerken?

TOELICHTING
In de literatuur wordt gezocht naar
bevorderende factoren (L1.1) en
belemmerende factoren (L1.2) die
een rol spelen bij telewerken. Deze
factoren worden gebruikt voor de
checklist telwerken voor de
bancaire sector.

ZOEKCRITERIA/METHODE
Gekeken wordt welke literatuur en welke
bevindingen van ‘Telewerken 1’ relevant zijn voor
dit onderzoek, voor het beantwoorden van de
deelvraag. Vervolgens wordt op deze relevant
bevonden literatuur en de bijbehorende
kernauteurs Forward snowballing toegepast.
Waardoor gekeken wordt of er nieuwere
literatuur beschikbaar is over het onderwerp
en/of van deze kernauteurs.

L2

Welke aspecten spelen een rol bij
kwaliteit van werk in de bancaire
sector en hoe kan dit worden
bepaald?
L2.1
Hoe wordt kwaliteit van
werk gedefinieerd?
L2.2
Welke aspecten spelen
een rol bij de kwaliteit van
werk in de bancaire
sector?
L2.3
Hoe kan kwaliteit van werk
worden bepaald?

De kwaliteit van werk wordt
bepaald om na te gaan of
telewerken hier invloed op heeft.
In de literatuur wordt gezocht naar
de definitie van kwaliteit (L2.1) van
werk en naar aspecten die een rol
spelen bij de kwaliteit van werk
(L2.2). Daarbij wordt gezocht naar
een manier om de kwaliteit van
werk te bepalen (L2.3). Dit wordt
getoetst in de empirie door een
checklist telewerken bancaire
sector.

Gekeken wordt welke definities van kwaliteit van
werk van ‘Telewerken 1’ relevant zijn voor dit
onderzoek. Binnen de bancaire sector zijn het
voldoen aan een klantwens en verbetering van
bijbehorende bedrijfsprocessen een van de
belangrijkste criteria voor kwaliteit van werk.
Daarom wordt door middel van de ‘building
blocks’ methode (Veen & Westerkamp, 2017)
gekeken of er relevante literatuur beschikbaar is
over kwaliteit van werk specifiek voor de
bancaire sector. Daarom wordt gekeken naar
specifiek TQM (Total Quality management),
omdat dit model zich met name richt op
verbetering van bedrijfsprestaties, met de focus
op het voldoen van een klanteis. Dit geeft de
volgende building block.

L3

Hoe ziet een checklist telewerken
eruit voor de bancaire sector?

Uit de eerste twee deelvragen (L1
en L2) vormt zich een checklist
telewerken voor de bancaire
sector. In het empirisch onderzoek
wordt deze checklist telewerken
bancaire sector gevalideerd en
bepaald wat de stand van zaken is.

Voor deze deelvraag zijn geen zoekcriteria nodig.
De checklist telewerken voor de bancaire sector
vormt zich door de uitkomsten van deelvraag L1
en L2.

L4

Wat is de CO2-voetafdruk en hoe
kan deze berekend worden?
L4.1
Wat is de CO2-voetafdruk?
L4.2
Hoe kan de CO2-voetafdruk
berekend worden?

Voor het bepalen van de CO2voetadruk wordt er in de literatuur
eerst gekeken naar een definitie
(L4.1). Daarbij wordt gekeken naar
een rekenmodel om de CO2voetadruk meetbaar te maken
(L4.2). In het empirisch onderzoek
wordt gekeken hoeveel de CO2uitstoot verminderd kan worden en
worden getallen verzameld om het
rekenmodel in te vullen

L5

Hoe kan de CO2-voetafdruk
gereduceerd worden door
telewerken?

In de literatuur wordt gekeken wat
er al bekend is over de aspecten
die zorgen voor een reductie van
de CO2-voetafdruk van woonwerkverkeer door telewerken. Dit
vormt de basis voor verder
onderzoek in het empirisch
onderzoek.

Voor het beantwoorden van deze deelvraag
wordt er verder gebouwd op het werk van
‘Telewerk 1’. Er wordt gekeken welke definitie
van de CO2-voetafdruk het meest relevant is.
Voor het berekenen van de CO2-voetafdruk wordt
het rekenmodel van Koops (2019) gebruikt. Dit
zal verder in paragraaf 2.3 toegelicht worden.
Vervolgens wordt op relevant bevonden
literatuur en de bijbehorende kernauteurs
Forward snowballing toegepast. Waardoor
gekeken wordt of er nieuwere literatuur
beschikbaar is van deze kernauteurs.
Gekeken wordt welke literatuur en welke
bevindingen van ‘Telewerken 1’ relevant zijn voor
het beantwoorden van de deelvraag.
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2.2.

Uitvoering

In tabel 2.2. zijn de zoektermen van building blocks en relevant bevonden publicaties van
kernauteurs per deelvraag te vinden. Forward Snowballing is toegepast om te kijken of er recente
literatuur beschikbaar is van de kernauteurs van ‘Telewerk 1’ die gebruikt kan worden bij het
beantwoorden van de deelvragen De ‘building blocks’ methode is toegepast bij deelvragen waar nog
specifieke kennis nodig was voor het beantwoorden van de deelvragen.
Er is gezocht in de eerder beschreven databases Business Source Premier (EBSCO) en Google
Scholar. De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden zoals deze is beschreven in de
onderzoeksaanpak (paragraaf 2.1.). Het filteren op peer-reviewed heeft geen bruikbare resultaten
opgeleverd. De twee bronnen die gevonden zijn voor ‘TQM’ en ‘banking sector’ zijn niet peerreviewed.
Deelvragen
Voor L1 is een vergelijking gemaakt van de bevorderende en belemmerende factoren ‘Telewerken
1’. De onderzoeken zijn bekeken om te beoordelen of ze aansluiting hebben bij dit onderzoek. De
onderzoeken van Albers (2019), Coenen (2019) en Toorn (2019) zijn gebruikt en verwerkt in een
overzicht van bevorderende en belemmerende factoren (bijlage 2 en 3) met daarbij de kernauteurs
en nieuw gevonden bronnen.
Deze drie onderzoeken, sluiten goed op elkaar aan qua factoren en zijn onder te verdelen in 3
dimensies (organisatie, individueel en maatschappij) Het onderzoek van Wolbink, (2019) gebruikt
ook deze 3 dimensies, maar omdat de onderzoeken van Albers (2019), Coenen (2019) en Toorn
(2019) samen alle factoren genoemd in het onderzoek van Wolbink (2019) al dekken, is besloten
deze laatste niet mee te nemen. De laatste drie onderzoeken (Cornet, 2019; Koops, 2019;
Lindenholz, 2019) van ‘Telewerk 1’ sluiten minder goed op aan op de verdeling van dimensies.
Daarom is uiteindelijk besloten om de onderzoeken van Albers (2019), Coenen (2019) en Toorn
(2019) te gebruiken voor dit onderzoek.
Van de nieuw gevonden bronnen voor L1 zijn er twintig artikelen gelezen en uiteindelijk twee
artikelen (zie tabel 2.2.) geselecteerd. Dit omdat veel informatie in de artikelen overeen komt met
elkaar of al voorkomt in de onderzoeken van ‘Telewerken 1’.
Voor L2 is gebruikt gemaakt van de aangeleverde literatuur en ‘Building Blocks’ om specifiek voor de
bancaire sector literatuur te vinden over kwaliteit van werk. Engelse terminologie is gebruikt omdat
dit meer publicaties oplevert. Het gebruik van ‘Building Blocks’ heeft twee artikelen opgeleverd (zie
tabel 2.2). Deelvraag L3 wordt gevormd door de uitkomsten van deelvraag L1 en L2, daarom zijn
daarvoor geen zoektermen gebruikt. Bij deelvraag L4 is forward snowballing toegepast, met een
nieuw artikel als resultaat. Daarnaast is er ook gebruikt gemaakt van de aangeleverde literatuur.
Voor deelvraag L5 is gebruikt gemaakt van aangeleverde literatuur, daarom is deze vraag niet
opgenomen in tabel 2.2.
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Tabel 2.2 Zoektermen en publicaties per deelvraag met nieuwe literatuur voor het literatuuronderzoek.
DEEL
VRAAG

BUILDINGBLOCK ZOEKTERM
OF PUBLICATIE VAN
KERNAUTEURS

GOOGLE
SCHOLAR

BUSINESS
SOURCE
PREMIER
(EBSCO)

L1

(Baruch, 2000)

406

(Harpaz, 2002)
(Martínez Sánchez et al.,
2004)
(Aboelmaged & Elamin,
2011)
(Boell et al., 2013)
(Pearlson & Saunders, 2013)
(Aguilera et al., 2016)
Building block “TQM” AND
“Banking Sector”

L2

GESCAND

GELEZEN

GESELECTEERD

56

BUSINESS
SOURCE
PREMIER
(EBSCO)
PEER RV
n.v.t.

35

11

0
3

0
0

n.v.t.
n.v.t.

0
3

0
2

7

0

n.v.t.

6

2

(Nakrošienė et al.,
2019)
(O’Brien & Yazdani
Aliabadi, 2020)
-

23
935
60
20900

0
0
0
60

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
45

0
17
8
19

0
3
2
8

52

13

1

(Al-Shobaki et al.,
2010; Talib &
Rahman, 2012)*
-

n.v.t.

4

4

(Hook et al., 2020)

Building block “Total Quality
1.710.000
70
Management” AND Banking
Sector
L4
(van Lier et al., 2014)
22
*Deze twee geselecteerde bronnen zijn niet peer reviewed.

2.3.

Resultaten en conclusies

In deze paragraaf wordt het ontwikkelde theoretisch kader weergegeven. De deelvragen van het
literatuuronderzoek worden beantwoord op basis van de literatuur die is gevonden en de
aangereikte literatuur. Paragraaf 2.3.1 laat de bevorderende en belemmerende factoren van
telewerken zien. De aspecten van kwaliteit van werk worden besproken in paragraaf 2.3.2. In 2.3.3 is
de voorlopige checklist telewerken bancaire sector te vinden. De laatste twee deelvragen die
beantwoord worden gaan over de CO2-voetafdruk, wat de definitie ervan is, hoe deze berekend kan
worden (paragraaf 2.3.4) en als laatste hoe de CO2-voetafdruk gereduceerd kan worden door
telewerken (paragraaf 2.3.5).

2.3.1.
Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren
voor telewerken?
In de literatuur komen bevorderende en belemmerende factoren van telewerken naar voren. Deze
hebben invloed op de dimensies maatschappij en organisaties, maar ook op het individu (Boell et al.,
2013; Nakrošienė et al., 2019; Pearlson & Saunders, 2013). Ook in onderzoeken van de
afstudeergroep 2019 ‘Telewerk 1’ komen dezelfde dimensies naar voren. Het gaat om onderzoeken
van Albers (2019), Coenen (2019) en Toorn (2019). De keuze voor deze onderzoeken staat
beschreven in paragraaf 2.2. De onderzoekers gebruiken factoren die allemaal betrekking hebben op
de dimensies. Er komt naar voren dat de kernauteurs die gebruikt zijn in deze onderzoeken eigenlijk
allemaal de factoren voor de dimensies Organisatie, individu en maatschappij bevestigen.
De nieuwe literatuur heeft geen grote aanvulling opgeleverd op de al bestaande factoren van de
afstudeerders uit 2019. Omdat nieuwe literatuur niet leidt tot grote nieuwe ‘ontdekkingen’ die als
extra factoren kunnen worden meegenomen in de checklist telewerken is te concluderen dat de lijst
van factoren al grotendeels compleet was. In bijlage 2 en 3 staan de bevorderende en
belemmerende factoren van telewerken per dimensie aangegeven. De bronnen in donkerblauw zijn
de kernauteurs gebruikt door de afstudeerders (Albers, 2019; Coenen, 2019; van den Toorn, 2019)
van ‘Telewerk 1’. De lichtblauwe bronnen zijn de nieuw gevonden literatuur.
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2.3.2.
Welke aspecten spelen een rol bij de kwaliteit van
werk in de bancaire sector en hoe kan dit worden bepaald?
In deze paragraaf wordt gekeken naar het begrip kwaliteit van werk. Kwaliteit van werk wordt
gebruik als voorwaarde bij het implementeren van telewerken. Daarvoor moet duidelijk zijn hoe de
kwaliteit van werk bepaald kan worden.
TQM is een methode die gericht is op continue verbetering van processen. Het is een van de
bekendste vormen van kwaliteitsmanagement. In TQM wordt kwaliteit gezien als het vervullen van
de klantwens (Wilkinson et al., 1998). Het gaat daarbij niet alleen om de waargenomen kwaliteit
door de klant (productkwaliteit), maar ook om de kwaliteit van het proces en continue verbetering.
Een bank is een servicegerichte organisatie, waarbij de servicekwaliteit een van de belangrijkste
onderdelen is. Total Quality Management leent zich goed voor servicegerichte organisaties zoals
banken, omdat het kan zorgen voor een hoge klanttevredenheid, verbeterde financiële prestaties en
zorgen voor een beter concurrentievermogen (Talib & Rahman, 2012).
TQM bestaat uit drie basisprincipes, customer orientation, process orientation en continuous
improvement, beschreven in tabel 2.3. Cheng & Choy (2007) hebben vier succes factoren/aspecten
geïdentificeerd (KW-1, KW3, KW4 en KW5) voor TQM die aansluiten op deze principes van TQM. Dit
zijn klantgerichtheid, training en empowerment van medewerkers, kwaliteit en performance
metingen en als laatste betrokkenheid en participatie van topmanagement.
Talib & Rahman (2012) voegen daar specifiek voor de bancaire sector nog sociale
verantwoordelijkheid (KW-2) en servicecultuur aan toe. Klantgerichtheid en servicecultuur valt
samen te voegen tot een kwaliteitsaspect (KW-1) ‘klantgerichtheid en servicecultuur’, omdat dit
beide samenhangt met de klant die centraal moet staan. Deze TQM-principes in combinatie met de
gevonden kwaliteitsaspecten geeft de samenhang weergegeven in tabel 2.3.
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Tabel 2.3 principes van Total Quality Management (Wilkinson et al., 1998) in combinatie met kwaliteitsaspecten (Cheng & Choy, 2007;
Talib & Rahman, 2012) die daaraan gekoppeld zijn
TQM
PRINCIPE

TOELICHTING PRINCIPE

#

KWALITEITSASPECT

PROCESS ORIENTATION

CUSTOMER ORIENTATION

(Wilkinson
et al., 1998)

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

TOELICHTING KWALITEITSASPECT

(cheng & choy, 2007;
talib & rahman, 2012)

Kwaliteit moet voldoen aan de wensen van
de klant. Dit betekent dat een product of
afgenomen dienst/service moet voldoen
aan de kwaliteit specificaties van de klant.
Dit betekent dat je ook regelmatig
controleert en evalueert of een product of
service nog voldoet aan de wens van de
klant.

KW-1

Klantgerichtheid en
servicecultuur

De wens van de klant moet centraal
staan en continue gemonitord
worden. Wanneer een wens van
een klant verandert, moet de
organisatie zich aanpassen aan de
wens.

KW-2

Sociale
verantwoordelijkheid

De organisatie heeft een sociale
verantwoordelijkheid richting de
klant om te zorgen dat een product
of dienst voldoet aan
kwaliteitscriteria, zoals
betrouwbaar, volledig aan
veiligheidseisen voldoen. Daar
hoort ook bij dat er compliant
gewerkt wordt volgens wet-en
regelgeving.

Elk proces heeft een klant, aan het einde de
externe klant en daartussen de interne
klanten. Hierdoor zijn veel werknemers
betrokken bij het bedienen van een
eindklant. Kwaliteit in alle stadia van het
proces is dus van belang. Waarbij teamwork
en samenwerking essentieel zijn.
Beoordelen van de proces performance is
essentieel om te beoordelen of de kwaliteit
voldoende is.

KW-3

Training en
empowerment van
medewerkers

Medewerkers moeten empowered
worden om zelf verbeteringen te
identificeren en gestimuleerd
worden zich betrokken te voelen bij
de producten en services die
geleverd worden.

KW-4

Kwaliteit en
performance
metingen

Een dienst of service afgenomen
door een klant moet voldoen aan
kwaliteit specificaties en eisen van
de klant. Dit betekent regelmatig
kwaliteit en performance metingen
uitvoeren.

Het voldoen aan de wensen van de klant
vereist continue verbetering van producten
en processen. De meest effectieve manier
van verbetering is om medewerkers
verandering te laten identificeren en door te
voeren. Dit stimuleert innovatie, onderhoud
en verbetering. Management moet een
cultuur creëren die medewerkers instaat
stelt om verbeteringen te bedenken en door
te voeren.

KW-5

Betrokkenheid en
participatie van
(top)management

Management moet een cultuur
creëren die medewerkers in staat
stelt om verbeteringen te
bedenken en door te voeren.

2.3.3.
Hoe ziet een checklist telewerken eruit voor de
bancaire sector?
Uit de resultaten van de deelvragen L1 en L2 (paragraaf 2.3.1 en paragraaf 2.3.2) is een voorlopige
checklist telewerken voor de bancaire sector opgesteld. Deze checklist zal gevalideerd worden
doormiddel van empirisch onderzoek. De checklist bestaat uit twee onderdelen.
Het eerste deel van checklist bestaat uit de bevorderende en belemmerende factoren van
telewerken met de daarbij horende dimensies ‘organisatie’, ‘individueel’ en ‘maatschappij’. Elke
dimensie heeft een kleur gekregen (organisatie = blauw, individueel = groen en maatschappij = geel).
Daarnaast is er aan een bevorderende factor een groene kleur gegeven en aan een belemmerende
factor een rode kleur, om het verschil aan te geven. Daarnaast heeft elk item in dit onderdeel een
codering gekregen Organisatie (O1 t/m O13), individueel (I1 t/m I12) en Maatschappij (M1 t/m M3).
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Het tweede deel van de checklist bestaat uit de aspecten die te maken hebben met het bepalen van
de kwaliteit van werk. Deze aspecten van kwaliteit van werk staan in de kleur oranje aangegeven in
de checklist. Ook deze items hebben een codering gekregen en bestaan uit KW1 tot en met KW5. De
voorlopige checklist telewerken is te vinden in bijlage 5

2.3.4.
Wat is de CO2-voetafdruk en hoe kan deze berekend
worden?
Broeikasgassen
Van nature zijn er broeikasgassen aanwezig in de atmosfeer. Deze broeikasgassen houden de
warmte van de zon vast en houden de temperatuur op aarde in evenwicht. De bekendste
broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), waterdamp (H2O) en
ozon (O3)(KNMI, 2020). Daarnaast zijn er nog fluorhoudende gassen.
De opwarming van de aarde door broeikasgassen wordt het broeikaseffect genoemd. Door de
invloed van de mens is door het gebruik van fossiele brandstoffen, de hoeveelheid van deze
broeikasgassen in de atmosfeer sterk toegenomen sinds het begin van de industriële revolutie in
Engeland rond 1750 (KNMI, 2018). Met name de concentraties van koolstofdioxide, methaan en
distikstofoxide zijn sinds 1750 toegenomen door menselijk toedoen. De concentraties van deze
broeikasgassen in de atmosfeer zijn de hoogste waargenomen in de afgelopen 800.000 jaar, zoals
die in de ijskernen zijn vastgelegd (KNMI, 2018). Daarvan levert CO2 de grootste bijdrage aan een
versterkt broeikaseffect (KNMI, 2020).
CO2-equivalent
De CO2-equivalent is een maatstaaf die wordt gebruikt om de uitstoot van verschillende
broeikasgassen te vergelijken op basis van hun aardeopwarmingsvermogen (Global Warming
Potential of GWP). Dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect (CBS, 2020b)
Voor het onderzoek wordt specifiek gekeken naar CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk wordt
gedefinieerd als een maatstaf voor de exclusieve totale hoeveelheid CO2-uitstoot die direct en
indirect wordt veroorzaakt door een activiteit of zich verzamelt in de levensfasen van een product
(Wiedmann & Minx, 2008). Er wordt alleen gekeken naar de CO2-uitstoot, omdat bij woonwerkverkeer en koelen/verwarmen van gebouwen alleen sprake is van CO2 en andere
broeikasgassen geen rol spelen.
Hoe kan de CO2-voetafdruk berekend worden?
Voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van een organisatie kan er gebruik worden gemaakt van
de methode van het Greenhouse Gas (GHG) protocol (Ranganathan et al., 2004). Deze bestaat uit
drie scopes die onderscheid maken in de herkomst van uitstoot.
Scope 1 omvat alle directe uitstoot door eigen activiteiten, waarbij valt te denken aan de uitstoot
van de verwarming van een gebouw. Scope 2 omvat indirecte uitstoot door energie die is ingekocht,
bijvoorbeeld door energiegebruik door computers en andere IT-apparatuur. Scope 3 omvat uitstoot
als gevolg van activiteiten van het bedrijf die elders plaatsvinden, bijvoorbeeld woon-werkverkeer.
De methode voor het schatten van de CO2-voetafdruk binnen scope 3 voor woon-werkverkeer
binnen de organisatie voor afdeling X is opgesteld door Hein Koops (2019). Deze berekening is te
vinden in bijlage 4. Voor de berekening zijn een aantal gegevens nodig, die verzameld zullen worden
in het empirisch onderzoek. Deze gegevens zijn het gemiddeld aantal kilometers per jaar bij
volledige aanwezigheid.
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2.3.5.
Hoe kan de CO2-voetafdruk gereduceerd worden
door telewerken?
Uit onderzoek blijkt dat telewerken kan bijdragen aan het reduceren van de CO2-voetafdruk. Uit
recent uitgevoerde systematische literatuur reviews (Hook et al., 2020; O’Brien & Yazdani Aliabadi,
2020) komt een aantal aspecten naar voren die een positieve bijdrage leveren aan de reductie van
de CO2-voetafdruk. Deze zijn weergegeven in tabel 2.5. Beide positieve aspecten behoren bij de
scopes van een organisatie zoals beschreven in het GHG-protocol (zie paragraaf 1.2) en dragen bij
aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van een organisatie.
Tabel 2.4 aspecten die een positieve bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-voetafdruk door telewerken (Hook et al., 2020; O’Brien &
Yazdani Aliabadi, 2020)
POSITIEF ASPECT

TOELICHTING

Afname in woonwerkverkeer
Afname van stroom
en gas verbruik op
kantoor

Er is minder uitstoot van CO2 omdat mensen meer thuis gaan werken. Daardoor is er
minder verkeer op de weg en gaat de CO2 uitstoot omlaag.
Doordat er minder mensen op kantoor werken is er minder ruimte nodig. Daardoor kan
het gebruik van gas en Electra omlaag op kantoor. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot.

BEHOORD BIJ
SCOPE
CASEORGANISATIE
Wel
Wel

Uit dezelfde systematische literatuur reviews komt ook een aantal aspecten naar voren die een
negatieve invloed hebben op de reductie van de CO2-voetafdruk door telewerken en dus zorgen
voor een toename van de CO2. Deze zijn weergegeven in tabel 2.6.
Niet alle negatieve aspecten behoren bij de scopes van een organisatie zoals beschreven in het GHGprotocol (zie paragraaf 1.2) en dragen bij aan het laten toenemen van de CO2-voetafdruk van een
organisatie. Per aspect is aangegeven of ze wel of niet horen bij de scope van de caseorganisatie.
Tabel 2.5 aspecten die een negatieve bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-voetafdruk door telewerken (Hook et al., 2020; O’Brien &
Yazdani Aliabadi, 2020)
NEGATIEF ASPECT

TOELICHTING

Verhoogd
energiegebruik thuis

Doordat mensen thuis gaan werken verplaatst het energiegebruik zich van kantoor naar
thuis. Daardoor zal er op kantoor minder CO2-uitstoot zijn, maar dit wordt thuis weer meer,
omdat daar meer energie nodig is omdat mensen de hele dag thuis zijn. De kachel brandt
meer, de verlichting brandt meer. Dit zorgt weer voor meer CO2 uitstoot. Hier ligt ook een
kans, omdat men zelf de kosten moet dragen voor deze toename in verbruik, kan dit leiden
tot efficiënter omgaan met energieverbruik.

Meer afhankelijkheid
van ICT

Meer afhankelijkheid van ICT voor werk gerelateerde communicatie en bijbehorend
energieverbruik en infrastructuur. Daardoor zullen mogelijk meer servers nodig zijn om de
infrastructuur in stand te houden, wat weer kan zorgen voor een toename van de CO2
uitstoot. Door bijvoorbeeld slimme oplossingen door groene ICT zou dit gecompenseerd
kunnen worden.

Wel

Meer verplaatsingen
zonder woonwerkverkeer

Omdat telewerkers uitstapjes naar bijvoorbeeld een winkel niet meer combineren met
woon-werkverkeer, vinden er extra verkeer verplaatsingen plaats. Daardoor kan de CO2
uitstoot onbedoeld toch toenemen door telewerken, tenzij deze uitstapjes plaatsvinden op
een niet belastende vervoersmethode. Bijvoorbeeld de fiets.

Niet
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BEHOORT BIJ
SCOPE
ORGANISATIE
Niet

2.4.

Doel van het vervolgonderzoek

Op basis van de literatuur van het literatuuronderzoek is een voorlopige checklist telewerken voor
de bancaire sector opgesteld met bevorderende en belemmerende factoren van telewerken en de
aspecten van kwaliteit van werk. Deze checklist wordt empirisch gevalideerd door deze te toetsen bij
de organisatie. Daarnaast is er in het literatuuronderzoek ook gekeken naar een definitie van de
CO2-voetafdruk en een rekenmodel (bijlage 4) om de voetafdruk voor organisatieonderdeel X te
bepalen. Daarvoor is informatie nodig die moet worden verkregen uit het empirisch onderzoek.
Het vervolgonderzoek heeft een aantal doelen. Weergegeven in tabel 2.7. Daarbij is kort
weergegeven welke informatie nodig is en welke onderzoeksmethode gebruikt wordt. De methode
van het empirisch onderzoek wordt verder in hoofdstuk 3 beschreven.
Tabel 2.7 deelvragen empirisch onderzoek met onderbouwing van onderzoekdoel en benodigde informatie.

BEPALEN CO2VOETAFDRUK DOOR
WOON-WERKVERKEER
VOOR AFDELING X

VALIDEREN CHECKLIST
TELEWERKEN VOOR DE
BANCAIRE SECTOR

INZICHT IN VERWACHTE
VERANDERINGEN
RONDOM TELEWERKEN
NA COVID-19

INZICHT IN DE HUIDGE
STAND VAN ZAKEN
RONDOM TELEWERKEN IN
DE BANCAIRE SECTOR

DOEL

NR.
E1

DEELVRAAG
Hoe is telewerken op dit moment (voor en tijdens
COVID-19) ingericht binnen de bancaire sector?

BENODIGDE INFORMATIE
Inzichten van experts en documentatie over beleid
op telewerken.

E2

Welke veranderingen verwachten de respondenten in
de implementatie van telewerken na COVID-19?

Inzichten van experts

E3

Worden de bevorderende en belemmerende factoren
van telewerken uit de literatuur herkend door de
respondenten?

Inzichten van experts

E4

Worden de aspecten van kwaliteit van werk uit de
literatuur herkend door de respondenten?

E5

Worden er andere aspecten of factoren herkend die
van invloed zijn op telewerken door de respondenten?

E6

Wat is de CO2-voetafdruk van organisatieonderdeel x
binnen de casusorganisatie voor woon-werkverkeer?
Hoeveel kan de CO2-voetafdruk gereduceerd worden
per dag door telewerken bij de casusorganisatie?

E7
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HR gegevens van medewerkers van afdeling X van
woon-werkverkeer afstanden + resultaten
rekenmodel (Koops, 2019)

3. Methodologie
In dit hoofdstuk is voor het empirisch onderzoek als eerste het conceptueel ontwerp met de keuze
van onderzoeksmethoden beschreven (paragraaf 3.1). Vervolgens is het technisch ontwerp met de
uitwerking van de methode beschreven (paragraaf 3.2). Daarna is de gegevensanalyse (paragraaf
3.3) beschreven, waarbij wordt onderbouwd hoe de te verzamelen gegevens worden geanalyseerd.
En als laatste volgt paragraaf 3.4 met de reflectie op validiteit, betrouwbaarheid en ethische
aspecten.

3.1.

Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)

Voor dit onderzoek wordt de Design Science Research Methode (Peffers et al., 2007) gebruikt. Deze
methode bestaat uit zes activiteiten (stappen), weergegeven in tabel 3.1 met toelichting van de
stappen. De Design Science Research Methode (DSRM) is een discipline die gericht is op het creëren
van succesvolle artefacten. De methode omvat principes, praktijken en procedures die nodig zijn om
degelijk onderzoek uit te voeren. Daarom geeft dit een goede basis geeft voor het evalueren van
artefacten, in dit geval een checklist telewerken.
Tabel 3.1 Activiteiten (stappen) van de Design Science Research methode met toelichting en plaats binnen dit onderzoek (Peffers et al.,
2007).
STAP
1

ONDERDEEL
Probleem
identificatie en
motivatie

TOELICHTING
Het definiëren van een specifieke
probleemstelling/onderzoeksvraag met
rechtvaardiging van de waarde van een oplossing
voor dit probleem.

PLAATS BINNEN DIT ONDERZOEK
Dit is beschreven in paragraaf 1.1 tot 1.4 van dit
onderzoek.

2

Definieer
doelstellingen
voor een oplossing

Het definiëren van doelstellingen die nodig zijn om
tot een oplossing voor het probleem te komen. Deze
doelstellingen moeten afgeleid zijn uit de
probleemstelling.

Dit is beschreven in paragraaf 1.5 en 1.6.
Daarbij aangevuld met paragraaf 2.1 en 2.2.

3

Ontwerp en
ontwikkeling

Het vaststellen van het ontwerp op basis van
doelstellingen en de kennis die nodig is om hiertoe
te komen.

Dit is beschreven in paragraaf 2.3. De
voorlopige checklist telewerken en het
rekenmodel om de CO2-voetafdruk te bepalen.

4

Demonstratie

Het demonstreren van de uitkomsten (resultaten)
van onderzoek om tot een oplossing van de
probleemstelling te komen.

Dit is weergegeven in hoofdstuk 4. De
resultaten van het empirisch onderzoek.

5

Evaluatie

Het evalueren of het ontwerp overeenstemt met de
resultaten uit het onderzoek. En reflectie op wat
beter zou kunnen.

Dit is beschreven in hoofdstuk 5. De discussie,
conclusies, aanbevelingen voor de praktijk en
verder onderzoek.

6

Communicatie

Het communiceren van onderzoek met daarin het
probleem en het belang ervan, de bruikbaarheid en
nieuwheid. En de relevantie ervan voor de
wetenschap en eventuele vervolgonderzoeken.

Het uiteindelijke onderzoeksrapport met alle
hoofdstukken en een afsluitende presentatie.

Tijdens het empirisch onderzoek (stap 4) wordt de voorlopige checklist telewerken gevalideerd,
gekeken hoe telewerken voor, tijdens en na COVID-19 is ingericht bij de organisatie en wordt er een
rekenmodel toegepast om een schatting te maken van de CO2-voetafdruk van Afdeling X van de
caseorganisatie en de potentiele reductie in CO2-uitstoot.
Om de checklist voor de bancaire sector in de beperkte tijd van een afstudeeronderzoek te valideren
is gekozen om een mono methode kwalitatief onderzoek te doen, in de vorm van een case study bij
één representatieve bank. Er is gekozen voor een case study omdat er concrete en diepgaande
kennis nodig is over het onderwerp telewerken. Met een case study kan dit onderwerp en
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onderzoek goed afgebakend worden en uitgevoerd worden binnen de beperkte tijd die beschikbaar
is.
Deze gegevensverzameling binnen de case study wordt uitgevoerd doormiddel van semigestructureerde interviews met een aantal vooraf geselecteerde onderwerpen die betrekking
hebben op de checklist en de huidige stand van zaken met telewerken en welke invloed COVID-19
hier op heeft. Deze worden besproken met zes respondenten, zodat de antwoorden vergeleken
kunnen worden met elkaar. De tijdshorizon van het onderzoek is ‘cross-sectional’, wat betekent dat
de semi-gestructureerde interviews van de case study op een moment in tijd plaatsvinden met de
respondenten en dat die kunnen worden vergeleken met elkaar.
Omdat de interviews semi-gestructureerd zijn, blijft de mogelijkheid bestaan om tot nieuwe
inzichten te komen en nieuwe onderwerpen aan te snijden die betrekking hebben op de checklist
telewerken. Het resultaat van het empirisch onderzoek (stap 4) is een voorlopige checklist
telewerken met aanvullingen uit de semi-gestructureerde interviews met respondenten. Daarnaast
wordt er gekeken of er op het gebied van telewerken en/of COVID-19 documenten of beleid is
binnen de organisatie. Daarnaast kan er met gegevens van de HR-afdeling van de organisatie een
schatting ontstaan van de CO2-voetafdruk van het woon-werkverkeer van afdeling X van de
organisatie. Dit komt samen in stap 5 van het Design Science Research model en wordt uiteindelijk
weergegeven in een eindrapport en een presentatie (stap 6).

3.2.

Technisch ontwerp: uitwerking van de methode

Er is gekozen voor een casestudy in dit onderzoek. Dit wordt gedaan doormiddel van semigestructureerde interviews bij de caseorganisatie. In deze paragraaf wordt de uitwerking van deze
methode toegelicht.
Interviews
Bij het beantwoorden van deelvragen E1 tot en met E5 van tabel 2.7 van het empirisch onderzoek
wordt er gebruikt gemaakt van semi-gestructureerde interviews met respondenten. Hiervoor zijn
per deelvraag een aantal interviewvragen opgesteld die aan alle respondenten worden gesteld. Deze
zijn weergegeven in tabel 3.2. Voor deelvraag E6 en E7 van het empirisch onderzoek zijn geen
interviewvragen opgesteld, omdat deze deelvragen worden beantwoord doormiddel van informatie
van de HR-afdeling van de organisatie.
Tabel 3.2 deelvragen empirisch onderzoek met bijbehorende interviewvragen en/of benodigde informatie

INZICHT IN DE HUIDGE STAND VAN ZAKEN
RONDOM TELEWERKEN IN DE BANCAIRE SECTOR

DOEL

NR

DEELVRAAG

CATEGORIE

INTERVIEWVRAGEN EN/OF DOCUMENTATIE

E1

Hoe is telewerken op dit
moment (voor en tijdens COVID19) ingericht binnen de bancaire
sector?

Implementatie
telewerken

Hoe is telewerken op dit moment (voor en tijdens
COVID-19) ingericht binnen de organisatie?
§
Is er een duidelijk beleid aanwezig voor
telewerken?
ZO JA, is dit beleid statutair vastgelegd en is
dit beleid door COVID-19 opgesteld of
aangepast?
§
Hoeveel dagen werk je doorgaans op afstand?
§
Is vanuit de organisatie alles geregeld wat je nodig
hebt om te kunnen telewerken?
Zijn er afspraken gemaakt over werktijden?
Heb je toegang tot alle noodzakelijke
gegevens en documenten voor het uitvoeren
van het werk?
Ben je voorzien van alle nodige apparatuur
om je werk op afstand uit te voeren?
Heb je een geschikte thuiswerkplek in kunnen
richten?
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Zijn er vergoedingen beschikbaar voor
telewerken?
Wordt er rekening gehouden met extra
kosten die je thuis maakt?
Zijn er tekortkomingen bij de huidige inrichting van
telewerken?
ZO JA, heb je een oplossing die daarbij zou
kunnen helpen?
In hoeverre vind je deze manier van telewerken
representatief voor de bancaire sector?
-

§

§

Welke veranderingen
verwachten de respondenten in
de implementatie van
telewerken na COVID-19?

COVID-19

Verwacht je veranderingen in de implementatie van
telewerken na COVID-19?
§
Welke veranderingen verwacht je (of hebben er al
plaatsgevonden) in de implementatie van
telewerken na/door COVID-19 binnen de
organisatie?
- Wat zijn deze veranderingen?
- Worden deze veranderingen ook officieel
vastgelegd?
§
Verwacht je na COVID-19 vaker thuis te werken dan
voor COVID-19? Graag toelichten

E3

Worden de bevorderende en
belemmerende factoren van
telewerken uit de literatuur
herkend door de respondenten?

Dimensies
telewerken

In hoeverre dekken de dimensies de factoren die
telewerken beïnvloeden?
§
Missen er dimensies?
§
Zijn er dimensies overbodig?
§
Zijn er dimensies die meer of minder relevant zijn
voor de casusorganisatie?

Factoren
telewerken

Herken je de bevorderende en belemmerende factoren
van telewerken en zijn deze volledig?
§
Missen er factoren van telewerken?
- Zo ja, onder welke dimensie zouden deze passen?
§
Zijn er factoren van telewerken overbodig?
§
Zijn er factoren meer of minder relevant voor de
casusorganisatie?

BEPALEN CO2-VOETAFDRUK
DOOR WOON-WERKVERKEER
VOOR AFDELING X

VALIDEREN CHECKLIST TELEWERKEN VOOR DE BANCAIRE SECTOR

INZICHT IN VERWACHTE
VERANDERINGEN RONDOM
TELEWERKEN NA COVID-19

E2

E4

Worden de aspecten van
kwaliteit van werk uit de
literatuur herkend door de
respondenten?

Aspecten kwaliteit
van werk en TQMprincipes

Herken je de TQM-principes en aspecten om kwaliteit
van werk te bepalen?
§
Dekken de TQM-principes alle vlakken van kwaliteit
van werk?
§
Missen er aspecten van kwaliteit van werk?
§
Zijn er aspecten voor het bepalen van kwaliteit van
werk overbodig?
§
Zijn er aspecten van kwaliteit van werk meer of
minder relevant voor de casusorganisatie?
Zijn er overige dingen die je aan de checklist toe zou
willen voegen?

E5

Worden er andere aspecten of
factoren herkend die van invloed
zijn op telewerken door de
respondenten?

Algemeen

E6

Wat is de CO2-voetafdruk van
organisatieonderdeel x binnen
de casusorganisatie voor woonwerkverkeer?

Autogebruik
woonwerkverkeer

E7

Hoeveel kan de CO2-voetafdruk
gereduceerd worden per dag
door telewerken bij de
casusorganisatie?
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Is de checklist telewerken bruikbaar om telewerken in
te voeren/formaliseren?
Graag toelichten?
§ Informatie van afdeling X van de organisatie.
# medewerkers afdeling X
# gemiddeld aantal kilometers per dag auto
# dagen werkzaam per week

Het doel is om zes interviews te houden. De interviews duren ongeveer 60 minuten. Deze zullen
plaatsvinden op afstand via Microsoft Teams tussen februari en april 2021. De interviews zullen
worden opgenomen. Vooraf wordt er toestemming gevraagd voor opname en gebruik van
informatie van de respondenten. De interviews worden geanonimiseerd. Van de interviews wordt
een verslag gemaakt die wordt voorgelegd ter beoordeling. De respondent wordt gevraagd om
binnen een week feedback te geven op het verslag. Het verslag kan achteraf worden aangevuld als
dat nodig is.
De respondenten zullen worden geselecteerd op basis van een aantal criteria die benoemd staan in
tabel 3.3. Bij voorkeur worden er rollen gekozen op verschillende manieren betrokken zijn bij
telewerken. Denk daarbij aan een (HR) Manager, Product Owner, medewerker(s) afdeling X.
De respondenten krijgen vooraf de structuur van het interview, de voorlopige checklist telewerken
(bijlage 5) en een aanbiedingsbrief met informatie en het doel van het onderzoek en interview
toegestuurd (bijlage 6). De respondenten wordt gevraagd voorafgaand aan het interview de
checklist in te vullen en het interview voor te bereiden. Er wordt een proefinterview gehouden om
te controleren of de opzet en vragenlijst van de interviews compleet en bruikbaar is. Daar waar
nodig kan deze naderhand nog worden aangepast.
Het eerste interview wordt volledig getranscribeerd, van de overige wordt een verslag gemaakt van
onderdelen die interessante (nieuwe) inzichten geven en belangrijk zijn voor het beantwoorden van
de deelvragen van het empirisch onderzoek.
Op basis van de resultaten van de interviews wordt een definitieve checklist opgesteld van de
checklist telewerken. Deze wordt dan nogmaals voorgelegd aan de respondenten om de controleren
of de checklist compleet is en kan worden gebruikt voor eventueel nader onderzoek.
Tabel 3.3 selectiecriteria van respondenten voor interviews
STAP
1

CRITERIA
Werkzaam bij organisatie

TOELICHTING
De respondent is werkzaam bij de organisatie in vast of tijdelijk dienstverband.

2

Bekend met telewerken

De respondent is bekend met telewerken en heeft er ervaring mee.

3

Gefundeerde kennis
benodigdheden
telewerken
OPTIONEEL: betrokken
implementatie
telewerken

De respondent heeft voldoende gefundeerde kennis van telewerken om in te schatten wat de
benodigdheden (factoren, aspecten) voor een checklist telewerken zijn.

4

De respondent is betrokken bij de implementatie van telewerken.

Documentatie
Voor het rekenmodel van het bepalen van de CO2-voetafdruk zijn gegevens nodig als input voor het
berekenen. De gegevens die nodig zijn bestaat uit het aantal medewerkers binnen de gekozen
afdeling, de reismodus en de gemiddelde reisafstand per dag. Deze gegevens worden verstrekt door
de HR-afdeling van de organisatie. Daarnaast wordt gekeken of er beleid is op telewerken en of dit is
vastgelegd in stukken van de organisatie.

3.3.

Gegevensanalyse

De uitkomsten uit de interviews en de gegevens van medewerkers die nodig zijn voor het
rekenmodel worden op verschillende manieren geanalyseerd. In tabel 3.4 staat weergegeven welke
vorm van analyse wordt gebruikt per doel van het onderzoek.
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Tabel 3.4 overzicht van gegevensanalyse methode per gegevensbron

BEPALEN CO2VOETAFDRUK DOOR
WOON-WERKVERKEER
VOOR AFDELING X

VALIDEREN CHECKLIST
TELEWERKEN VOOR DE
BANCAIRE SECTOR

INZICHT IN VERWACHTE
VERANDERINGEN
RONDOM TELEWERKEN
NA COVID 19

INZICHT IN DE HUIDGE
STAND VAN ZAKEN
RONDOM TELEWERKEN
IN DE BANCAIRE
SECTOR

DOEL

GEGEVENSBRON
Antwoorden op
semigestructureerde
interviewvragen
met respondenten.
Dit is kwalitatieve
data.

GEGEVENSANALYSE METHODE
Door open coderen worden relevante onderdelen
van de interviews ingedeeld in categorieën. Via
axiaal coderen wordt er gezocht naar relaties tussen
de categorieën en mogelijke subcategorieën en waar
nodig samengevoegd. Deze worden verwerkt in een
datamatrix zodat deze vergeleken kunnen worden.
Op basis hiervan worden de deelvragen van het
empirisch onderzoek beantwoord.

VOOR EN/OF NADELEN
Voordeel is dat de verschillen en
gelijkenissen tussen de antwoorden van
respondenten gemakkelijk inzichtelijk
kunnen worden gemaakt.

Antwoorden op
semigestructureerde
interviewvragen
met respondenten.
Dit is kwalitatieve
data.

Door open coderen worden relevante onderdelen
van de interviews ingedeeld in categorieën. Via
axiaal coderen wordt er gezocht naar relaties tussen
de categorieën en mogelijke subcategorieën en waar
nodig samengevoegd. Deze worden verwerkt in een
datamatrix zodat deze vergeleken kunnen worden.
Op basis hiervan worden de deelvragen van het
empirisch onderzoek beantwoord.

Voordeel is dat de verschillen en
gelijkenissen tussen de antwoorden van
respondenten gemakkelijk inzichtelijk
kunnen worden gemaakt.

Antwoorden op
semigestructureerde
interviewvragen
met respondenten.
Dit is kwalitatieve
data.

Door open coderen worden relevante onderdelen
van de interviews ingedeeld in categorieën. Via
axiaal coderen wordt er gezocht naar relaties tussen
de categorieën en mogelijke subcategorieën en waar
nodig samengevoegd. Deze worden verwerkt in een
datamatrix zodat deze vergeleken kunnen worden.
Op basis hiervan worden de deelvragen van het
empirisch onderzoek beantwoord.

Voordeel is dat de verschillen en
gelijkenissen tussen de antwoorden van
respondenten gemakkelijk inzichtelijk
kunnen worden gemaakt.

HR-gegevens van
medewerkers van
afdeling X van
woon-werkverkeer
afstanden. Dit is
kwantitatieve
numerieke data.

Verzamelde gegevens verwerken in het rekenmodel.
De uitkomsten worden weergegeven in tabellen.

Voordeel van deze methode is dat de
gegevens gebruik kunnen worden om
een directe schatting te maken van de
CO2-voetafdruk en de mogelijke
besparing die dit oplevert.

3.4.
Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische
aspecten
Door te reflecteren op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek wordt aangegeven hoe
de kwaliteit van het onderzoek zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Er wordt ook ingegaan op de
ethische aspecten van het onderzoek.
Interne validiteit
Interne validiteit heeft alles te maken met de kwaliteit van de onderzoeksopzet (Saunders et al.,
2019). Je meet je ware waarde. Deze wordt bepaald door de kwaliteit van de checklist, de kwaliteit
van de interviewvragen en de kwaliteit van de respondenten. Om deze kwaliteit te waarborgen is
gebruik gemaakt van (peer-reviewed) wetenschappelijke literatuur. Daarbij is er bij de keuze van de
rollen van de respondenten specifiek gekeken naar de onderdelen van de checklist telewerken en
niet naar de rollen zelf. Daarbij is geprobeerd om van elke rol een persoon te interviewen, om de
achtergrond en inzichten zo breed mogelijk te houden. De interviewvragen zijn gebaseerd op de
checklist telewerken en het literatuuronderzoek. Door een proefinterview te houden wordt
vastgesteld of de respondent de vragen begrijpt zoals de interviewer ze bedoelt en of deze de
deelvragen van het empirisch onderzoek kan beantwoorden. Daar waar nodig worden de
interviewvragen aangepast of aangevuld. De respondenten kunnen worden beïnvloed door externe
factoren. De COVID-19 situatie is een veelvoorkomend onderwerp in de media. Uitlatingen in de
media (positief of negatief) hierover kunnen invloed hebben op een antwoord van een respondent.
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Externe validiteit
Externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van de resultaten van het onderzoek (Saunders
et al., 2019). Voor dit onderzoek is gekeken naar een specifiek onderdeel van een van de grote
banken in Nederland voor analyse. Dit zorgt ervoor dat de generaliseerbaarheid realiseerbaar is voor
de sector waar de bank onderdeel van uitmaakt. Om deze te verhogen is getracht de rollen van de
respondenten van het onderzoek breed te houden en te richten op de checklist telewerken en niet
op de rollen specifiek, waardoor mogelijk dezelfde soort rollen ook in een andere organisatie
aanwezig zijn en deze voor generaliseerbaarheid kan zorgen.
Interne betrouwbaarheid
Interne betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin het onderzoek op correcte wijze is
uitgevoerd (Saunders et al., 2019). Omdat er bij interviews sprake kan zijn van invloed de
interviewer is geprobeerd om de interviews zo objectief mogelijk te houden. Maatregelen die zijn
getroffen is als eerste dat er een semi-gestructureerde vragenlijst is gebruikt die vooraf naar de
respondenten is gestuurd. Alle respondenten krijgen dezelfde vragen. Daarbij worden audio
opnamen gemaakt, waardoor interviews ook door een andere onderzoeker geanalyseerd zouden
kunnen worden.
Externe betrouwbaarheid
Externe betrouwbaarheid gaat over de mate waarin een onderzoek reproduceerbaar is. Met andere
woorden de mate waarin dezelfde resultaten naar voren komen als een onderzoek herhaald wordt
(Saunders et al., 2019). Doordat dit een case study betreft bij een organisatie is het belangrijk dat er
transparant gewerkt wordt. Daarom worden alle uitgevoerde stappen in het onderzoek vastgelegd
en is van elke factor en aspect de bron vastgelegd. Daardoor zou een andere onderzoeker het
onderzoek moeten kunnen reproduceren.
Ethische aspecten
Ethische aspecten in onderzoek gaat over de mate waarin de rechten van deelnemers aan het
onderzoek worden gerespecteerd en bewaakt bij de uitvoering ervan. Daarbij rekening houdend met
de ethische codes en normen die in verschillende onderzoeksvelden zijn afgesproken (Saunders et
al., 2019). Tijdens dit onderzoek komt een aantal ethische aspecten naar voren waarmee rekening
moet worden gehouden. Saunders (2019, p. 257) geeft een lijst met ethische principes die voor
kunnen komen. In tabel 3.5 is aangegeven om welke ethische principes het gaat voor dit onderzoek
en hoe hier mee om kan worden gegaan. Dit zijn niet alle principes uit het boek, omdat niet alle
principes hier van toepassing zijn.
Tabel 3.5 ethische aspecten en toelichting om deze op te lossen (Saunders et al., 2019, P. 257)
ETHISCH ASPECT
INFORMEREN
RESPONDENTEN
GEVOELIGHEID VAN HET
ONDERWERP

VERTROUWELIJKHEID EN
ANONIMITEIT
VRIJWILLIGE DEELNAME
EN TERUGTREDEN UIT
INTERVIEW
INTEGRITEIT EN
OBJECTIVITEIT
ONDERZOEKER

TOELICHTING
De respondent wordt vooraf geïnformeerd over het doel van het onderzoek. Vooraf ontvangt de
respondent toelichting op het onderwerp, de vragen van het interview en de checklist telewerken. Er is
altijd een mogelijkheid om verdere toelichting te vragen over de interviews.
Er bestaat een mogelijkheid dat onderwerpen als gevoelig worden ervaren door de respondenten. Vooraf
zal duidelijk worden gecommuniceerd dat deze interviews plaatsvinden om een objectief oordeel te
vormen over het onderwerp telewerken. En dat het op geen enkele manier de bedoeling is om een oordeel
te geven over een individu.
De verzamelde informatie van de respondenten wordt vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden
zorgvuldig bewaard en niet openbaar gepubliceerd. De interviews worden geanonimiseerd en alleen de
functie wordt vermeld in de transcripties.
De deelname aan de interviews is vrijwillig. De respondent heeft het recht om zich op elk moment tijdens
het onderzoek terug te trekken uit de interviews zonder verdere toelichting.
De onderzoeker werkt binnen de organisatie, waardoor kans is op subjectiviteit of beïnvloeding tijdens
interviews. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt er transparant gewerkt en stelt de onderzoeker
zich open en eerlijk op tijdens het onderzoek. De bronnen en resultaten van het onderzoek worden daar
waar nodig gedeeld.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het empirisch onderzoek is uitgevoerd en welke resultaten dit
heeft opgeleverd. In paragraaf 4.1 worden de wijzigingen in de onderzoeksopzet beschreven en de
uitvoering ervan. Paragraaf 4.2 toont de resultaten van de vier onderzoeksdoelen (zie tabel 3.2).

4.1.

Wijzigingen in de onderzoeksopzet

Op een aantal punten is er afgeweken van de onderzoeksopzet, zoals die is beschreven in hoofdstuk
3. De afwijkingen zijn beschreven in tabel 4.1.
Tabel 4.1 Wijzigingen in de onderzoeksopzet
ONDERDEEL
AANBIEDINGSBRIEF

WIJZIGING
Naar aanleiding van het proefinterview is de aanbiedingsbrief aangepast op de volgende punten:
§ Er is een uitleg over TQM toegevoegd aan de brief.
§ De sectie ‘voorbereiding deelname onderzoek’ is blauw gemaakt en gesplitst in de onderdelen ‘checklist’ en
‘interviewvragen’ om inzichtelijker te maken wat er van de respondenten verwacht wordt ter voorbereiding.
De geüpdate aanbiedingsbrief is te vinden in bijlage 6.

CHECKLIST

Naar aanleiding van het proefinterview is de checklist aangepast op de volgende punten:
§ De kolom ‘sectorspecifiek’ is verwijderd uit de checklist, omdat alle factoren als niet specifiek voor de sector
worden gezien.
§ De kolom ‘toelichting’ is toegevoegd zodat de respondenten daar waar nodig kunnen toelichten waarom
een factor of aspect wel of niet van toepassing is. De geüpdate checklist te vinden in de aanbiedingsbrief
(bijlage 6).

INTERVIEWSCHEMA

Naar aanleiding van het proefinterview zijn er een aantal algemene interviewvragen toegevoegd met de
volgende onderwerpen:
§
§
§
§
§

Functie
Leeftijdscategorie
Uren werkzaam per week
Jaren werkzaam bij organisatie
Thuissituatie

Deze algemene vragen zijn toegevoegd aan het
interviewschema, omdat ze een rol kunnen spelen in de
beantwoording van de respondenten op de overige
interviewvragen

E-MAILTEMPLATES

Naar aanleiding van het proefinterview is naar voren gekomen dat het makkelijk werkt om emailtemplates
beschikbaar te hebben. De gebruikte e-mailtemplates zijn te vinden in bijlage 7.

RESPONDENTEN

Er heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden die te maken hebben met de respondenten:
§ Respondenten zijn eerst telefonisch benaderd om te peilen of ze interesse en tijd hadden voor een
interview. Vervolgens is een aanbiedingsbrief en uitnodiging verstuurd per e-mail.
§ Twee respondenten zijn afgehaakt. Deze respondenten voldeden aan alle selectiecriteria, ook punt 4
‘betrokken implementatie telewerken’ Deze twee respondenten zijn vervangen door twee andere
respondenten die ook voldoen aan criteria 1, 2 en 3 (tabel 3.3.). Ze voldoen niet aan het optionele criterium
nummer 4.
Interviews zijn eerst volledig getranscribeerd en gecodeerd (zie bijlage 8 voor codering interviews). Daarop is
een verslag gemaakt met daarin de belangrijkste onderwerpen en uitspraken van de respondenten. Dit verslag
is ter validatie voorgelegd.

INTERVIEWS

CODERING
INTERVIEWS

De codering voor de interviewanalyse is gebaseerd op resultaten uit het theoretisch kader (grijze codering in
bijlage 8) en het empirisch onderzoek (groene codering in bijlage 8).

VALIDATIE
DEFINITIEVE
CHECKLIST

§ Door de beperkte hoeveelheid tijd die respondenten beschikbaar hebben is er besloten om de definitieve
checklist niet aan de respondenten voor te leggen ter validatie.
§ Ontbrekende onderdelen in de checklist volgens de respondenten die vaker dan 1x genoemd zijn, worden
toegevoegd aan de definitieve checklist.
Benodigde HR informatie van afdeling X kon niet verkregen worden via de HR-afdeling. Daarom zijn de
medewerkers rechtstreeks benaderd voor de gevraagde informatie. Alle informatie is anoniem verwerkt in een
tabel en niet te herleiden tot een medewerker.

BEREKENEN CO2VOETAFDRUK

Bij het opstellen van de onderzoeksopzet zijn er criteria vastgesteld voor het selecteren van
respondenten (zie tabel 3.3). Deze criteria hebben geleid tot het selecteren van de respondenten
weergegeven in tabel 4.2. Bij de tabel is weergegeven aan welke criteria de respondenten voldoen.
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Tabel 4.2 Informatie over respondenten en selectiecriteria waaraan ze voldoen
CLT = Customer Loyalty Team
SDN = Service Desk Nabestaanden
SDS = Service Desk Specials
ID#

FUNCTIE
RESPONDENT

LEEFTIJD
CATEGORIE

THUISSITUATIE

Alleenstaand

UREN
WERKZAAM
PER WEEK
36 uur

JAREN
WERKZAAM
ORGANISATIE
8 jaar

VOLDOET AAN
SELECTIECRITERIA
(tabel 3.3.)
1, 2 en 3

R1

Business Support
Officer

30-35

R2

CLT-professional
particulier

55-60

Samenwonend

32 uur

34 jaar

1, 2 en 3

R3

CLT-professional
zakelijk

35-40

Alleenstaand,
1 kind (12 jaar)

28 uur

19 jaar

1, 2 en 3

R4

CLT-professional
corporate clients

30-35

24 uur

10 jaar

1, 2 en 3

R5

CLT-professional
private banking

35-40

Getrouwd,
3 kinderen (0, 2,
6 jaar)
Samenwonend

36 uur

9 jaar

1, 2 en 3

R6

Manager SDN & SDS

40-45

Getrouwd,
2 kinderen (2
en 5 jaar)

36 uur

14 jaar

1, 2, 3 en 4

Alle interviewverslagen zijn door de respondenten goedgekeurd. De informatie van de respondenten
is verwerkt in een aantal datamatrices (zie paragraaf 4.2)

4.2.

Resultaten

In tabel 4.3 en 4.4 is een beknopt overzicht te zien van de resultaten van de interviews. Deze worden
verder besproken in de volgende paragrafen De resultaten zijn onderbouwd met citaten van de
respondenten (Bijlage 9).
Tabel 4.3 Overzicht resultaten interviews betreffende telewerken.
WERKLOCATIE

VOOR COVID-19
§ 100% op kantoor

TIJDENS COVID-19
§ 100% thuis

TELEWERKEN

§ Alleen mogelijk voor managers

§ Alle werknemers werken verplicht
thuis

BELEID
TELEWERKEN

§ Beleid aanwezig voor managers
§ Beleid niet bekend bij
medewerkers
§ Locatie documenten beleid
telewerken onbekend

§ Beleid gemaakt voor telewerken
door COVID-19
§ Locatie documenten beleid
telewerken onbekend
§ Via mail informatie verstrekt
rondom telewerken

§ Beleid aangepast voor telewerken
door COVID-19.
§ Telewerken opgenomen in Caoonderhandelingen

VERGOEDINGEN

§ Reiskostenvergoeding
§ Internetkosten gedeeltelijk
vergoed via belastingvoordeel

§ Reiskostenvergoeding blijft in
stand
§ Internetkosten gedeeltelijk
vergoed via belastingvoordeel
§ Geen vergoeding voor extra
kosten thuis

§ Reiskostenvergoeding wordt
beperkt of afgeschaft
§ Internetkosten gedeeltelijk
vergoed via belastingvoordeel
§ Mogelijk vergoeding voor extra
kosten thuis. Dit wordt
meegenomen in Caoonderhandelingen

BUDGET

§ Geen specifiek budget
telewerken. Managers krijgen
laptop voor telewerken

§ €1500,- via Coolblue B.V. voor het
inrichten van een thuiswerkplek

§ €1500,- voor het inrichten van
een thuiswerkplek

WERKTIJDEN

§ Kantoortijden. Tussen 8 en 17
uur. Afhankelijk van afdeling

§ Meer flexibiliteit. In overleg met
team en afhankelijk van afdeling.
Bijvoorbeeld langere pauze
nemen, langer doorwerken.
Werkdagen blijven hetzelfde.

§ Meer flexibiliteit. In overleg met
team en afhankelijk van afdeling.
Bijvoorbeeld langere pauze
nemen, langer doorwerken.
Werkdagen blijven hetzelfde.
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VERWACHTING NA COVID-19
§ 50/50 deels kantoor en deels
thuis
§ Keuzevrijheid om zelf te bepalen
waar gewerkt wordt.

Tabel 4.4 Overzicht belangrijkste resultaten interviews betreffende checklist en overige bevindingen
CHECKLIST

AANTAL KEER GENOEMD
DOOR RESPONDENT
1x
1x
1x
6x

DIMENSIES

§
§
§
§

Dimensie ‘sector’ ontbreekt
Dimensie ‘team’ ontbreekt
Dimensie ‘werkomgeving’ ontbreekt
Dimensies niet overbodig, niet meer of minder belangrijk.

FACTOREN

§ Factor ‘mentale gesteldheid’ (onder dimensie maatschappij) ontbreekt
§ Factor ‘communicatie’ en ‘teamgevoel’ (onder dimensie team) ontbreekt
§ Factoren niet overbodig, niet meer of minder belangrijk

1x
1x

TQM PRINCIPES

§ TQM-principe ‘werknemer oriëntatie’ ontbreekt.

3x

KWALITEITSASPECTEN

§
§
§
§
§
§
§
§

OVERIG

§ Geen extra dingen die toegevoegd moeten worden aan checklist.

6x

BRUIKBAARHEID
CHECKLIST

§ Checklist bruikbaar voor implementatie telewerken.
§ Checklist niet specifiek voor sector

6x
3x

OVERIGE
BEVINDINGEN

§
§
§
§
§

Kwaliteitsaspect ‘mening klant’ ontbreekt
Kwaliteitsaspect ‘mentale gesteldheid medewerker’ ontbreekt
Kwaliteitsaspect ‘systemen’ wordt belangrijk genoemd
‘Sociale verantwoordelijkheid’ meer relevant
‘Klantgerichtheid’ meer relevant.
‘Training en empowerment van medewerkers’ meer relevant
‘Betrokkenheid en participatie (top) management’ minder relevant
Kwaliteitsaspecten niet overbodig

Kwaliteit niet achteruitgegaan ondanks telewerken
Kwaliteits(aspecten) niet per definitie randvoorwaarde voor telewerken
Telewerken representatief voor bancaire sector
Veel netwerk/VPN problemen
Sociale interactie grote belemmering telewerken

1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
6x

1x
2x
6x
4x
6x

4.2.1.
Huidige stand van zaken rondom telewerken in de
bancaire sector
De respondenten hebben hun visie gegeven over de huidige inrichting van telewerken bij de
caseorganisatie. Een overzicht met de antwoorden is te vinden in tabel 4.5.
Tabel 4.5 Overzicht antwoorden respondenten over huidige inrichting telewerken

Huidige stand van zaken

Codering

Respondent 1

Respondent 2

Respondent 3

Respondent 4

Respondent 5

Respondent 6

Dagen
0
telewerken voor
COVID-19
Beleid
Nee. Improvisatie
nodig door
COVID-19

0

0

0

0

0

Niet bekend.
Waarschijnlijk wel.
Via mail vaak op
hoogte gesteld.

Niet bekend,
Waarschijnlijk wel.
Via mail vaak op
hoogte gesteld.

Niet bekend,
Waarschijnlijk wel.

Nee.
Improvisatie
door COVID-19.
Aangepast aan
omstandigheden.

Afspraken
werktijden

Onderling
afstemmen,
flexibel

Onderling
afstemmen, flexibel

Onderling
afstemmen, flexibel

Toegang
gegevens

Ja, via netwerk.

Ja, via netwerk. Wel
netwerkproblemen

Ja, via netwerk.
Moeten wennen aan
papierloos werken

Onderling
Weinig
afstemmen. Flexibel aanpassing
geweest. Hou
kantoortijden
aan.
Ja, via netwerk.
Ja, via netwerk.
Moeten wennen
Wordt gewerkt
aan papierloos
in zelfde
werken.
systemen als op
kantoor.

Door COVID-19
beleid aangepast en
vastgelegd in
document. Vooral
voor members
veranderd.
Managers konden
al telewerken.
Kon al kiezen tussen
telewerken en
kantoor. Weinig
veranderd.
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Ja, via netwerk.

Beschikbaarheid Ja. Sommige
apparatuur
werkzaamheden
noodzakelijk op
kantoor.
Thuiswerkplek
Ja. Improviseren
in het begin.
Budget
Ja, via Coolblue €
1500,Extra
Nee geen
vergoeding
vergoeding voor
extra kosten.

Ja, goed geregeld

Ja, goed geregeld.
Heeft wel wat lang
geduurd.

Ja, goed geregeld.

Ja

Ja

Ja

Ja, via Coolblue
€ 1500,Nee geen
vergoeding voor
extra kosten. Via
belastingvoordeel
wel wat te regelen

Ja, via Coolblue
€ 1500,Nee geen
vergoeding voor
extra kosten. Via
belastingvoordeel
wel wat te regelen

Ja, via Coolblue
€ 1500,Nee geen
vergoeding voor
extra kosten. Caoonderhandelingen
bezig, waar dit aan
bod komt.

Tekortkomingen Niet in werkplek.
Mist sociale
interactie.

Niet in werkplek.
Mist sociale
interactie en
netwerkproblemen
met VPN.

Trage levering
thuiswerkplek.
Netwerkproblemen
met VPN.

Representatief
sector

Ja representatief.
Mogelijk niet 100%
door beperkingen
zoals fysieke post.
En sociale interactie
gewenst

Ja representatief.
Sociale interactie
gewenst.

Ja representatief.
Niet 100%
vanwege
privacyregels en
daardoor op
kantoor moeten
werken

Ja gelijk geregeld
via mediamarkt.
Later budget
beschikbaar
Ja

Ja, via Coolblue
€ 1500,Nee geen
vergoedingen
voor extra
kosten. Maar
meer privé tijd
door besparing
reistijd. Dat
weegt op tegen
de extra kosten.
Vergoeding kan
verbeterpunt zijn
voor organisatie
Netwerkproblemen. Niet in werkplek.
Trage systemen.
Sociale interactie
is wel belangrijk.

Ja representatief.
Sociale interactie
belangrijk.
Voorkeur 50/50.
Oudere mensen
mogelijk behoefte
aan fysieke
kantoren.

Ja, goed geregeld

Ja
Ja, via Coolblue
€ 1500,Nee geen
vergoedingen voor
extra kosten. Maar
veel privé tijd terug
door minder
reistijd. Dat weet
op tegen de extra
kosten.

Je huis wordt je
werkplek.
Combineren
kinderen en werk
lastig.
Netwerkproblemen.
En sociale interactie
is beperkt. Face to
face contact
gewenst.
Ja representatief. Ja het is mogelijk.
Of het gewenst is Maar sociale
hangt van
interactie gewenst.
persoon af.
Snelheid van
Sociale interactie systemen is
met collega's is
tekortkoming en
gewenst.
zou verbeterd
moeten worden bij
volledig digitaal
werken.

Beleid en inrichting telewerken
Voor COVID-19 werkten alle respondenten 100% op kantoor. In de huidige COVID-19 situatie wordt
er door de omstandigheden volledig thuis gewerkt. Er was wel een wens om te kunnen telewerken.
R6 zegt daarover het volgende: “Het was al wel langer de wens van medewerkers om thuis te kunnen
werken. Maar het was nog niet doorgevoerd en nu door COVID-19 is dat versneld. Het heeft een
grote rol gespeeld. Voor managers was het al mogelijk om thuis te werken voor COVID-19.” Uit
interviews met alle respondenten komt naar voren dat er niet een specifiek beleid geweest is voor
telewerken, of in ieder geval dit is niet bekend bij de respondenten. Dit beleid is aangepast door
COVID-19. Zoals R6 aangeeft: “Het is voor mij helder dat we vanuit COVID-19 snel zijn omgeschakeld
naar thuiswerken. Daarvoor hebben we dingen vastgelegd. Voor privacygevoelige informatie en veel
voorkomende vragen is er een heel document uit voortgekomen. Als je dat kunt beschouwen als
richtlijn, met alle onderwerpen die het betreft. Ja dan wel. En dat document is voor iedereen
toegankelijk”
Er is enige flexibiliteit in het bepalen van werktijden. Zoals R3 aangeeft: “Je merkt dat het op afstand
werken flexibeler gaat. Er is ruimte om flexibelere werktijden aan te houden. Dat vraagt automatisch
ook om meer ruimte voor die flexibiliteit binnen een team.” Deze flexibiliteit is niet oneindig. Er zijn
wel voorwaarden geeft ook R2 aan: “Het is een stuk flexibeler. Binnen het team begin je meestal
rond 8 uur en hou je half 5 op. Nu komt het ook wel voor dat mensen langer met pauze gaan. Even
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hardlopen of iets met de kinderen. Het zal ook per afdeling verschillend zijn. Bijvoorbeeld op een
klantenserviceafdeling heb je vaste tijden waarbinnen een klant kan bellen, dan moet je beschikbaar
zijn als medewerker”
Respondenten geven aan toegang te hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun werk uit
te oefenen. R5 geeft aan: “We hebben een ICT-omgeving waarin alles hetzelfde is, met dezelfde
toegang als op kantoor qua systemen. Dus dat was een hele gemakkelijke overgang” R2 geeft aan
dat er wel regelmatig problemen met het netwerk worden ervaren. Dit komt bij tekortkomingen aan
bod.
Een thuiswerkplek is goed in te richten. Daar is budget voor beschikbaar van €1500,- via Coolblue.
B.V. Dit bevestigd R2: “Ik heb een bureaustoel gekregen, een laptop zoals aangegeven. Daar is een
Coolblue budget voor van 1500 euro. En daar kan je dat prima van doen.” Er zijn wel beperkingen
aan de thuiswerkplek zegt R1: “Met telewerken kun je nooit volledig de situatie creëren zoals die op
kantoor is. Dat heeft ook te maken met de strenge eisen die daaraan verbonden zijn. Persoonlijk mis
ik de optie om brieven naar klanten te printen en te versturen.” Naast budget is er geen ruimte voor
extra vergoedingen. De meningen verschillen hierover. R1 zegt: “Een vergoeding voor elektriciteit of
internetkosten daar is geen rekening mee gehouden. Dat is wel iets om misschien in de toekomst te
vragen aan de werkgever. Ik merk wel dat mijn kosten dusdanig beginnen op te lopen dat het soms
aanlokkelijk is om te vragen of hier geen vergoeding voor kan komen.” Door R2 wordt aangegeven
dat er via belastingvoordeel een deel van netwerkkosten vergoed kan worden. R4 geeft aan dat er in
de CAO over wordt onderhandeld. Niet alle respondenten vinden het erg dat er geen extra
vergoeding is. R5 geeft aan: “Extra stroom of koffie die je thuis gebruikt wordt niet vergoed. Je hoort
wel van andere bedrijven dat ze er maandelijks een bedrag bij doen voor die kosten. Maar er staat
ook tegenover dat je veel vrijheid krijgt met telewerken en geen reistijd meer hebt. Dat weegt voor
mij wel op tegen die extra kosten.” R6 deelt dezelfde mening: Nee, maar je krijgt wel veel privé tijd
terug doordat je minder reistijd hebt. Dat weegt voor mij op tegen de extra kosten.
Bijzonderheden
Telewerken is representatief voor de bancaire sector. Binnen de organisatie kan er ook tijdens
COVID-19 gewoon doorgewerkt worden. Maar of dit wenselijk is vragen de respondenten zich af. R6:
”Ja, het kan, want we doen het al een jaar. Los van dat er ook collega’s zijn die echt behoefte hebben
om op kantoor te werken. Die mogelijkheid moet er altijd zijn. Ja het kan. Is het wenselijk? Persoonlijk
vind ik dat niet.” De een is positief. R4 “ziet er wel toekomst in” een ander denkt dat dit moelijker zal
zijn. R1 geeft aan: Ik vermoed dat 100% telewerken als norm niet mogelijk zal zijn. De organisatie
heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot privacyregels en wetgeving. Hierdoor zullen een
aantal zaken nooit helemaal thuis uitgevoerd kunnen worden.”
Wat opvalt is dat er een aantal bijzondere opmerkingen worden gemaakt over tekortkomingen van
telewerken. Veelal komt terug dan men sociale interactie mist. R1 geeft aan naarmate de tijd
verstrekt dat dit toeneemt. Ook R6 ervaart dit: “Wat ik een tekortkoming vind van altijd thuis werken
is dat je elkaar alleen maar digitaal ziet en niet face to face. Dus als we straks de keuze hebben om in
combinatie kantoor en thuis werken zou ik dat wel ideaal vinden” Er zijn ook netwerkproblemen. R2
geeft aan: Er zijn momenteel veel netwerkproblemen. Trage VPN-verbindingen aan de kant van de
organisatie”. Dit wekt frustratie op en bevordert de productiviteit niet verteld R6. Respondent R3
ervaart dit ook, maar geeft aan: “Het netwerk is soms wel wat traag. Maar ik vind het knap hoe snel
ze zoveel mensen hebben laten thuiswerken.”
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Er worden ook voordelen ervaren door telewerken. Telewerken geeft meer controle en een eigen
omgeving kan prettig zijn om in te werken. R1 zegt: ‘Een groot voordeel van thuiswerken is het
gevoel dat je meer touwtjes in handen hebt. Daarnaast is de ‘eigen’ omgeving soms ook
gemakkelijker om in te werken, dan in een kantoor omgeving. Thuiswerken kan je focus meer
verscherpen, wat op kantoor soms niet lukt’. Eerder werd door R5 al aangegeven dat er meer vrijheid
is met telewerken en er geen reistijd meer is. Voor R5 weegt deze vrijheid ook op tegen mogelijk
extra kosten thuis. R2 gaf ook al eerder aan dat er meer flexibiliteit is.

4.2.2.
Verwachte veranderingen rondom telewerken na
COVID-19
De respondenten verwachten veranderingen ten opzichte van voor COVID-19. Tabel 4.4. laat zien
welke veranderingen verwacht worden.

Verwachte veranderingen

Tabel 4.6 Overzicht verwachte veranderingen rondom telewerken na COVID-19
Codering

Respondent 1

Respondent 2

Respondent 3

Respondent 4

Veranderingen
na COVID-19

Combinatie van
kantoor en
telewerken.
Sociale
interactie
belangrijk.
50/50

Combinatie van
kantoor en
telewerken. Sociale
interactie belangrijk
en vrije keuze

Combinatie kantoor
en telewerken.
Voorwaarde zelf
kunnen indelen en
keuze hebben in
kantoor of thuis.
50/50

Combinatie kantoor Combinatie
en telewerken.
kantoor en
telewerken.
Eigen
keuzevrijheid is
belangrijk.
50/50
50/50

Telewerken na
COVID 19

100% kantoor of
50/50.

Respondent 5

Respondent 6
Combinatie kantoor
en thuiswerken.
Eigen keuze
belangrijk. Niet
verplicht.
50/50.

Na COVID-19 zal naar verwachting telewerken een optie blijven, dit verwachten alle respondenten.
Dit zal waarschijnlijk een combinatie worden van kantoor en thuis werken. R6: “Ik verwacht dat
iedereen de keuze krijgt tussen kantoor en thuis werken. Wel afgestemd. Het verplichte karakter
eraf.” Het percentage kan verschillen maar het liefst zien de respondenten een verdeling van 50/50.
R5 geeft aan: “Er moet balans zijn. Dus afwisseling in dagen. Het is nu een sleur dus ik denk een of
twee dagen op kantoor en de rest thuis. En dan vooral voor het sociale aspect.”
Het sociale aspect speelt een rol geeft ook R1 aan” “kantoor is waar de sociale interactie plaatsvindt,
ook snel afstemmen/bespreken van onderwerpen is een groot voordeel van kantoor.” Zoals R6 al
aangaf is een vrije keuze daarin belangrijk. Ook R2 bevestigt dit. Een andere voorwaarde volgens R3
is dat een klant “Optimaal bediend moet kunnen worden”, dit kan een rol spelen in de verdeling
tussen op kantoor en thuis werken. R3 merkt op bij een vrije keuze tussen kantoor en thuis: “wellicht
zal er een maximum gesteld worden aan het aantal wat op kantoor kan werken, om de gebouwen zo
effectief mogelijk te gebruiken.”
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4.2.3.
Valideren checklist telewerken voor de bancaire
sector
Voor het valideren van de checklist is de respondenten gevraagd deze te beoordelen en in te vullen.
De antwoorden van de respondenten is verwerkt in het overzicht in tabel 4.7.

Kwaliteitsaspecten

TQM-principe

Telewerk factoren

Telewerk dimensies

Tabel 4.7 Overzicht resultaten valideren checklist telewerken
Codering

Respondent 1

Respondent 2

Respondent 3

Respondent 4

Respondent 5

Respondent 6

Dimensie
ontbreken

Nee

Nee

Branche of sector

Dimensie team
ontbreekt. Met als
factor
communicatie en
teamgevoel

De omgeving
waarin mensen
werken.

Nee

Dimensie
overbodig

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Dimensie meer
relevant

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Dimensie minder
relevant

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Factor ontbreken

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Factor overbodig

Nee

Nee

Nee

Mentale
gesteldheid onder
maatschappij
Nee

Nee

Nee

Factor meer
relevant
Factor minder
relevant

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee. Wel belangrijk
goed werkende
systemen en sociale
interactie.
Teamgevoel en
samenwerken van
mensen.

TQM-principes
volledig

Nee, kwaliteit
vanuit
werknemer
ontbreekt

Ja

Ja

Ja

Ja, werknemer
ontbreekt.

Ja, werknemer

Kwaliteitsaspect
ontbreken

Nee

Ja, mening van de
klant

Nee

Ja, mening van de
klant

Ja, mentale
gesteldheid
werknemer

Nee, maar stabiele
systemen en
hoeveelheid
systemen
beperken. Anders
lastig om kwaliteit
te halen die
gewenst is.

Kwaliteitsaspect
overbodig

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Kwaliteitsaspect
meer relevant

Nee

Sociale
Sociale
Nee
verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid
en klantgerichtheid

Nee

Werknemers
moeten
meedenken en
proactief zijn.
Daarnaast
belangrijk dat
systemen goed
werken.

Kwaliteitsaspect
minder relevant

Betrokkenheid
en participatie
(top)
management
minder
relevant.

Betrokkenheid en
participatie
management

Nee

Nee

Nee
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Nee

Respondent 1

Respondent 2

Respondent 3

Respondent 4

Respondent 5

Respondent 6

Overige factoren
of aspecten

Nee

Nee

Nee

Nee, toelichting
sommige factoren
mag korter

Nee, alleen
werknemer en
z'n mentale
gesteldheid.

Checklist
bruikbaar voor
implementatie
telewerken

Ja, mits aantal
toelichtingen
anders
omschreven
worden. Soms
erg zwart/wit en
niet alle
factoren voor
alle sectoren
toepasbaar.
Zeker middel
om telewerken
te bevorderen
in een
organisatie.

Ja, voorleggen aan
meerdere
werknemers om te
kijken hoe die erin
staan. Mogelijk ook
klanten.

Ja. Niet
sectorspecifiek.
Kleine nuances per
sector mogelijk.
Bruikbare checklist.

Ja dat denk ik wel.
Maar toelichting
kan specifieker en
ze smart maken als
ze gemeten moeten
worden.

Ja bruikbaar om
te peilen hoe de
vlag erbij hangt.
Ook voor andere
organisaties te
gebruiken. Niet
specifiek voor
bancaire sector.

Overige
bevindingen

Kwaliteit niet
veranderd door
telewerken.
Niet
sectorspecifiek.

Kwaliteitsaspecten
niet per definitie als
randvoorwaarde.
Afgelopen jaar heeft
laten zien dat het
vanzelf vorm krijgt
en kwaliteit
behouden blijft.

Nee. Wat wel
jammer is dat vaste
medewerkers
budget krijgen en
flex medewerkers
niet. Wel logisch,
maar in kader
gelijke mensen,
gelijke rechten,
gelijke collega's,
dan is dat wat
scheef
Ja bruikbaar. Voor
alle organisaties zijn
maatschappij,
organisatie en
individu belangrijk.
Procesinhoudelijk
zou het per
organisatie kunnen
verschillen. Maar
kwaliteit is voor
elke organisatie
belangrijk om dat
zo optimaal
mogelijk in te
richten voor
telewerken.
Rol van manager
niet per definitie
anders, invulling
van de rol wel.
Meer moeite doen
om contact te
houden met
medewerkers.

Overige

Codering

Kwaliteit niet per
definitie
voorwaarde voor
telewerken. Moet
wel hetzelfde
blijven, maar
gaandeweg vindt
het z'n weg.

Dimensies
Alle respondenten vinden geen dimensie overbodig. Ook niet meer of minder relevant. Een aantal
respondenten vindt dat er dimensies ontbreken. R3 mist de dimensie branche/sector. R3 geeft aan:
“Branche (sector) wellicht. Iets wat tussen organisatie en maatschappij staat.” R4 mist de dimensie
team. R4 zegt: “Daarbij vind ik ‘team’ ook belangrijk als dimensie. Organisatie is heel breed, maar als
team kun je ook dingen hebben die door telewerken beïnvloed worden. Dus die vind ik wel belangrijk
als dimensie.” R5 mist de omgeving waarin mensen werken. R5: “Het enige wat ik zou kunnen bedenken
is omgeving. Je huisgenoten, je kinderen of je partner. Die hebben ook iets te maken met telewerken. Die zitten
de hele dag in je omgeving. Die merken de invloed die telewerken op je heeft. Dat zou een invalshoek kunnen
zijn”.

Factoren
Alle respondenten vinden de factoren niet overbodig. Ook zijn geen factoren meer of minder
relevant. R4 mist de factor ‘mentale gesteldheid’, horend bij de dimensie maatschappij. R4: “Veel
mensen zijn depressief geworden door COVID-19. Maatschappij speelt daar een belangrijke rol in,
jeugdzorg is druk, Psychologen en Psychologen zijn druk. Misschien dat telewerken daar wel een rol
in speelt op een positieve of negatieve manier in mentale gesteldheid.” Daarnaast geeft R4 aan dat
deze twee factoren mist bij de ontbrekende dimensie ‘team’. Daarover wordt het volgende gezegd:
“Bij team de communicatie. En ook het welzijn (teamgevoel) naar elkaar toe. Veel mensen zijn
individueel geworden. Het teamgevoel is belangrijk. Dat wil je wel behouden.”
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TQM-principes
De respondenten vinden de TQM-principes niet volledig. Meerdere respondenten (R1, R5 en R6)
missen de kwaliteit vanuit de werknemer. R1: “Ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar de
kwaliteit levering naar de werknemers. Dus kijken naar de interne oriëntatie, het principe vanuit de
werknemer mist. Dus beter geformuleerd de werknemer oriëntatie.” Ook R5 geeft dit aan: “Wat
vanuit de organisatie anders moet is hun werknemers in de gaten houden. Hoe het met ze gaat. Dat
kan ook invloed hebben op kwaliteit, maar dat hangt ook weer van de persoon af. De werknemer als
zichzelf is dus een belangrijk aspect.”
Kwaliteitsaspecten
Er komen twee kwaliteitsaspecten naar voren die volgens respondenten ontbreken. De ‘mening van
de klant’ en de ‘mentale gesteldheid werknemer’, die eerder is omschreven door R5. R2 geeft aan:
“Kwaliteit wordt gecontroleerd bij het team. Er wordt gekeken naar geleverde kwaliteit, daar wordt
de klant niet in meegenomen.” R4 geeft aan bij een vraag over de factoren “Klant, maar misschien
hoort dat ook bij kwaliteit. Maar gezien de klant altijd voorop staat voor de organisatie moet dat wel
meegenomen worden.” R6 geeft aan dat systemen ook een rol spelen in kwaliteit: “Bij het principe
werknemer, zoals in de vorige vraag aangegeven, speelt snelheid van systemen een rol. Als ik zie
hoelang het soms duurt om iets in een systeem te zetten, dan is de stabiliteit van systemen wel
belangrijk. En wat soms minder mag, is dat je meer naar een integraal systeem gaat, waar je alle
handelingen doet. En deze handelingen daar waar mogelijk ook automatiseert, waardoor er minder
fouten gemaakt (kunnen) worden.”
R2 ziet het kwaliteitsaspect ‘Sociale verantwoordelijkheid’ als meer relevant. R2 zegt daarover:
“Belangrijk is het dat er sociaal verantwoord wordt omgegaan met de financiële gegevens van de
klant. Als die op straat komen te liggen heb je een probleem. Voor de bancaire sector is het belangrijk
dat de gegevens veilig zijn.” R3 vindt dit ook en voegt daaraantoe dat ‘klantgerichtheid’ ook meer
relevant is. R3: “de klant staat centraal”
‘Betrokkenheid en participatie (top) management’ wordt gezien als minder relevant. R1 geeft aan:
“Management speelt zeker een rol, maar die is meer naar de achtergrond verdwenen.” R2 zegt het
volgende: Betrokkenheid en participatie van (top) management is misschien voor de afdeling waar ik
werk minder relevant. Management kijkt vanuit een helikopter view en is daardoor beter in staat
processen globaal te verbeteren, te versnellen en vergemakkelijken.”
Overige
De respondenten is gevraagd of er nog overige toevoegingen nodig zijn aan de checklist. Daarop
hebben alle respondenten aangegeven geen aanvullingen te hebben. R4 geeft wel aan dat de
toelichting van sommige factoren korter mag. Respondenten (R1, R3 en R5) geven aan dat de
checklist niet sectorspecifiek is. R6 merkt nog op: “Wat wel jammer is dat vaste medewerkers budget
krijgen en flex medewerkers niet. Wel logisch, maar in kader gelijke mensen, gelijke rechten, gelijke
collega's, dan is dat wat scheef”
Ingevulde checklist
De respondenten is gevraagd om de checklist in te vullen en om aan te geven of de onderdelen van
toepassing zijn bij de organisatie. Een overzicht van de antwoorden op de ingevulde checklists is te
vinden in bijlage 10. De toelichting voor de keuze die ze hebben gemaakt is te vinden in een
datamatrix in bijlage 11.
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Kwaliteit en telewerken
R2 zegt over kwaliteit aan: “De praktijk heeft afgelopen jaar geleerd dat dat gewoon kon. Binnen een
korte periode zat iedereen thuis door COVID-19, maar de kwaliteit is goed gebleven. Als je me dit
voor COVID-19 had gevraagd, had ik dit misschien niet verwacht, maar de praktijk afgelopen jaar
heeft laten zien dat het kan.” Op de vraag of kwaliteit een randvoorwaarde is bij implementeren van
telewerken geeft R4 aan: “Dat dacht ik wel eerst. Maar daar ben ik soepeler in geworden. Iedereen
heeft te maken met thuiswerken. Ik denk wel dat de kwaliteit hetzelfde moet blijven.”
Bruikbaarheid checklist
Op de vraag of de checklist bruikbaar is, geven alle respondenten aan dat dit zo is. Een aantal
uitspraken van de respondenten over de checklist
R1: “Het zou een goede checklist kunnen zijn, mits een aantal toelichtingen wat anders omschreven
worden, omdat het hier en daar wel erg zwart/wit is en niet op alle sectoren toepasbaar. Maar zeker
een middel om telewerken te bevorderen binnen een organisatie.”
R5 “Ik denk dat het bruikbaar is en ook om te peilen hoe de vlag erbij hangt bij medewerkers. Hij is
ook te gebruiken voor andere organisaties, niet specifiek alleen voor de bancaire sector.”
R6: “Dat denk ik wel. Dat je deze kunt gebruiken om te kijken of je als organisatie voldoet aan de
voorwaarden om telewerken goed te implementeren. Uiteindelijk zijn de categorieën maatschappij,
organisatie en individu gelijk voor alle organisaties. Ik denk dat het procesinhoudelijk anders kan zijn
per organisatie. Maar hoe dan ook zou je de kwaliteit zo optimaal mogelijk willen hebben met
telewerken.”

4.2.4.
Bepalen CO2-voetafdruk door woon-werkverkeer
voor afdeling X
Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van afdeling X voor woon-werkverkeer is gebruik
gemaakt van de gegevens in bijlage 12. Hiervoor zijn de medewerkers van afdeling X rechtstreeks
benaderd voor het aanleveren van de informatie. Er is onderscheid gemaakt tussen interne en
externe medewerkers. In totaal werken er 21 medewerkers op afdeling X. Hiervan zijn 2 extern en 19
intern. Externe medewerkers vallen niet onder scope 3 (zie paragraaf 2.3.4.) van het GHG-protocol
en worden daarom niet meegenomen in de berekening. Van de interne medewerkers worden
alleen de kilometers meegenomen die afgelegd worden per auto. De overige vervoersmethoden
worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze vervoermethoden als CO2- neutraal worden gezien.
Van de Interne medewerkers reizen er 11 per auto. Deze groep heeft een totale jaarlijkse reisafstand
van 123.344 km. Dit is gebaseerd op volledig werken op kantoor, dit komt neer op 208 werkdagen
per jaar. De emissiefactor per kilometer is 0.17kg CO2 (Koops, 2019). Tabel 4.8 geeft de totale CO2uitstoot door woon-werkverkeer voor afdeling X weer en de mogelijke besparing per jaar door 2 of 3
dagen telewerken. Alle gedetailleerde stappen voor het berekenen van CO2-uistoot zijn te vinden in
bijlage 13. De besparing is berekend op 2 of 3 dagen telewerken, omdat dit door de respondenten
wordt aangegeven als wens. Een Nederlands huishouden stoot per jaar gemiddeld 7.5 ton CO2
(Milieucentraal, 2021) uit.
Tabel 4.8 Totale CO2-uitstoot en mogelijke besparing per jaar afdeling X
TELEWERKDAGEN PER WEEK

0

2 (40% TELEWERKEN)

3 (60% TELEWERKEN)

CO2-UITSTOOT AFDELING X

21.0 ton CO2

12.6 ton CO2

8.4 ton CO2

BESPARING CO2-UITSTOOT TELEWERKEN

-

8.4 ton CO2

12.6 ton CO2
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de resultaten van empirisch onderzoek antwoord geven op de
onderzoeksvraag en deelvragen van het onderzoek. In de volgende paragrafen worden de resultaten
van hoofdstuk vier besproken. Daarna volgen de conclusies en de aanbevelingen voor de praktijk en
voor verder onderzoek.

5.1.

Discussie – reflectie

In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek besproken en de deelvragen beantwoord
van het empirisch onderzoek. De paragraaf is onderverdeeld in dezelfde verdeling als in het vorige
hoofdstuk. In paragraaf 5.1.1 komt de huidige inrichting van telewerken aan bod. In paragraaf 5.1.2.
de veranderingen in telewerken door COVID-19. Vervolgens de validatie van de checklist telewerken
in paragraaf 5.1.3. Gevolgd door de besparing op CO2-uitstoot in paragraaf 5.1.4. En afsluitend
paragraaf 5.1.5. met de reflectie.

5.1.1.

Huidige inrichting telewerken

Voor dit deel van het onderzoek is antwoord gezocht op de volgende deelvraag van het empirisch
onderzoek.
NR

DEELVRAAG

E1

Hoe is telewerken op dit moment (voor en tijdens COVID-19) ingericht binnen de bancaire sector

Voor COVID-19 was telewerken alleen mogelijk voor managers en werkten medewerkers volledig op
kantoor. De wens was er al wel van medewerkers, maar de mogelijkheid nog niet om te telewerken.
De medewerkers hebben toegang tot alle systemen en gegevens die nodig zijn voor het werken,
daarin is niks veranderd.
Er is geen strikt beleid op telewerken, medewerkers hebben enige flexibiliteit in werktijden. Dit is
beperkt tot de klassieke werkdagen. Medewerkers kunnen dit bespreken binnen eigen teams of
afdelingen. Dit hangt ook af van het soort afdeling. Er is een budget beschikbaar voor het inrichten
van een thuiswerkplek van 1500 euro. Extra vergoedingen zijn daarin niet meegenomen en zijn er
niet, mogelijk wel in de toekomst. Via belastingvoordeel kunnen internetkosten gedeeltelijk vergoed
worden.
Er zijn twee beperkingen in telewerken die sterk naar voren komen bij inrichting ervan bij de
organisatie. Problemen met het systemen, met name het netwerk (VPN-verbinding) en de sociale
interactie met collega’s.
Er worden ook voordelen ervaren door telewerken. Telewerken geeft meer controle en een
thuisomgeving kan prettig zijn om in te werken om de focus te verscherpen. De flexibiliteit in
telewerken zorgt dat medewerkers meer vrijheid ervaren in het plannen van privéactiviteiten en dat
het makkelijker is om deze af te stemmen met hun werkactiviteiten. Bijvoorbeeld tussendoor even
hardlopen of iets met de kinderen doen. Daarbij wordt er op reistijd bespaard door telewerken en
krijgen medewerkers dit in privé tijd terug. Dit weegt voor een aantal medewerkers op tegen de
extra kosten thuis die niet vergoed worden.
De interne medewerkers van afdeling X zijn gezamenlijk per week 897 minuten aan reistijd kwijt. Dit
betreft 19 medewerkers (bijlage 12), die per jaar gemiddeld 208 dagen werken. Per medewerker
komt dit omgerekend neer op ruim 3 uur per week aan reistijd. Deze 3 uur krijgen ze terug in privé
tijd als ze volledig telewerken.
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5.1.2.

Veranderingen in telewerken door COVID-19

Voor dit deel van het onderzoek is antwoord gezocht op de volgende deelvraag van het empirisch
onderzoek.
NR

DEELVRAAG

E2

Welke veranderingen verwachten de respondenten in de implementatie van telewerken na COVID-19?

Na COVID-19 verwachten de respondenten een aantal veranderingen. De verwachting is dat de
mogelijkheid blijft om thuis te werken. De verwachting is dat dit een combinatie zal zijn van 50
procent thuis werken en 50 procent op kantoor werken. De vrije keus daarin is belangrijk. Mogelijk
zal er een maximum gesteld worden aan het aantal mensen dat op kantoor kan werken, om de
ruimte zo effectief mogelijk te gebruiken.

5.1.3.

Validatie checklist telewerken

Tijdens het empirisch onderzoek is de checklist telewerken voorgelegd aan respondenten voor
validatie. Daarbij is gezocht naar antwoorden op de volgende deelvragen:
NR

DEELVRAAG

E3

Worden de bevorderende en belemmerende factoren van telewerken uit de literatuur herkend door de respondenten?

E4

Worden de aspecten van kwaliteit van werk uit de literatuur herkend door de respondenten?

E5

Worden er andere aspecten of factoren herkend die van invloed zijn op telewerken door de respondenten?

Er komt naar voren dat de respondenten een aantal onderdelen missen in de checklist. Deze zijn
uitgebreid besproken in hoofdstuk 4. Van de missende onderdelen is in tabel 5.1 weergegeven welke
actie is ondernomen betreffende de checklist. Ontbrekende onderdelen die in tabel 4.4. door
meerdere respondenten zijn genoemd worden toegevoegd aan de checklist. Sommige onderdelen
die een keer zijn genoemd worden ook toegevoegd. De keuze om een onderdeel wel of niet toe te
voegen is hieronder verder toegelicht. De definitieve checklist is te vinden in bijlage 14.
Tabel 5.1 Onderdelen checklist en ondernomen acties
CHECKLIST
§ Dimensie ‘team’
§ Dimensie ‘sector’
§ Dimensie ‘werkomgeving’

ACTIE
Niet toegevoegd (voor vervolgonderzoek)
Niet toegevoegd (voor vervolgonderzoek)
Niet toegevoegd (voor vervolgonderzoek)

§ ‘Mentale gesteldheid medewerker’ (onder
dimensie maatschappij)
§ ‘communicatie’ en ‘teamgevoel’ (onder dimensie
team)

Toegevoegd als M4

TQM PRINCIPES

§ TQM-principe ‘werknemer oriëntatie’ toegevoegd

Toegevoegd als ‘employee orientation’

KWALITEITSASPECTEN

§ Kwaliteitsaspect ‘mening klant’
§ Kwaliteitsaspect ‘mentale gesteldheid
medewerker’
§ Kwaliteitsaspect ‘systemen’
§ Kwaliteitsaspect ‘betrokkenheid werknemer’

Tekst aangepast in checklist
Toegevoegd bij dimensie maatschappij als M4

DIMENSIES

FACTOREN
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Niet toegevoegd (voor vervolgonderzoek)

Tekst aangepast in checklist
Toegevoegd als KW6

Telewerken toegevoegd
§

Factor M4 ‘mentale gesteldheid’ wordt een keer is genoemd door een respondent. Ook bij de
kwaliteitsaspecten wordt mentale gesteldheid een keer genoemd. Daarom wordt ‘mentale
gesteldheid’ als factor M4 toegevoegd onder de dimensie ‘maatschappij’ in de definitieve
checklist.

Telewerken niet toegevoegd
§

§

Dimensies ‘team, sector en werkomgeving’ worden genoemd als mogelijk om te kunnen worden
toegevoegd. Deze worden alle drie niet vaker dan een keer genoemd door een respondent.
Omdat deze dimensies breed zijn en op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden of
gebruikt binnen een organisatie zijn ze in dit onderzoek verder niet meegenomen in de
definitieve checklist. Hoewel ze in dit onderzoek niet worden opgenomen, kunnen ze voor
eventueel vervolgonderzoek verder worden uitgewerkt (zie paragraaf 5.4).
Factoren ‘communicatie’ en ‘teamgevoel’ worden beide genoemd als factor door een
respondent. Met mogelijk als dimensie 'team’. Omdat de dimensie team en de factoren
communicatie en teamgevoel qua dekking een breed onderwerp zijn en verder niet duidelijk is
toegelicht, zijn de factoren in dit onderzoek niet toegevoegd. Vanuit de literatuur worden deze
factoren niet specifiek onderbouwd. In vervolgonderzoek kan verder gekeken worden naar
‘teamgevoel’ en ‘communicatie’, als onderdeel van dimensie ‘team’.

Kwaliteit van werkt toegevoegd
§
§

TQM-principe ‘employee orientation’ wordt door drie respondenten genoemd als werknemer
oriëntatie. Daarom is dit principe in de definitieve checklist opgenomen.
Kwaliteitsaspect KW6 ‘betrokkenheid werknemer’ wordt maar een keer genoemd. Maar omdat
het nieuwe TQM-principe werknemer oriëntatie (employee orientation) goed aansluit bij dit
aspect is besloten om deze wel op te nemen in de definitieve checklist als KW6.

Kwaliteit van werk aangepast
§

Kwaliteitsaspecten ‘mening klant’ en ‘systemen’ worden beide een keer genoemd door een
respondent. Omdat beide onderdelen al op een andere manier genoemd stonden bij de
kwaliteitsaspecten, is de tekst aangepast, waardoor deze twee onderdelen duidelijker naar voren
komen in de toelichting van de definitieve checklist.

Definitieve checklist
De belangrijkste conclusie is dat alle respondenten aangeven dat de voorlopige checklist bruikbaar is
voor het implementeren van telewerken binnen een organisatie. De definitieve checklist is opgesteld
op basis van de aanbevelingen in paragraaf 5.1.3. De aanpassingen zijn in geel gemarkeerd.
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5.1.4.

Besparing CO2-uitstoot

Om inzicht te krijgen in een mogelijke reductie in de CO2-uitstoot door telewerken is er antwoord
gezocht op de volgende deelvragen van het empirisch onderzoek:
NR

DEELVRAAG

E6

Wat is de CO2-voetafdruk van organisatieonderdeel x binnen de casusorganisatie voor woon-werkverkeer?

E7

Hoeveel kan de CO2-voetafdruk gereduceerd worden per dag door telewerken bij de casusorganisatie?

De CO2-voetafdruk voor afdeling X van de organisatie is 21.0 ton CO2 per jaar. Dit is berekend op 11
interne medewerkers die met de auto reizen. Voor de berekening van een besparing op de CO2uitstoot is berekend wat de besparing zou zijn voor 2 dagen telewerken en 3 dagen telewerken,
omdat respondenten aangeven dat 50 procent thuis werken en 50 procent op kantoor werken
gewenst is. 2 dagen telewerken levert een besparing op van 8.4 ton CO2 per jaar en 3 dagen
telewerken levert een besparing op van 12.6 ton CO2 per jaar voor afdeling X (tabel 4.8). Ter
vergelijking, een Nederlands huishouden stoot per jaar gemiddeld 7.5 ton CO2 aan energie
(Milieucentraal, 2021) uit.
Als wordt gekeken naar alle 15.499 fte aan medewerkers van de bank in Nederland kan dit bij
volledig telewerken zelfs een besparing van 29.6 kiloton aan CO2 per jaar opleveren. Dit is
vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot aan energie van 3.950 huishoudens.
Minder dagen werken op kantoor betekent mogelijk dat er minder werkplekken nodig zijn. Dan is
een verdere verlaging van de CO2-uitstoot mogelijk, omdat een kleiner kantoor minder verwarmd
(scope 1 GHG protocol) en gekoeld (scope 2 GHG protocol) hoeft te worden.

5.1.5.

Reflectie

De betrouwbaarheid, validiteit en ethiek zijn besproken in paragraaf 3.4. In deze paragraaf zal
worden gereflecteerd op hoe de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek zo goed mogelijk
gewaarborgd zijn. Er wordt ook ingegaan op de ethische aspecten van het onderzoek en de
beperkingen van het onderzoek.
Beperkingen van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de COVID-19 pandemie. Ten tijde van dit onderzoek zijn er
diverse maatregelen vanuit de overheid opgelegd om de COVID-19 pandemie in te perken. Deze
maatregelen hielden in dat sociale contacten beperkt werden, alleen noodzakelijke winkels in
bepaalde perioden open mochten en kinderen voor een langere tijd les kregen op afstand. Deze
maatregelen kunnen onbewust invloed hebben gehad op het onderzoek. Dit kwam ook naar voren
in de interviews met respondenten. Wat de precies invloed is geweest is niet te bepalen.
Interne validiteit
Er is kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van semi-gestructureerde interviews. Vooraf is zoals in
de onderzoeksopzet aangegeven een proefinterview gehouden om de compleetheid van de
interviewvragen te toetsen en eventuele aanpassingen voor vervolginterviews te doen. Naar
aanleiding van het proefinterview is de aanbiedingsbrief aangepast en zijn er in de checklist en
interview vragen ook kleine aanpassingen gedaan. Bij de checklist is een extra kolom toegevoegd,
zodat respondenten kunnen toelichten waarom een antwoord is gegeven. De interviewverslagen zijn
ter validatie aan de respondenten toegestuurd. Hier zijn geen bijzonderheden in aangetroffen en alle
verslagen zijn geaccordeerd.
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Externe validiteit
De respondenten zijn geselecteerd op basis van vooraf opgestelde criteria. Twee respondenten
hebben door omstandigheden een interview moeten annuleren. Daarvoor in de plaats zijn twee
vervangende respondenten gevonden die ook voldeden aan de criteria. Een afdeling van een
bepaalde bank is gebruikt voor analyse. Dit zorgt ervoor dat de generaliseerbaarheid realiseerbaar is
voor de sector waar de bank onderdeel van uitmaakt. Om deze te verhogen is getracht de rollen van
de respondenten van het onderzoek breed te houden en te richten op de checklist telewerken en
niet op de rollen specifiek, waardoor mogelijk dezelfde soort rollen ook in een andere organisatie
aanwezig zijn en deze voor generaliseerbaarheid kan zorgen. Door de beperkingen van het
onderzoek betreffende COVID-19 kan het zijn dat de generaliseerbaarheid niet helemaal op gaat,
omdat het onderzoek onder bijzondere omstandigheden heeft plaatsgevonden. De respondenten
zijn van mening dat de checklist in ieder geval voor de bancaire sector en mogelijk voor meer
sectoren bruikbaar is.
Interne betrouwbaarheid
Vooraf aan het interview hebben de respondenten dezelfde informatie ontvangen. Een
aanbiedingsbrief en een bijlage met een checklist en interviewvragen. Het interviewschema heeft de
basis gevormd voor de interviews, om de objectiviteit te waarborgen en elke respondent dezelfde
soort vragen te stellen.
Externe betrouwbaarheid
Alle stappen van het onderzoek zijn vastgelegd en de verwerking van de informatie is op een
transparante manier gebeurd, waardoor het onderzoek reproduceerbaar is. Wat een probleem kan
opleveren is de eerdergenoemde bijzondere situatie met COVID-19. Mocht dit onderzoek
plaatsvinden na de pandemie, dan kan het zijn dat er toch andere resultaten uit komen door
bijvoorbeeld externe invloeden op de respondenten.
Ethische aspecten
Dit onderzoek is op een ethisch verantwoorde manier uitgevoerd. Alle respondenten zijn vooraf
geïnformeerd over het doel van het onderzoek en de rechten die ze hebben. De anonimiteit van de
respondenten is te allen tijde gewaarborgd en de gegevens zijn vertrouwelijk behandeld en
zorgvuldig bewaard. Deze worden niet openbaar gepubliceerd. Er heeft geen belangenverstrengeling
plaatsgevonden.

5.2.

Conclusies

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is:
Hoe kan telewerken de CO2-voetafdruk verminderen met behoud van de kwaliteit van werk in
de bancaire sector?
De checklist kan binnen de bancaire sector en mogelijk ook andere sectoren worden gebruikt bij het
implementeren van telewerken om deze te verbeteren. Door het wegnemen van belemmerende
factoren en het uitbuiten van bevorderende factoren. Uit onderzoek komt naar voren dat kwaliteit
niet een randvoorwaarde hoeft te zijn voor telewerken, omdat de praktijk heeft uitgewezen volgens
respondenten dat de kwaliteit niet per definitie achteruit is gegaan. Meetindicatoren zouden in een
checklist meegenomen kunnen worden en op die manier als instrument kunnen dienen voor het
bepalen van de kwaliteit.
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Dit onderzoek laat zien dat telewerken een aanzienlijke reductie in de CO2-uitstoot per jaar kan
geven bij 2 dagen (8.4 ton CO2 ) of 3 dagen (12.6 ton CO2) telewerken voor een afdeling X. Voor de
hele bank in Nederland is dit zelfs 29.6 kiloton bij volledig telewerken. Dit staat gelijk aan ongeveer
3.950 huishoudens. Een verdere verlaging van de CO2-uitstoot is mogelijk wanneer minder dagen
werken op kantoor ook betekent dat er minder werkplekken nodig zijn. Omdat een kleiner kantoor
minder verwarmd (scope 1 GHG protocol) en gekoeld (scope 2 GHG protocol) hoeft te worden.
Respondenten geven aan heil in te zien in een hybride modus van werken, omdat op die manier de
voordelen van telewerken en op kantoor kunnen worden ervaren. Voor de organisatie zal dit
hoogstwaarschijnlijk ook een kostenbesparing opleveren, omdat door het efficiënt inzetten van
kantoorruimte afgestoten kan worden. Daarbij zal de reductie in reizen, ook betekenen dat er
minder reiskostenvergoeding nodig is voor de organisatie. En krijgen de medewerkers de reistijd
terug in privétijd. Voor de afdeling X is dit gemiddeld ongeveer 3 uur per week, per medewerkers.

5.3.

TELEWERKEN

§

§
§
§

CHECKLIST

§
§

CHECKLIST

CO2VOETAFDRUK

5.4.

Aanbevelingen voor de praktijk
Uit onderzoek komt naar voren dat respondenten na COVID-19 graag de mogelijkheid blijven houden om te telewerken.
Met als randvoorwaarde dat hierin een eigen keuze is. Dit is interessant voor de besparing op CO2-uitstoot, maar voor de
organisatie ook interessant voor kostenbesparing. Minder mensen op kantoor kan betekenen minder ruimte en minder
reiskosten en kosten voor verwarmen en koelen. Daarnaast zou de introductie van een hybride modus de voordelen van
telewerken en op kantoor optimaal kunnen combineren, waardoor de twee grootste belemmeringen (sociale interactie
collega’s en problemen met systemen) die respondenten zien in telewerken voor een deel weggenomen zouden kunnen
worden.
Vergoedingen voor extra kosten voor medewerkers. Telewerken zorgt bij medewerkers thuis voor extra kosten zoals
stookkosten, koffie etc.
Onderzoek doen naar het zo optimaal mogelijk inzetten van kantoorruimte en de reductie van CO2-uitstoot die dat oplevert,
zodat bezetting zo optimaal mogelijk is.
Onderzoek doen naar het verspreiden van beleid op telewerken en aanscherpen. Medewerkers zijn er niet mee bekend.
Communicatie kan draagvlak verbreden voor telewerken.
De checklist kan worden ingezet binnen de bancaire sector om telewerken te implementeren of te verbeteren. Het kan
dienen als instrument om belemmeringen van telewerken weg te nemen.
Meetindicatoren opnemen in de checklist voor kwaliteit. Daarmee kan kwaliteit verbeterd worden en komt er inzicht in de
impact die telewerken heeft op kwaliteit.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

§

In het onderzoek naar CO2-uitstoot kantoorruimte meenemen. Er is nu geen betrouwbare data bekend die in dit onderzoek
kon worden meegenomen. Respondenten geven aan voorkeur te hebben voor 2 of 3 dagen telewerken. Door de
combinatie telewerken en op kantoor werken kan onderzocht worden wat 2 of 3 dagen telewerken aan kantoorruimte
besparing en CO2-reductie oplevert. En daarmee ook de mogelijke kostenbesparing.

§

Omdat het onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens COVID-19 kan dit onderzoek daardoor positief of negatief beïnvloed
zijn, werkomgeving kan daarin ook een rol spelen. Met het opnieuw valideren van de checklist kan deze invloed worden
onderzocht.
Meetindicatoren opnemen in de checklist voor kwaliteit. Daarmee kan kwaliteit verbeterd worden en komt er inzicht in de
impact die telewerken heeft op kwaliteit.
De checklist gebruiken in een andere afdeling binnen de organisatie of binnen een andere sector. Om te kijken of de
checklist sectorspecifiek is of te maken is.
De relevantie van factoren en kwaliteitsaspecten mee laten wegen in de checklist in een vervolgonderzoek.
De checklist doorontwikkelen en valideren met als extra dimensies ‘sector’, ‘team’ en ‘werkomgeving’. Daarnaast kunnen
de factoren ‘communicatie’ en ‘teamgevoel’ mee worden genomen onder team.

§
§
§
§
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What's in name? Definitions and conceptualizations of teleworking and homeworking
Instrument validation for investigating a model of employment arrangement fit for it
professionals
De keuze van organisaties voor thuiswerken en formeel thuiswerkbeleid
The good, the bad, and the unknown about telecommuting
Profiling virtual employees:the impact of managing virtually
Exploring the characteristics of an it professional's employment arrangement
Telewerk als nieuwe werkvorm: kwalitatief onderzoek naar de aanleiding,
implementatie en gevolgen bij vlaamse organisaties.
Teleworking in united arab emirates (uae): an empirical study of influencing factors,
facilitators, and inhibitors.
Managing & using information systems; a strategic approach.
Is telework effective for organizations?: a meta-analysis of empirical research on
perceptions of telework and organizational outcomes.
Advantages, challenges and contradictions of the transformative nature of telework: a
review of the literature
Does teleworking negatively influence it professionals?: an empirical analysis of it
personnel's telework-enabled stress.
Telework and the nature of work: an assessment of different aspects of work and the
role of technology
How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific findings.
Slowing work down by teleworking periodically in rural settings?
Three generations of telework: new icts and the (r)evolution from home office to virtual
office.
Home-based telework in france: characteristics, barriers and perspectives.
Trusting telework in the federal government.
What impact do flexible working arrangements (fwa) have on employee performance
and employee performance and
Assessing the impacts of transport policies through energy system simulation: the case
of the medellin metropolitan area
Why permit telework?
Unpackaging manager mistrust in allowing telework: comparing and integrating
theoretical perspectives.
Moderators of telework effects on the work-family conflict and on worker performance
The telework, a flexible way to work in a changing workplace
Managing flexible work arrangements: teleworking and output controls
Understanding government telework: an examination of research literature and
practices from government agencies.
Quaility is free: the art of making quality certain
Managing with total quality management: theory and practice
Agile meets cmmi: culture clash or common cause xp
Agile software development with scrum.
The environmental impacts of teleworking: a model of urban analysis and a case study.
A new model of work role performance: positive behavior in uncertain
andinterdependent contexts
Agile maturity model (amm): a software process improvement framework for agile
software development practices.
How worthwhile is teleworking from a sustainable mobility perspective? The case of
brussels capital region.
Development and validation of a self-reported measure of job performance
Low-carbon transport policy in four asean countries: developments in indonesia, the
philippines, thailand and vietnam
Workbook business processes.
A valid and applicable measurement method for knowledge worker productivity
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L5 HOE KAN DE CO2-VOETAFDRUK
GEREDUCEERD WORDEN DOOR
TELEWERKEN?

L4 WAT IS DE CO2-VOETAFDRUK EN
HOE KAN DEZE BEREKEND WORDEN?

2018

Iazzolino & laise

Knowledge worker productivity is it really impossible to measure it

2008
2011

A definition of 'carbon footprint'
Carbon footprint: current methods of estimation.

2014
2015
2016
2017

Wiedmann & minx
Pandey, agrawal &
pandey
Wright, kemp &
williams
Wri
Caird, lane, el al.
Liu, wang, su
Versteijlen et al

2018
2018

Udas, wölk & wilmking
Kubová

2011

Carbon footprinting’: towards a universally accepted definition
Ghg protocol
Design of higher education teaching models and carbon impacts.
A review of carbon labeling: standards, implementation, and impact.
Pros and cons of online education as a measure to reduce carbon emissions in higher
education in the netherlands
"the “carbon-neutral university” – a study from germany"
Carbon-voetafdruk measurement and management: case study of the school forest
enterprise.
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Bijlage 2: bevorderende factoren telewerken

MAATSCHAPPIJ

INDIVIDUEEL

Arbeidstevredenheid

Telewerken zorgt voor aantrekkelijkere
arbeidscondities en verhoogde motivatie,
waardoor arbeidstevredenheid toeneemt.

O-2

Werving en Selectie

O-3

Productiviteitwinst

Door telewerken en de flexibiliteit die het met
zich meebrengt, komt een grotere pool mensen
beschikbaar met kennis en vaardigheden die
werk kunnen uitvoeren voor de organisatie.
Telewerken zorgt voor minder afleiding en meer
efficiëntie, waardoor productiviteit toeneemt.

O-4

Verbeterde agility

Telewerken biedt toegang tot werk gerelateerde
informatie ongeacht ruimte en tijd.

O-5

Financiële voordelen
organisatie

√

O-6

Verlaagd
ziekteverzuim

Telewerken zorgt voor een vermindering van
kosten van kantoorruimte en bijbehorende
apparatuur.
Telewerken zorgt dat een werknemer vaker
doorwerkt, ondanks "ziek" zijn.

I-1

Financiële voordelen

Een werknemer bespaart op kosten van woonwerkverkeer door telewerken

√

√

I-2

Werk-privé balans

√

√

I-3

Ruimtelijke mobiliteit

Werk en privé is door telewerken beter te
coördineren en zorgt daardoor voor efficiënter
omgaan met timemanagement.
Door telewerken is deelname aan werk mogelijk
vanaf verschillende plaatsen.

I-4

Verhoogde
werkautonomie

Telewerken zorgt voor meer vrijheid in het
structureren van werk

√

I-5

Verhoogde
productiviteit

Telewerken zorgt voor minder afleiding,
waardoor productiviteit verhoogd.

√

I-6

Toegenomen
arbeidsvreugde door
flexibiliteit

Door verhoogde flexibiliteit door zelf te beheren
wanneer, waar en hoe te werken, zorgt voor
toegenomen arbeidsvreugde.

I-7

Tijdsbesparing

Telewerken zorgt voor besparing op de reistijd
van woon-werkverkeer.

M-1

Verkeer en uitstoot

M-2

Arbeidsmarkt

Telewerken beperkt het aantal
transportbewegingen en zorgt daardoor voor
minder uitstoot.
Telewerken zorgt dat meer mensen (bijvoorbeeld
met een beperking) kunnen deelnemen aan de
arbeidsmarkt.
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

O’ BRIEN & YAZDANI
ALIABADI (2020)

PEARLSON & SAUNDERS
(2013)

BOELL ET AL. (2013)

ABOELMAGED & ELAMIN
(2011)

√

NAKROŠIENĖ ET AL. (2019)

O-1

MARTÍNEZ SÁNCHEZ ET AL.
(2004)

TOELICHTING

HARPAZ (2002)

FACTOR

BARUCH (2000)

#

AGUILERA ET AL. (2016)

ORGANISATIE

DIMENSIE

De onderstaande bevorderende factoren van telewerken worden ondertekend vanuit de literatuur.
Deze zijn per dimensie aangegeven. De bronnen in de donkerblauwe kleur zijn de kernauteurs
gebruikt door de afstudeerders Albers (2019), Coenen (2019) en Van den Toorn (2019) van ‘Telewerk
1’. Deze staan ook genoemd in tabel 2.2. De lichtblauwe bronnen is de nieuwe gevonden literatuur.
De formulering van de factoren en de toelichting zijn overgenomen van Albers (2019), omdat deze
onderzoeker een compleet overzicht geeft op basis van eerder beschreven kernauteurs en van deze
factoren een korte en duidelijke toelichting beschrijft.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Bijlage 3: belemmerende factoren telewerken

MAATSCHAPPIJ

INDIVIDUEEL

ORGANISATIE

O-8

Wetgeving

O-9

√

√

√

Samenwerking met anderen in en buiten een team wordt
belemmerd en wordt verzwakt door telewerken.

√

O-10

Kennis en
Expertise

Telewerken zorgt voor minder kennisoverdracht tussen
medewerkers.

√

√

√

O-11

ICTinfrastructuur

Er moet een stabiele en voldoende ingerichte ICTinfrastructuur zijn om telewerken te ondersteunen.

√

√

√

O-12

Beveiliging

Buiten de organisatie werken zorgt ervoor dat de
beveiliging van bedrijfsgegevens achteruitgaat.

√

√

O-13

Kosten
organisatie

Het inrichten van telewerk vergt grote investeringen in
technologie, materiaal en mensen.

√

√

√

√

√

I-8

Werk-privé
balans

√

√

√

√

√

I-9

Sociale
contacten

Telewerken zorgt dat de grens tussen werk en privé
vervaagt en geeft medewerkers het gevoel steeds
beschikbaar te moeten zijn.
Telewerken zorgt voor minder sociale contacten en zorgt
voor een geïsoleerd gevoel en meer mentale problemen.

√

√

I-10

Betrokkenheid

Medewerkers ervaren meer afstand tot de werkplek en
voelen zich minder betrokken bij de werkplek.

√

√

I-11

Vertrouwen

√

√

I-12

(Technische)
ondersteuning

Minder persoonlijke interactie met anderen door
telewerken zorgt voor een verminderd vertrouwen
onderling.
Fysieke (technische) ondersteuning vermindert, waardoor
problemen ontstaan met het uitvoeren van
werkzaamheden door medewerkers.

√

√

M-3

Individualisme

√

√

√

√

√

√

√

√

O’ BRIEN & YAZDANI
ALIABADI (2020)

PEARLSON & SAUNDERS
(2013)

BOELL ET AL. (2013)

ABOELMAGED & ELAMIN
(2011)

Samenwerking
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√

√

√

Telewerken zorgt dat samenwerking met anderen wordt
belemmerd en verzwakt

√

√

Telewerken zorgt voor minder fysieke controle over
werknemers en vraag om aanpassingen van
managementstijl.
Telewerken op grote schaal hangt samen met nieuwe
juridische uitdagingen

√

√

NAKROŠIENĖ ET AL. (2019)

Management

AGUILERA ET AL. (2016)

O-7

TOELICHTING

MARTÍNEZ SÁNCHEZ ET AL.
(2004)

FACTOR

HARPAZ (2002)

#

BARUCH (2000)

DIMENSIE

De onderstaande belemmerende factoren van telewerken worden ondertekend vanuit de literatuur.
Deze zijn per dimensie aangegeven. De bronnen in de donkerblauwe kleur zijn de kernauteurs
gebruikt door de afstudeerders Albers (2019), Coenen (2019) en Van den Toorn (2019) van ‘Telewerk
1’. Deze staan ook genoemd in tabel 2.2. De lichtblauwe bronnen is de nieuwe gevonden literatuur.
De formulering van de factoren en de toelichting zijn overgenomen van Albers (2019), omdat deze
onderzoeker een compleet overzicht geeft op basis van eerder beschreven kernauteurs en van deze
factoren een korte en duidelijke toelichting beschrijft.

√

√

√
√
√

√
√

√

√

√

Bijlage 4: rekenmodel CO2-uitstoot woon-werkverkeer (Koops, 2019)
Procedure
De procedure om de CO2-voetafdruk te berekenen, is gebruik te maken van de technische
specificatie van de ISO Standard 14067:2013. Deze specificatie bevat principes, eisen en
aanwijzingen om tot kwantificatie van de CO2-voetafdruk over te gaan (Kubová, 2018). In dit geval
begint dit met het vaststellen van de twee activiteiten: het aantal gereden autokilometer en de
energie om het gebouw te verwarmen, en de bijbehorende emissiefactoren in kilogram CO2-eq per
liter brandstof (benzine of diesel), per kilogram CO2-eq per kubieke meter gas of kilowattuur elektra.
In de literatuur (CHMI,2017) zijn de emissiefactoren gevonden zoals in tabel bijlage 4-0.1. is
weergegeven.
Tabel Bijlage 4- 0.1 Emissiefactoren (CHMI, 2017)
ITEM
DIESEL
BENZINE
ELEKTRICITEIT
GAS

EMISSIEFACTOR
0,00273
0,00238
541
55,4

EENHEID
t CO2-eq/L
t CO2-eq/L
t CO2-eq/GWh
t CO2-eq/TJ

In het spraakgebruik hanteren we de woon-werkafstand in kilometer, het elektriciteitsgebruik in
Kilowattuur en het gasgebruik in kubieke meter. De omrekening leidt tot de gegevens in tabel bijlage
4-0.2.
Tabel Bijlage 4- 0.2 Omgerekende emissiefactoren
ITEM
BRANDSTOF (BENZINE OF DIESEL)
ELEKTRICITEIT
GAS

EMISSIEFACTOR
0,17
0,541
1,94

EENHEID
Kg CO2-eq/km
Kg CO2-eq/kWh
Kg CO2-eq/m3

Omrekenfactoren
Voor beide berekeningen zijn twee verschillende bronnen gebruikt die in grootteorde hetzelfde
resultaat geven. We gaan uit van brandstofverbruik auto 1 liter per 14 kilometer. Diesel heeft een
iets hogere emissiefactor dan benzine, maar het gemiddeld verbruik is bij diesel iets lager dan bij
benzine (Nissan,2019)
Energie-inhoud Gronings aardgas 35,17 MJ per m3 (Gasunie, 2019)
1 ton is 1000 kg
Mega = 106
Giga = 109
Tera = 1012
Dit levert: Gas: 35,17*106 * 55,4*103/1012 = 1940*10-3 = 1,94 kg CO2-eq/m3.
Alternatief: omrekenfactor voor gas: 1 m3 aardgas = 2,2 kg CO2 (Wikipedia, 2019).
Elektra: 541*103/106 = 0,541 kg CO2-eq/kWh.
Benzine: 0,00238 t CO2-eq/L = 2,38 kg CO2-eq/L = 1/14*2,38 = 0,17 kg CO2-eq/km
Alternatief: Uitstoot per reizigerskilometer voor autovervoer: 0,20 kg CO2
(Geïnterpreteerd volgens de grafiek uitstoot per reizigerskilometer van (Milieucentraal, 2019) van de
website (Milieucentraal, Milieucentraal, 2019)).
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Bijlage 5: voorlopige checklist telewerken

ORGANISATIE

1-FACTOREN TELEWERKEN
DIMENSIE ID#
FACTOR

INDIVIDUEEL

SECTOR
SPECIFIEK?

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Arbeidstevredenheid

O-2

Werving en Selectie

O-3

Productiviteitswinst

O-4

Verbeterde agility

O-5

O-7

Financiële voordelen
organisatie
Verlaagd
ziekteverzuim
Management

O-8

Wetgeving

O-9

Samenwerking

O-10

Kennis en Expertise

O-11

ICT-infrastructuur

O-12

Beveiliging

O-13

Kosten organisatie

I-1

Financiële voordelen

I-2

Tijdmanagement

I-3

I-7

Ruimtelijke
mobiliteit
Verhoogde
werkautonomie
Verhoogde
productiviteit
Toegenomen
arbeidsvreugde door
flexibiliteit
Tijdsbesparing

I-8

Werk-privé balans

I-9

Sociale contacten

I-10

Betrokkenheid

I-11

Vertrouwen

I-12

(Technische)
ondersteuning

M-1

Arbeidsmarkt

M-2

Verkeer en uitstoot

Telewerken beperkt het aantal transportbewegingen en zorgt
daardoor voor minder uitstoot.

Ja/nee

Ja/nee

M-3

Individualisme

Telewerken zorgt dat samenwerking met anderen wordt
belemmerd en verzwakt.

Ja/nee

Ja/nee

I-4
I-5
I-6

Telewerken zorgt voor aantrekkelijkere arbeidscondities en
verhoogde motivatie, waardoor arbeidstevredenheid
toeneemt.
Door telewerken en de flexibiliteit die het met zich meebrengt,
komt een grotere pool mensen beschikbaar met kennis en
vaardigheden die werk kunnen uitvoeren voor de organisatie.
Telewerken zorgt voor minder afleiding en meer efficiëntie,
waardoor productiviteit toeneemt.
Telewerken biedt toegang tot werk gerelateerde informatie
ongeacht ruimte en tijd.
Telewerken zorgt voor een vermindering van kosten van
kantoorruimte en bijbehorende apparatuur.
Telewerken zorgt dat een werknemer vaker doorwerkt,
ondanks "ziek" zijn.
Telewerken zorgt voor minder fysieke controle over
werknemers en vraag om aanpassingen van managementstijl.
Telewerken op grote schaal hangt samen met nieuwe
juridische uitdagingen
Samenwerking met anderen in en buiten een team wordt
belemmerd en wordt verzwakt door telewerken.
Telewerken zorgt voor minder kennisoverdracht tussen
medewerkers.
Er moet een stabiele en voldoende ingerichte ICTinfrastructuur zijn om telewerken te ondersteunen.
Buiten de organisatie werken zorgt ervoor dat de beveiliging
van bedrijfsgegevens achteruitgaat.
Het inrichten van telewerk vergt grote investeringen in
technologie, materiaal en mensen.
Een werknemer bespaart op kosten van woon-werkverkeer
door telewerken
Werk en privé is door telewerken beter te coördineren en zorgt
daardoor voor efficiënter omgaan met tijdmanagement.
Door telewerken is deelname aan werk mogelijk vanaf
verschillende plaatsen.
Telewerken zorgt voor meer vrijheid in het structureren van
werk
Telewerken zorgt voor minder afleiding, waardoor de
productiviteit omhoog gaat.
De flexibiliteit van telewerken, door zelf te beheren wanneer,
waar en hoe te werken, zorgt voor toegenomen
arbeidsvreugde.
Telewerken zorgt voor besparing op de reistijd van woonwerkverkeer.
Telewerken zorgt dat de grens tussen werk en privé vervaagt
en geeft medewerkers het gevoel steeds beschikbaar te
moeten zijn.
Telewerken zorgt voor minder sociale contacten en zorgt voor
een geïsoleerd gevoel en meer mentale problemen.
Medewerkers ervaren meer afstand tot de werkplek en voelen
zich minder betrokken bij de werkplek.
Minder persoonlijke interactie met anderen door telewerken
zorgt voor een verminderd vertrouwen onderling.
Fysieke (technische) ondersteuning vermindert, waardoor
problemen ontstaan met het uitvoeren van werkzaamheden
door medewerkers.
Telewerken zorgt dat meer mensen (bijvoorbeeld met een
beperking) kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

RELEVANT
VOOR
ORGANISATIE?
Ja/nee

O-1

O-6

MAATSCHAPPIJ

TOELICHTING
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Ja/nee

2-ASPECTEN KWALITEIT VAN WERK

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

PROCES
ORIENTATION

CUSTOMER
ORIENTATION

TQM
PRINCIPE

ID#

ASPECT

TOELICHTING

TOEGEPAST IN
ORGANISATIE

SECTOR
SPECIFIEK

KW-1

Klantgerichtheid en
servicecultuur

Ja/nee

Ja/nee

KW-2

Sociale
verantwoordelijkheid

Ja/nee

Ja/nee

KW-3

Training en
empowerment van
medewerkers
Kwaliteit en
performance
metingen

De wens van de klant moet centraal staan en wordt continue
gemonitord. Wanneer een wens van een klant verandert, kan
de organisatie zich aanpassen aan de wens.
De organisatie heeft een sociale verantwoordelijkheid richting
de klant om te zorgen dat een product of dienst voldoet aan
kwaliteitscriteria, zoals betrouwbaar, volledig aan
veiligheidseisen voldoen. Daar hoort ook bij dat er compliant
gewerkt wordt volgens wet-en regelgeving.
Medewerkers worden empowered om zelf verbeteringen te
identificeren en gestimuleerd om zich betrokken te voelen bij
de producten en services die geleverd worden.
Een dienst of service afgenomen door een klant moet voldoen
aan kwaliteit specificaties en eisen van de klant. Dit betekent
dat er regelmatig kwaliteit en performance metingen
uitgevoerd worden.

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Management creëert een cultuur die medewerkers in staat
stelt om verbeteringen te bedenken en door te voeren.

Ja/nee

Ja/nee

KW-4

KW-5

Betrokkenheid en
participatie van
(top)management
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Bijlage 6: aanbiedingsbrief voor interview respondenten
Aan:
Van:
Datum:
Onderwerp:

Respondent
Nynke Hilde Visser
maart 2021
Informatie interview checklist ‘telewerken en kwaliteit van werk’

Beste collega,
Dit interview is onderdeel van een onderzoek naar telewerken in de bancaire sector. Er wordt
onderzocht wat de invloed is van telewerken op het verminderen van de CO2-uitstoot, door woonwerkverkeer veroorzaakt, en welke factoren daarbij een rol spelen. Daarin wordt ook gekeken naar
de impact van telewerken op de kwaliteit van werk. Hiervoor is een checklist ‘telewerken en
kwaliteit van werk’ opgesteld voor de bancaire sector die kan helpen bij het implementeren van
telewerken, met de randvoorwaarde dat de kwaliteit van werk behouden blijft.
Achtergrond van dit onderzoek
Bij het broeikaseffect zorgen broeikasgassen, waaronder CO2, voor de opwarming van de aarde.
Door de invloed van de mens, is door het gebruik van fossiele brandstoffen, de hoeveelheid
broeikasgassen in de atmosfeer sterk toegenomen. Dit zorgt voor een versterkt broeikaseffect,
waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met alle gevolgen van dien. Daarom hebben
195 landen in het Klimaatakkoord van Parijs de ambitie uitgesproken om de gemiddelde opwarming
van de aarde af te remmen en te beperken. Om dit te halen heeft de Nederlandse Overheid de
Klimaatwet opgesteld. Hierin is vastgelegd dat in 2030 de CO2-uitstoot 49% minder moet zijn ten
opzichte van 1990. In 2050 moet dit 95% minder zijn.
Klimaatakkoord
Om hier uiting aan te geven, zijn inhoudelijke maatregelen opgenomen in het nationaal
klimaatakkoord. Hierin streven het bedrijfsleven, burgers en lokale overheden naar een CO2-arme
samenleving in 2050. Op 10 juli 2019 heeft de financiële sector zich aan het klimaatakkoord
gecommitteerd en deze ondertekend. Daarmee hebben banken, pensioenfondsen, verzekeraars en
beleggingsfondsen zich verplicht om vanaf 2020 te rapporteren over de impact van hun
financieringen en beleggingen op het klimaat. Daarnaast zullen zij in uiterlijk 2022 met plannen
komen die bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
Coalitie Anders reizen
De coalitie Anders reizen wordt ook in het klimaatakkoord genoemd. Bedrijven uit de bancaire
sector maken deel uit van deze coalitie, die als doel heeft om de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te
halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Dit doen zij door maatregelen te nemen en in te zetten op
bijvoorbeeld telewerken.
COVID-19 en telewerken
Door COVID-19 kwam in maart 2020 een groot deel van Nederland thuis te werken en raakte
telewerken in een stroomversnelling. In 2019 werkte 39% van de Nederlanders thuis, in maart 2020
was dit 54% van de Nederlanders. Door deze toename heeft telewerken een grotere impact op het
gebruik van Informatietechnologie. En naarmate meer mensen gaan telewerken, zal dit alleen maar
toenemen.
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Groene IT
De impact van IT op het klimaat is groot. IT gebruikt veel energie, veroorzaakt e-waste en in de
apparatuur die gebruikt wordt bij IT zitten schaarse metalen. Jaarlijks produceert IT meer dan 830
miljoen ton CO2. Dit komt neer op 2% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Dit hoeft niet iets negatiefs te
zijn. IT kan juist een positieve impact hebben op het klimaat en onderdeel zijn van de oplossing van
het klimaatprobleem door het slim inzetten van IT, in de vorm van Groene IT. Groene IT is een
combinatie van activiteiten die de negatieve impact van IT op het milieu minimaliseren en de
positieve impact die IT kan hebben, optimaliseren.
Checklist ‘telewerken en kwaliteit van werk’
Het idee achter de checklist ‘telewerken en kwaliteit van werk’ (bijlage I), is dat het gebruik maken
van bevorderende factoren en het wegnemen van belemmerende factoren, zorgt voor het zo goed
mogelijk implementeren van telewerken, waarbij kwaliteit van werk behouden blijft.
De checklist bestaat uit twee delen:
Deel 1: factoren van telewerken:
Op basis van wetenschappelijke literatuur zijn er bevorderende en belemmerende factoren
gevonden voor telewerken. Deze factoren zijn verdeeld over 3 dimensies: organisatie, individueel en
maatschappij. In de checklist zijn deze dimensies te vinden onder de kolom ‘dim’. Bij elke dimensie
hoort een aantal factoren die een kleur hebben gekregen. Groen voor een bevorderende factor en
rood voor een belemmerende factor.
Deel 2: aspecten kwaliteit van werk:
Het tweede deel van de checklist gaat over kwaliteit van werk en bestaat uit Total Quality
Management principes. TQM is een vorm van kwaliteitsmanagement. Het is gericht op continue
verbetering van processen en producten en voldoen aan de klantwens. De TQM-principes zijn:
•
•
•

Customer orientation (kwaliteit moet voldoen aan de wensen van de klant)
Proces orientation (kwaliteit is in alle stadia van een proces van belang)
Continuous improvement (voldoen aan de kwaliteitsvraag van een klant vraagt om continue
verbetering van producten en processen)

De TQM-principes zijn te vinden onder de kolom ‘Tqm-princ’ in de checklist. Bij elk TQM-principe
staan een aantal kwaliteitsaspecten vermeld, waarvan gedacht wordt dat deze kunnen bijdragen aan
het bepalen van de kwaliteit van werk.
Interview vragen
Voor het vaststellen van de volledigheid en bruikbaarheid van deze checklist wordt digitaal een
interview afgenomen. De deelname aan het interview is vrijwillig en antwoorden worden anoniem
verwerkt. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met persoonsgegevens en verkregen data. Het interview
wordt met uw toestemming opgenomen en deze wordt niet gedeeld met derden.
Tijdens het interview wordt besproken hoe telewerken op dit moment is ingericht binnen uw
organisatie, welke veranderingen u verwacht in telewerken na COVID-19 en eventuele
veranderingen in beleid die hebben plaatsgevonden op het gebied van telewerken. Ook wordt de
eerder door u ingevulde checklist besproken. De interviewvragen zijn te vinden in bijlage II.
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Voorbereiding deelname onderzoek
Checklist
Ik wil u vragen om de checklist ‘telewerken en kwaliteit van werk’ alvast in te vullen en deze voordat
het interview plaatsvindt terug te sturen, zodat deze tijdens het interview besproken kan worden. Per
telewerkfactor en kwaliteitsaspect kunt u aangeven of deze van toepassing is bij uw organisatie en
een toelichting geven als dat nodig is.
Interviewvragen
Daarnaast wil ik u vragen om u van tevoren in te lezen in de interviewvragen (bijlage II) en alvast te
kijken naar mogelijke antwoorden, zodat deze tijdens het interview besproken kunnen worden. Na
het interview ontvangt u het gespreksverslag met het verzoek om deze te beoordelen en daar waar
nodig aan te vullen, met het verzoek deze als dat mogelijk is, binnen een week terug te sturen.
BIJLAGE I: checklist ‘telewerken en kwaliteit van werk’
DEEL 1-FACTOREN TELEWERKEN

ORGANISATIE

Dim

ID#

Factor

Uitleg

O1

Arbeidstevredenheid

O2

Werving en Selectie

O3

Productiviteitswinst

O4

Verbeterde agility

O5

O7

Financiële voordelen
organisatie
Verlaagd
ziekteverzuim
Management

O8

Wetgeving

O9

Samenwerking

O10

Kennis en Expertise

O11

ICT-infrastructuur

O12

Beveiliging

O13

Kosten organisatie

I1
I2

Financiële voordelen
werknemer
Tijdmanagement

I3

Ruimtelijke mobiliteit

I4

Verhoogde
werkautonomie
Verhoogde
productiviteit
Toegenomen
arbeidsvreugde

Telewerken zorgt voor aantrekkelijke arbeidscondities en
flexibiliteit waardoor arbeidstevredenheid toeneemt.
Door telewerken en de flexibiliteit die het met zich
meebrengt, komt een grotere pool mensen beschikbaar met
kennis en vaardigheden die werk kunnen uitvoeren voor de
organisatie.
Telewerken zorgt voor minder afleiding en meer efficiëntie,
waardoor productiviteit toeneemt.
Telewerken biedt toegang tot werk gerelateerde informatie
ongeacht ruimte en tijd.
Telewerken zorgt voor een reductie in kosten van
kantoorruimte.
Telewerken zorgt dat een werknemer vaker doorwerkt,
ondanks "ziek" zijn.
Telewerken zorgt voor minder fysieke controle over
werknemers en vraag om aanpassingen van managementstijl.
Telewerken op grote schaal hangt samen met nieuwe
juridische uitdagingen
Samenwerking met anderen in en buiten een team wordt
belemmerd en wordt verzwakt door telewerken.
Telewerken zorgt voor minder kennisoverdracht tussen
medewerkers.
Er moet een stabiele en voldoende ingerichte ICTinfrastructuur zijn om telewerken te ondersteunen.
Buiten de organisatie werken zorgt ervoor dat de beveiliging
van bedrijfsgegevens achteruitgaat.
Het inrichten van telewerken vereist grote investeringen in
technologie, materiaal en mensen.
Een werknemer bespaart op kosten van woon-werkverkeer
door telewerken
Werk en privé is door telewerken beter te coördineren en
zorgt daardoor voor efficiënter omgaan met tijdmanagement.
Door telewerken is deelname aan werk mogelijk vanaf
verschillende plaatsen.
Telewerken zorgt voor meer vrijheid in het structureren van
werk
Telewerken zorgt voor minder afleiding, waardoor de
productiviteit omhooggaat.
De flexibiliteit van telewerken, door zelf te beheren waar,
wanneer, en hoe te werken, zorgt voor toegenomen
arbeidsvreugde.

INDIVIDUEEL

O6

I5
I6
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Van
toepassing bij
organisatie
Ja/Nee
Ja/Nee

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Toelichting

MAATSCHAPPIJ

I7

Tijdsbesparing

Telewerken zorgt voor besparing op de reistijd van woonwerkverkeer.
Telewerken zorgt ervoor dat de grens tussen werk en privé
vervaagt en geeft medewerkers het gevoel steeds
beschikbaar te moeten zijn.
Telewerken zorgt voor minder sociale contacten, een
geïsoleerd gevoel en meer mentale problemen.
Medewerkers ervaren meer afstand tot de werkplek en
voelen zich minder betrokken bij de werkplek.
Telewerken zorgt voor minder persoonlijke interactie en zorgt
voor een verminderd vertrouwen onderling.
De mogelijkheid om gebruikt te maken van fysieke
(technische) ondersteuning vermindert, waardoor problemen
ontstaan in het uitvoeren van werkzaamheden door
medewerkers.
Telewerken zorgt ervoor dat meer mensen (bijvoorbeeld met
een beperking) kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Ja/Nee

I8

Werk-privé balans

I9

Sociale contacten

I10

Betrokkenheid

I11

Vertrouwen

I12

(Technische)
ondersteuning

M1

Arbeidsmarkt

M2

Verkeer en uitstoot

Telewerken beperkt het aantal transportbewegingen en zorgt
daardoor voor minder CO2-uitstoot.

Ja/Nee

M3

Individualisme

Telewerken zorgt voor eenzaamheid en minder sociale
interactie, waardoor mensen geïsoleerd raken en
individualisme toeneemt.

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Ja/Nee

DEEL 2-ASPECTEN KWALITEIT VAN WERK

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

PROCES
ORIENTATION

CUSTOMER
ORIENTATION

Tqmprinc

ID#

Kwaliteitsaspect

Uitleg

KW1

Klantgerichtheid en
servicecultuur

KW2

Sociale
verantwoordelijkheid

KW3

Training en
empowerment van
medewerkers
Kwaliteit en
performance
metingen

De wens van de klant staat centraal en wordt continue
gemonitord. Wanneer de wens van een klant verandert, past
de organisatie zich hierop aan.
De organisatie gaat sociaal verantwoord om met de klant en
zorgt dat een product of dienst voldoet aan kwaliteitscriteria
(betrouwbaar, volledig e.d.). Daar hoort bij dat er compliant
gewerkt wordt volgens wet-en regelgeving.
Medewerkers worden gestimuleerd en getraind om zelf
verbeteringen te identificeren en betrokken bij deze
verbeteringen aan processen, producten en diensten.
Een proces, product of dienst voldoet aan kwaliteitscriteria en
eisen van de klant. Dit betekent dat er regelmatig kwaliteit en
performance metingen uitgevoerd worden.

Betrokkenheid en
participatie van
(top)management

Het (top) management is betrokken bij het constateren van
verbeteringen aan processen, producten en diensten en
werkt actief mee in het doorvoeren van verbeteringen.

KW4

KW5
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Van
toepassing bij
organisatie
Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Toelichting

BIJLAGE II: interviewvragen
Huidige inrichting telewerken organisatie
Hoe is telewerken op dit moment (voor en tijdens COVID-19) ingericht binnen de organisatie?
§

§
§

§
§

Is er een duidelijk beleid aanwezig voor telewerken?
- Zo ja, is dit beleid statutair vastgelegd?
- Is dit beleid door COVID-19 opgesteld of aangepast?

Hoeveel dagen werk je doorgaans op afstand?
Is vanuit de organisatie alles geregeld wat je nodig hebt om te kunnen telewerken?
- Zijn er afspraken gemaakt over werktijden?
- Heb je toegang tot alle noodzakelijke gegevens en documenten voor het uitvoeren van het werk?
- Ben je voorzien van alle nodige apparatuur om je werk op afstand uit te voeren?
- Heb je een geschikte thuiswerkplek in kunnen richten?
- Zijn er vergoedingen beschikbaar voor telewerken?
- Wordt er rekening gehouden met extra kosten die je thuis maakt?
Zijn er tekortkomingen bij de huidige inrichting van telewerken?
In hoeverre vind je deze manier van telewerken representatief voor werken in de bancaire sector?

Verwachtingen na COVID-19
Verwacht je veranderingen in de implementatie van telewerken na COVID-19?
§ Welke veranderingen verwacht je (of hebben er al plaatsgevonden) in de implementatie van telewerken na COVID19 binnen de organisatie?
- Wat zijn deze veranderingen?
- Worden deze veranderingen officieel vastgelegd?
§ Verwacht je na COVID-19 vaker thuis te werken dan voor COVID-19? Graag toelichten.
Checklist telewerken
In hoeverre dekken de dimensies de factoren die telewerken beïnvloeden?
§ Missen er dimensies?
§ Zijn er dimensies overbodig?
§ Zijn er dimensies die meer of minder relevant zijn voor de organisatie?
Herken je de bevorderende en belemmerende factoren van telewerken en zijn deze volledig?
§ Missen er factoren van telewerken?
- Zo ja, onder welke dimensie zouden deze passen?
§ Zijn er factoren van telewerken overbodig?
§ Zijn er factoren meer of minder relevant voor de organisatie?
Herken je de TQM-principes en aspecten om kwaliteit van werk te bepalen?
§ Dekken de TQM-principes alle vlakken van kwaliteit van werk?
§ Missen er aspecten van kwaliteit van werk?
- Zo ja, onder welk TQM-principe zouden deze passen?
§ Zijn er aspecten voor het bepalen van kwaliteit van werk overbodig?
§ Zijn er aspecten van kwaliteit van werk meer of minder relevant voor de organisatie?
Zijn er overige dingen die je aan de checklist toe zou willen voegen?
- Graag toelichten?
Is de checklist telewerken bruikbaar om telewerken in te voeren/formaliseren?

- Graag toelichten?
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Bijlage 7: e-mailtemplates respondenten
De onderstaande e-mailtemplates zijn gebruikt in de communicatie richting de respondenten.
E-mail 1 inplannen afspraak interview en aanbiedingsbrief
Beste collega,
Eerder heb je je bereidheid aangegeven om deel te nemen aan een interview dat gaat over telewerken.
Hartelijk dank daarvoor! Dit interview maakt deel uit van een afstudeeronderzoek naar de invloed is van
telewerken op het verminderen van de CO2-uitstoot en factoren die daarbij een rol spelen. Hiervoor is een
checklist opgesteld die kan helpen bij het implementeren van telewerken, met als randvoorwaarde dat de
kwaliteit van werk behouden blijft. De bruikbaarheid en volledigheid van de checklist wil ik vaststellen
doormiddel van het interview.
In bijgesloten brief leg ik de achtergrond, het doel van het onderzoek en de procedure van het interview uit.
De antwoorden op de interviewvragen worden volledig anoniem verwerkt, zijn niet te herleiden naar
personen en worden niet met de organisatie gedeeld. De resultaten van het onderzoek zullen voor
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
Ik zou je willen verzoeken de ingevulde checklist voor het interview retour te sturen, zodat deze tijdens het
interview besproken kan worden. Bij voorkeur vindt het interview voor eind april plaats. Ik stuur je apart een
teams uitnodiging met datum en tijdstip voor het interview. Mocht dit niet uitkomen, dan is in overleg vast
een alternatief te vinden.
Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met mij op. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.
Met vriendelijke groet,
Nynke Visser
Bijlage: aanbiedingsbrief interview telewerken

E-mail 2 verzoek om feedback en goedkeuring gespreksverslag
Beste collega,
Allereerst nogmaals hartelijk dank voor je deelname aan het interview. In de bijlage van deze mail kun je het
uitgewerkte gespreksverslag vinden. Het verslag is opgebouwd volgens de structuur van het
interviewschema. Je antwoorden zijn in de blauwe tekst weergegeven.
Ik wil je vragen het verslag door te nemen. Als je akkoord gaat met de inhoud dan ontvang ik hier graag
binnen een week een bevestiging van per mail. Indien er aanscherpingen, aanvullingen of correcties gewenst
zijn dan hoor ik dat ook graag per mail.
Met vriendelijke groet,
Nynke Hilde Visser

E-mail 3 bedanken respondent voor ontvangst goedkeuring of feedback
Bedankt voor je reactie. Ik heb het akkoord met eventuele opmerkingen verwerkt.
Met vriendelijke groet,
Nynke Hilde Visser
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Bijlage 8: codering
interviewanalyse

Aanbiedingsbrief
gelezen
Voorbereiding
Checklist ingevuld

Functie

Leeftijdscategorie

De codering weergegeven in de grijze vlakken
is bepaald op basis van resultaten uit het
theoretisch kader. De codering weergegeven
in de groene vlakken is afgeleid uit de
resultaten uit het empirisch onderzoek.

Respondent

Uren werkzaam p/w
Jaren werkzaam
organisatie
Thuissituatie
Dagen telewerken
voor COVID-19
Beleid

Afspraken werktijden

Toegang gegevens
Beschikbaarheid
apparatuur
Telewerken huidig

Thuiswerkplek

Budget

Extra vergoeding

Tekortkomingen
Voordelen
telewerken
Representatief sector

Verwachte
verandering

Veranderingen na
COVID-19
Dimensie ontbreken
Telewerken na
COVID-19
Dimensie overbodig
Telewerk dimensies
Dimensie meer
relevant
Dimensie minder
relevant
Factor ontbreken

Factor overbodig
Telewerk factoren
Factor meer relevant
Factor minder
relevant
Validatie checklist

Kwaliteit TQMprincipes

TQM-principe
volledig
Kwaliteitaspect
ontbreken
Kwaliteitaspect
overbodig

Kwaliteit aspecten
Kwaliteitaspect meer
relevant
Kwaliteitaspect
minder relevant
Overige factoren of
aspecten
Overige

Checklist bruikbaar

Overige bevindingen
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Bijlage 9: citaten respondenten
CODERING
BELEID

UITSPRAAK
Het is voor mij helder dat we vanuit COVID-19 snel zijn omgeschakeld
naar thuiswerken. Daarvoor hebben we dingen vastgelegd. Voor
privacygevoelige informatie en veel voorkomende vragen is er een
heel document uit voortgekomen. Als je dat kunt beschouwen als
richtlijn, met alle onderwerpen die het betreft. Ja dan wel. En dat
document is voor iedereen toegankelijk

BELEID

Het was al wel langer de wens van medewerkers om thuis te kunnen
werken. Maar het was nog niet doorgevoerd en nu door COVID-19 is
dat versneld. Het heeft een grote rol gespeeld. Voor managers was
het al mogelijk om thuis te werken voor COVID-19.

AFSPRAKEN
WERKTIJDEN

Het is een stuk flexibeler. Binnen het team begin je meestal rond 8
uur en hou je half 5 op. Nu komt het ook wel voor dat mensen langer
om pauze gaan. Even hardlopen of iets met de kinderen. Het zal ook
per afdeling verschillend zijn. Bijvoorbeeld op een
klantenserviceafdeling heb je vaste tijden waarbinnen een klant kan
bellen, dan moet je beschikbaar zijn als medewerker.

AFSPRAKEN
WERKTIJDEN

Recentelijk is erover gesproken. Daar is zeker aandacht voor. Je
merkt dat het op afstand werken flexibeler gaat. Er is ruimte om
flexibelere werktijden aan te houden. Dat vraagt automatisch ook
om meer ruimte voor die flexibiliteit binnen een team.

TOEGANG GEGEVENS

We hebben een ICT-omgeving waarin alles hetzelfde is, met dezelfde
toegang als op kantoor qua systemen. Dus dat was een hele
gemakkelijke overgang

THUISWERKPLEK

Met telewerken kun je nooit volledig de situatie creëren zoals die op
kantoor is. Dat heeft ook te maken met de strenge eisen die daaraan
verbonden zijn. Persoonlijk mis ik de optie om brieven naar klanten
te printen en te versturen.

BUDGET

Ik heb een bureaustoel gekregen, een laptop zoals aangegeven. Daar
is een Coolblue budget voor van 1500 euro. En daar kan je dat prima
van doen.

EXTRA VERGOEDING

Een vergoeding voor elektriciteit of internetkosten daar is geen
rekening mee gehouden. Dat is wel iets om misschien in de toekomst
te vragen aan de werkgever. Ik merk wel dat mijn kosten dusdanig
beginnen op te lopen dat het soms aanlokkelijk is om te vragen of
hier geen vergoeding voor kan komen.

EXTRA VERGOEDING

Via de belasting kan je wel wat terugkrijgen. Maar via de werkgever
specifiek voor extra kosten nog niet.
Qua faciliteiten naast het pakket van Coolblue is nu nog niks
geregeld, maar er wordt in de CAO over onderhandeld.

EXTRA VERGOEDING
EXTRA VERGOEDING

EXTRA VERGOEDING

R1

R2

R3

Waar ik in de praktijk tegen aanloop is dat er veel mensen zijn die
alleen thuis zitten. Vanuit het management probeert men hier wel
aandacht aan te geven, maar dat lukt niet altijd. Dat vind ik wel een
tekortkoming. Naarmate de tijd verstrekt neemt dat toe

TEKORTKOMINGEN

Er zijn momenteel veel netwerkproblemen. Trage VPN-verbindingen
aan de kant van de organisatie.

TEKORTKOMINGEN

Ik vind eigenlijk dat alles heel snel geregeld is. Er was wat vertraging
in de levering van de thuiswerkplek, maar ik was heel verbaast hoe
de organisatie alles heeft opgezet. Het netwerk is soms wel wat

61

R5

R6
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Niet in materiële zin. Extra stroom of koffie die je thuis gebruikt
wordt niet vergoed. Je hoort wel van andere bedrijven dat ze er
maandelijks een bedrag bij doen voor die kosten. Maar er staat ook
tegenover dat je veel vrijheid krijgt met telewerken en geen reistijd
meer hebt. Dat weegt voor mij wel op tegen die extra kosten.
Nee, maar je krijgt wel veel privé tijd terug doordat je minder reistijd
hebt. Dat weegt voor mij op tegen de extra kosten.

TEKORTKOMINGEN

R4

√

√
√

√

√

traag. Maar ik vind het knap hoe snel ze zoveel mensen hebben laten
thuiswerken.
TEKORTKOMING

Ja, je huis wordt je werkplek. Daar ontkom je niet aan met COVID-19.
Daar heb ik wel aan moeten wennen. De slaapkamer doet nu denken
aan werk.

√

TEKORTKOMING

Wat ik een tekortkoming vind van altijd thuis werken is dat je elkaar
alleen maar digitaal ziet en niet face to face. Dus als we straks de
keuze hebben om in combinatie kantoor en thuis werken zou ik dat
wel ideaal vinden.

√

TEKORTKOMING

En de snelheid van de systemen is ook een tekortkoming. Dat geeft
frustratie en ook in productiviteit is dat een tekortkoming. Dat zou
verbeterd moeten worden. De netwerkverbinding, VPN van de
organisatie bedoel ik dan.

√

VOORDELEN
TELEWERKEN

Een groot voordeel van thuiswerken is het gevoel dat je meer
touwtjes in handen hebt. Daarnaast is de ‘eigen’ omgeving soms ook
gemakkelijker om in te werken, dan in een kantoor omgeving.
Thuiswerken kan je focus meer verscherpen, wat op kantoor soms
niet lukt.
Ik vermoed dat 100% telewerken als norm niet mogelijk zal zijn. De
organisatie heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot
privacyregels en wetgeving. Hierdoor zullen een aantal zaken nooit
helemaal thuis uitgevoerd kunnen worden.

REPRESENTATIEF
SECTOR

√

√

REPRESENTATIEF
SECTOR

Ik zie er wel toekomst in. Ik was al voorstander van thuiswerken voor
COVID-19. Wel gedeeltelijk thuiswerken bedoel ik dan. Want anders
mis je toch contact met collega’s, even face to face overleggen.

REPRESENTATIEF
SECTOR

Ja, het kan, want we doen het al een jaar. Los van dat er ook
collega’s zijn die echt behoefte hebben om op kantoor te werken. Die
mogelijkheid moet er altijd zijn. Ja het kan. Is het wenselijk?
Persoonlijk vind ik dat niet. Omdat er behoefte kan zijn aan kantoor
en structuur en contact met collega’s. En als je kijkt naar
teambuilding heb ik ook voorkeur voor kantoor.

√

VERANDERING NA
COVID-19

Ik verwacht dat iedereen de keuze krijgt tussen kantoor en thuis
werken. Wel afgestemd. Het verplichte karakter eraf.

√

TELEWERKEN NA
COVID-19

Kantoor is waar de sociale interactie plaatsvindt en waar alle
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het snel
afstemmen/bespreken van onderwerpen is ook een groot voordeel
van kantoor. Een nadeel van werken op kantoor is dat het zo nu en
dan rumoerig kan zijn, daar heb je thuis minder last van

TELEWERKEN NA
COVID-19

Ik denk dat het een afwisseling tussen kantoor en thuiswerken
wordt. Ik denk dat het belangrijk is dat daar een vrije keuze in is.

TELEWERKEN NA
COVID-19

100% thuiswerken zoals nu gebeurt. Nee dat niet. Dat heeft puur te
maken met het sociale contact met collega’s wat je mist.

√

TELEWERKEN NA
COVID-19

Een tussenvorm van deels op kantoor en voor een deel thuis. Mits de
klant optimaal bediend kan worden. Voorwaarde zou wel moeten
zijn denk ik dat je het als team zelf in kan delen. Wellicht zal er een
maximum gesteld worden aan het aantal wat op kantoor kan
werken, om de gebouwen zo effectief mogelijk te gebruiken.

√

TELEWERKEN NA
COVID-19

Er moet balans zijn. Dus afwisseling in dagen. Het is nu een sleur dus
ik denk een of twee dagen op kantoor en de rest thuis. En dan vooral
voor het sociale aspect.
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√

√

√

√

Bijlage 10: ingevulde checklist door respondenten
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Bijlage 11: toelichting respondenten onderdelen checklist
ID#

Codering

R2

R3

R4

R5

R6

Arbeidstevredenheid

Mensen worden
hierdoor
flexibeler, maar
ook mogelijk
individualistischer
omdat ze hun
collega’s niet of
nauwelijks meer
ontmoeten.

Mits een goede
balans tussen
privé en werk
gewaarborgd is.

Flexibel, eventueel
in de avonden en
weekenden werken
met deadlines.

Zeker, thuiswerken
bevordert het
werkplezier en
vermindert stress.

Mits de keuze vrijwillig
is om kantoor of thuis
te werken.

Werving en selectie

De afstand van
woon werkverkeer valt
weg, dus kan je
eventueel
mensen
aannemen die
verder van het
werk afwonen.

Mee eens.
Reisafstand hoeft
geen belemmering
meer te zijn.

In de basis waar.
Iemand uit het zuiden
van het land kan ook
voor het noorden
werken. Ik ben wel
voorstander om ook
een deel op kantoor te
werken, dus dan zou
het voordeel mogelijk
wegvallen.

productiviteitswinst

Thuis heb je ook
veel afleiding en
mogelijkheden
even niet meer
op je werk
geconcentreerd
te zijn.

Klopt. Persoonlijk
kan ik me thuis
beter focussen en
ben ik daardoor
productiever.

Mits systemen goed
werken en de
netwerkverbinding
goed is. En de privé
situatie dit toelaat.

verbeterde agility

Je ben niet meer
afhankelijk om op
je werk te zijn om
in te loggen voor
werk
gerelateerde
informatie. Maar
dit was al
mogelijk binnen
de organisatie.
Minder mensen
op kantoor, dus
minder kosten
voor een kantoor.
Wel zullen de
thuiswerkplekken
ingericht moeten
worden, maar dat
zijn eenmalige
kosten.

Je bent niet meer
gebonden aan een
bepaalde locatie.

Dat is waar.

Lijkt me wel. De
'kachel' hoeft
minder te branden
op kantoor.

Daar ga ik vanuit.

Klopt. Bij een
griepje zou je
eerder thuisblijven,
nu kan je toch wat
doen thuis.

Je gaat toch sneller
thuis een paar uur
werken, dan op
kantoor als je niet
helemaal fit bent.

O1

R1

O2

O3

O4
financiële voordelen
organisatie

O5
verlaagd
ziekteverzuim

Niet per se.
Verscheelt per
persoon. Voor
mensen met
fulltime
kinderen in de
buurt kan dit
niet het geval
zijn. Combi van
kantoor en thuis
zou ideaal zijn.

Wel besparing op
kosten van
bijvoorbeeld koffie,
schoonmaak en
stoken van ruimten.
Maar huur gaat
misschien nog wel
door van het pand.

Ik vermoed dat
dit inderdaad
aan de orde is.

O6
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Ja: je productiviteit
kan ook in avonden
en weekenden
ingezet worden.
Nee: hangt van
thuissituatie af en
COVID-19
maatregelen, zoals
kinderen die thuis
zijn of niet.

management

O7

Je hebt als
manager totaal
geen fysiek zicht
meer op de
werknemers. Ze
kunnen wat dat
betreft thuis
doen wat ze
willen,
gechargeerd
gezegd.

Niet of in mindere
mate van
toepassing, omdat
het team al
volwassen genoeg is
om fysieke controle
te hebben.

wetgeving

Klantinformatie mag Compliance en
niet gedeeld worden privacy moet wel
op andere plekken
gewaarborgd zijn.
dan kantoor of
laptop.

O8
samenwerking

Mensen spreken
elkaar niet of
nauwelijks meer,
de samenwerking
wordt wat dat
betreft
bemoeilijkt.

kennis en expertise

Het is in ieder
geval lastiger om
mensen op te
leiden.

Lastiger. Naast
elkaar zitten op
kantoor vind ik toch
een korter lijntje,
dan via de chat of
telefoon.

ICT-infrastructuur

Op zicht werkt
thuis werken,
maar de
traagheid en
instabiliteit van
de systemen
frustreert enorm.

Zeker mee eens!

Beveiliging

Er is nu totaal
gene zicht op wat
mensen thuis aan
bedrijfsgegevens
aan anderen
kunnen laten
zien.

O9

Men is er meer
individueel mee
bezig. Dit gaat
ten koste van
teamspirit.

Lastiger. Naast
elkaar zitten op
kantoor vind ik toch
een korter lijntje,
dan via de chat of
telefoon.

O10

O11

O12
Kosten organisatie

Dit hoeft niet
per definitie zo
te zijn. Dezelfde
beveiliging is van
toepassing als
op kantoor.

I1

Als er niet meer
gereisd hoeft te
worden heb je als
werknemer daar
ook geen kosten
aan.

65

Het was even
wennen, maar
inmiddels vind ik
het zelf beter gaan.
Er gaat minder per
mail maar juist face
to face via het
scherm.
Verminderde
kennisoverdracht
zou niet nodig
hoeven zijn, als je
hier een
gedisciplineerde en
efficiënte vorm
voor vindt. In de
praktijk zie je
echter dat dit nog
niet goed werkt.
Dat lijkt me
evident. De
'systemen' moeten
het allemaal goed
doen.

Ja: wel minder contact
met medewerkers en
meer moeite doen om
dit contact te krijgen.
Nee: controle over
medewerkers en
vrijheden en
verantwoordelijkheden
nemen niet af.
Managementstijl
wordt niet anders.
Aanpassingen zullen
gedaan moeten
worden, maar dit hoeft
niet iets negatiefs te
zijn. Mits goed
gecoördineerd.
Je mist face to face
contact met
medewerkers.

Ja: meer moeite doen
om elkaar op te
zoeken.
Nee: het zorgt niet
voor minder
kennisoverdracht.

Absoluut, zeker waar.

Klantinformatie mag
niet gedeeld worden
op andere plekken
dan kantoor of
laptop.

Mits je je houdt
Dat is waar.
aan de
compliance/privacy
regels en de VPNverbinding
betrouwbaar is.

Dat blijkt wel uit
netwerkproblemen.
Dat dit qua
technologie nog
steeds niet optimaal
is. Systemen op
kantoor zijn nog
steeds beter dan
thuis.

Ja. Niet alleen het
materiaal moet
goed zijn. Er moet
ook worden
geïnvesteerd in
welzijn van de
medewerker. Hoe
wordt dit
gemonitord, hoe
zorg je ervoor dat
niemand verzuipt.
Ja, er zijn geen
reiskosten meer.

O13
fianciele voordelen
werknemer

De 'controle' vindt
ook op kantoor
digitaal plaats. Er
wordt gestuurd op
basis van cijfers.

Ja: qua vervoer.
Nee: niet qua
stookkosten/energie

Waar. Je krijgt er een
hoop voor terug, maar
het vergt wel een
investering in
apparatuur en
mensen.

Kosten thuis (energie,
koffie) niet vergoed.

tijdmanagement

Ja: het is
makkelijk om
thuis tussen
werktijd door
privé dingen te
kunnen doen,
omdat je de tijd
later op de dag of
's avonds ook
weer in kunt
halen.
Nee: De praktijk
wijst uit dat de
werknemers ook
makkelijker
doorwerken in
eigen tijd en de
scheiding tussen
prive en werktijd
uit het oog
verliezen.
Lijkt me een
logisch gevolg,
omdat je overal
op je laptop in
zou kunnen
loggen.

I2
ruimtelijke mobiliteit

I3
verhoogde
werkautonomie

I4
verhoogde
productiviteit

Thuis heb je ook
allerlei zaken die
je af kunnen
leiden. De
verleiding is ook
groter om even
iets privé
tussendoor te
doen.

I5
toegenomen
arbeidsvreugde

I6
tijdsbesparing

Binnen de
organisatie
wordt gewerkt
binnen
bepaalde
werktijden.
Geen totale
vrijheid in
flexibiliteit
werkuren.
Gebonden aan
bepaalde
eisen van de
organisatie

Ja: qua werk zou
dat kunnen
Nee: qua sociaal
gebeuren totaal
niet. Wereld
individualiseert
op deze manier
erg snel, omdat je
je collega's niet
meer ziet of
spreekt face to
face.

Lijkt me logisch.

I7
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Over het
algemeen wel.
Dit is afhankelijk
van de
persoonlijke
situatie.

Werk en privé ligt
dichter naast elkaar,
maar daarentegen
wel tijd over voor
jezelf in je vrije tijd
voor kinderen.

Je kan
gemakkelijker een
boodschap
tussendoor doen
en die verloren tijd
later inhalen.

Klopt, je kan in
principe overal
werken.

Absoluut.

Dit komt door nieuw
systeem. Dit is
minder
gestructureerd.
Werkt juist tegen.
Op kantoor gaat dit
onderling beter
door te overleggen
face to face.
Weer afhankelijk Ja: productiviteit
van de situatie.
kan ook in avonden
of weekenden
ingezet worden.
Nee: hangt van
thuissituatie af en
COVID-19
maatregelen. Zoals
kinderen die thuis
zijn of niet.

Je eigen werktijden
zijn beter in te
plannen.

Als team meer ruimte
voor eigen invulling.

Mee eens. Focus is
beter thuis.

Mits het netwerk snel
functioneert. En
afhankelijk van
gezinssituatie.

De mogelijkheid
op telewerken
kan de vreugde
bevorderen.
Alleen kunnen
bepalen
wanneer en
waar je werkt
zegt niet als
enige iets over
arbeidsvreugde.

Flexibiliteit is
heerlijk

Mee eens. Je voelt
je vrijer.

Zeker waar.

Ook beter voor
privé.

Geen reistijd meer.

Besparing op reistijd.
De werknemer krijgt in
privé tijd terug.

werk-privé balans

Omdat de
mogelijkheid er is
loggen mensen
toch nog wel
eens in om buiten
werktijd nog even
wat af te maken.

sociale contacten

Je ziet je collega's
niet meer,
hierdoor kunnen
mensen zich
eenzaam gaan
voelen.

I8

Dit is een risico
dat zeker op de
loer ligt bij
mensen die zich
erg
verantwoordelijk
voelen en door
gaan werken.
In mijn situatie is
dit zeker het
geval.

Nee, er zijn
duidelijke afspraken
over vrije dagen en
beschikbaarheid.
Vrij = Vrij.

Dit is een gevaar
wat wel op de loer
ligt. Hier moet je
duidelijk grenzen in
aangeven.

Ja ik denk nu bij de
slaapkamer thuis altijd
aan mijn werk. Die
ruimte is geen
slaapkamer meer.

Straks na de COVID19 zal dit minder
zijn ondanks dat we
thuis blijven
werken. Maar dan is
de rest wel weer
"normaal"

Het contact met
collega's is
zakelijker. Je mist
het informele. Dit
in combinatie met
de lockdown, is een
serieus probleem.
Wordt de lockdown
opgeheven, dan is
dit aspect weer
gemakkelijker te
verbeteren.

Ja meer moeite doen,
ten opzichte van op
kantoor. Je moet er
aan werken om
verbinding met elkaar
te houden.

Dat herken ik wel

Wel bij de
werkplek, niet bij
het werk.

Niet minder betrokken
bij werk. Het sociale
aspect is minder door
telewerken.

Ja: minder
persoonlijke
interactie.
Nee: niet minder
vertrouwen.

Persoonlijke
interactie is
minder, op niet
werk gerelateerd
gebied. Maar dit
heeft geen invloed
op het vertrouwen
in collega's.

Niet minder
vertrouwen. Drempel
ligt wel hoger voor
medewerker om online
contact met manager
te zoeken. Daardoor
vertraging in
opbouwen vertrouwen
met elkaar. Op kantoor
zou dit sneller gaan
door lagere drempel.

Ja dit kan verbeterd
worden.

Geen problemen
mee gehad.

Niks veranderd in
ondersteuning.

Ja, in verband met
reizen is dit wel
ideaal. Je huis is al
ingericht op je
beperking.

Ja, mits er een
goede thuissituatie
is.

Ik denk dat dat waar
kan zijn. Ik kan me er
iets bij voorstellen.

I9
betrokkenheid

I10
vertrouwen

Omdat je niet
meer direct ziet
wat mensen doen
kan dit inderdaad
wantrouwen
opwekken.

(Technische)
ondersteuning

Ondersteuning is
soms lastig, maar
dat lost zich ook
wel weer op blijkt
momenteel. Toch
heb je op kantoor
meer
mogelijkheden
dan thuis.

Arbeidsmarkt

Weet ik eigenlijk
niet. Zou kunnen
omdat het
woon/werk
reizen wegvalt en
mensen dus thuis
in een eventueel
al aangepaste
woning hun werk
kunnen doen.
Maar sommigen
hebben juist ook
weer persoonlijk
begeleiding nodig
en dan werkt
thuiswerken juist
weer niet.

I11

I12

M1
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Deze
ondersteuning
was er al nooit
fysiek. Hulp van
handigere
collega's mist
misschien. Dat
kan invloed
hebben.
Helpdesk voor
hul was al op
afstand.

Verkeer en uitstoot

Minder auto's op
de weg, dus
minder uitstoot.

Ja daar ben ik het
mee eens.

Absoluut.

Individualisme

Heb ik in eerdere
antwoorden al
genoemd.

Dit is het grootste
bezwaar tegen
volledig
telewerken. Dit
aspect moet goed
gemonitord
worden en men
moet hierover in
gesprek blijven.

Meer of minder last
hangt van de persoon
af.

Klantgerichtheid en
servicecultuur

In de afgelopen
34 jaar dat ik bij
de bank werk is
dat al meer dan
gebleken.
Gebeurd niet
alleen nu, maar
altijd al.

Dit is een trend bij
de afdeling. Niet
zozeer door
telewerken.

Veel mensen willen
alles online. Bank past
zich daarop aan.
Kantoren sluiten,
daarom kunnen er
groepen zijn die
buitenboord vallen.
Bijvoorbeeld ouderen.

Sociale
verantwoordelijkheid

Hoewel nog
moeilijk te
monitoren is wat
er bij de mensen
thuis met de
gegevens
gebeurt.

De organisatie doet
dit al.

Never waste a
good crisis. COVID19 heeft
gefungeerd als
accelerator op het
gebied van
aanpassen aan de
klantbehoefte.
Videobellen,
digitalisering zijn
voorbeelden van
zaken die een
vlucht hebben
genomen.
Ja, dit is een
belangrijke
kernwaarde van
deze werkgever.

Ieder jaar moeten
weer doelen
gesteld worden
om te
verbeteren. Of dit
altijd zo wenselijk
is voor de
werknemers is
een andere
vraag. Mijn
ervaring is dat er
ook zonder
opleggen van
doelen altijd wel
verbeteringen
plaatsvinden.

Het kan wel, maar
we worden niet
extra gewezen of
gestimuleerd. Doet
het thema zelf.

Klopt, dit wordt
gestimuleerd.

Ja, medewerkers zijn
proactief. Lastig
problemen die
geconstateerd worden
snel te verbeteren,
vanwege
afhankelijkheid van
andere partijen. Maar
dit staat los van
medewerkers.

Dat neem ik
tenminste aan
dat dit gebeurt.

Ja, wekelijks per
werkstroom wordt
dit gedaan.

Maandelijks
Er worden regelmatig
meerdere
metingen uitgevoerd.
kwaliteitsmetingen. Bijvoorbeeld QRS en
WIC-metingen.

M2

M3

KW1

In de huidige
maatschappij en de
gevoeligheid van dit
onderwerp voor de
organisatie is daar
zeker invulling aan
gegeven.

KW2
Training en
empowerment
medewerkers

KW3
Kwaliteit en
performance
metingen

Ik constateer
regelmatig
mogelijke
verbeteringen,
maar vanuit
mijn functie
kan ik maar
tot een
bepaalde
bereik punten
aangeven.
Dan zijn mijn
handen en
voeten
gebonden.
Dat heeft te
maken met de
functie. Ik sta
onderaan de
trap, degene
die daar iets
van vindt of
een uitspraak
moet doen
staat
bovenaan.

KW4
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Betrokkenheid en
participatie van
management

KW5

Betrokkenheid
en participatie
management
is minder
relevant,
omdat er
gewerkt wordt
vanuit
zelfsturende
teams. De
manager heeft
meer
coachende
rol. Het
verscheelt ook
per manager
en per
onderwerp
hoe
geparticipeerd
wordt.

Ja, omdat er
gewoon altijd
verbeterd wordt
aan processen.
Nee, omdat er
soms ook wel te
veel alleen naar
kostenbesparing
wordt gekeken en
dat hoeft voor de
klant niet altijd
een verbetering
te zijn.
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Ja. wel op de
massa, op de
grotere dingen.
Nee: niet op
detailniveau.
Ligt laag in de
organisatie,
kwaliteit op
detail.

Merk ik persoonlijk
niets van.

Ja, hier wordt
regelmatig aan
gewerkt.

Bij grote updates is het
management zichtbaar
betrokken. Anders op
achtergrond en minder
zichtbaar. Constateren
verbeteringen ligt lager
in de organisatie op de
werkvloer.
Kwaliteitscontroles
vinden daar ook plaats.

Bijlage 12: HR gegevens afdeling X
De tabel bevat de HR gegevens van afdeling X die nodig zijn voor het bepalen van de CO2-voetafdruk,
met betrekking tot woon-werkverkeer. In de tabel is onderscheidt gemaakt tussen interne en
externe medewerkers, omdat externe medewerkers niet onder scope 3 (zie paragraaf 2.3.4.) van het
GHG-protocol vallen.
De lichtgrijze velden bevatten de gegevens van interne medewerkers die meetellen voor de
berekening van de CO2-voetafdruk. Alleen deze interne medewerkers tellen mee voor de kilometers
die ze afleggen, omdat zij gebruik maken van de auto. De interne medewerkers in de witte
kolommen tellen niet mee voor de kilometers die ze afleggen, omdat zij gebruik maken van een
milieuvriendelijk vervoersmiddel.
Voor de totale minuten reistijd zijn wel alle interne medewerkers meegerekend. De externe
medewerkers zijn buiten beschouwing gelaten.
ID#

INTERN
/EXTERN

VERVOER

REISTIJD
(MIN) ENKEL

REISTIJD
PER DAG

WOON-WERK
AFSTAND ENKEL

TOTAAL KM PER
DAG

W1

Extern

Auto

17 min

34 min

11 km

22 km

W2

Extern

Auto

33 min

66 min

43 km

86 km

W3

Intern

Fiets

2 min

4 min

1 km

2 km

W4

Intern

Trein

80 min

160 min

67 km

134 km

W5

Intern

Fiets

1 min

2 min

0.5 km

1 km

W6

Intern

Fiets

7 min

14 min

3 km

6 km

W7

Intern

Lopend

5 min

10 min

0.5 km

1 km

W8

Intern

Trein

25 min

25 min

13 km

26 km

W9

Intern

Trein

40 min

80 min

35 km

70 km

W10

Intern

Bus

30 min

60 min

20 km

40 km

W11

Intern

Auto

15 min

30 min

6.5 km

13 km

W12

Intern

Auto

34 min

68 min

45 km

90 km

W13

Intern

Auto

9 min

18 min

5 km

10 km

W14

Intern

Auto

25 min

50 min

30 km

60 km

W15

Intern

Auto

45 min

90 min

60 km

120 km

W16

Intern

Auto

25 min

50 min

25 km

50 km

W17

Intern

Auto

27 min

54 min

30 km

60 km

W18

Intern

Auto

28 min

56 min

30 km

60 km

W19

Intern

Auto

30 min

60 min

33 km

66 km

W20

Intern

Auto

7 min

14 min

4 km

8 km

W21

Intern

Auto

26 min

52 min

28 km

56 km

448,5 km

897 min

296.5 km

593 km

TOTALEN
AANTAL MEDEWERKERS

19

70
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Bijlage 13: CO2-voetafdruk afdeling X
HR gegevens afdeling X
Bij de bank is 15.499 fte werkzaam in Nederland. Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van
afdeling X voor woon-werkverkeer is gebruik gemaakt van de gegevens in bijlage 12. Er is
onderscheid gemaakt tussen interne en externe medewerkers, omdat externe medewerkers niet
onder scope 3 (zie paragraaf 2.3.4.) van het GHG-protocol vallen. Van de interne medewerkers
worden alleen de kilometers meegenomen die afgelegd worden per auto. De overige
vervoersmethoden worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze vervoermethoden als CO2neutraal worden gezien.
In totaal werken er 21 medewerkers op afdeling X. Hiervan zijn 2 extern (10%) en 19 intern (90%).
Van de Interne medewerkers reizen er 11 per auto (58%). Deze groep telt mee voor het berekenen
van de CO2-uitstoot van afdeling X. Onderstaand is inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling is tussen
intern en externe medewerkers en het gebruik van vervoersmiddel door interne medewerkers.

Figuur 1 verhouding interne en externe medewerkers

Figuur 2 gebruik vervoersmiddel interne medewerkers

Het aantal kilometers per dag retour per auto voor de 11 medewerkers is 593 km (bijlage 10)
Gebruikte gegevens voor berekening CO2-voetafdruk
Om de uitstoot op jaarbasis te berekenen moet het gemiddeld aantal werkdagen per jaar berekend
worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
§
§
§
§
§
§

Aantal medewerkers is 11 fte;
52 weken per jaar;
9 werkdagen per 2 weken op kantoor. Een standaard fulltime werkweek is 36 uur;
Gemiddeld 8 erkende feestdagen
144 verlofuren per jaar. 4 keer een standaard fulltime werkweek van 36 uur.
Overige verlofsoorten en ziekteverzuim zijn buiten beschouwing gelaten.
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Berekening uitstoot woon-werkverkeer afdeling X
De berekening is uitgevoerd volgens de gegevens van het rekenmodel van Koops (2019). Dit geeft de
volgende berekening voor het aantal kilometers.
Tabel bijlage 11 0.1 Berekening totaal aantal kilometers per jaar interne medewerkers met auto:
STAP

BESCHRIJVING STAP

GEGEVENS

STAP 1

Aantal werkdagen per
jaar.

§
§
§

STAP 2

Het totaal aantal
kilometers per jaar
interne medewerkers
met auto afdeling X.

BEREKENING

UITKOMST

(52-4)/2*9 = 216 dagen

208 werkdagen

§

52 weken per jaar
144 verlofuren per jaar (4 weken)
9 werkdagen per 2 weken op
kantoor
Gemiddeld 8 erkende feestdagen

§

Aantal km per dag (retour): 593 km

Aantal km per dag *
aantal werkdagen per jaar.

Verminderd met 8
feestdagen = 208
werkdagen.
123.344 km per
jaar

593 km * 208 werkdagen =
123.344 km.

De emissiefactor voor brandstof die wordt gebruikt is 0,17kg CO2 per km (Koops, 2019). Dit geeft de
volgende berekening voor de jaarlijkse CO2 uitstoot.
Tabel bijlage 11 0.2 Berekening totale jaarlijkse CO2-uitstoot woon-werkverkeer afdeling X:
STAP

BESCHRIJVING STAP

BEREKENING

UITKOMST

STAP 1

Totale jaarlijkse CO2-uitstoot door
woon-werk verkeer afdeling X

Totaal aantal km per jaar x uitstootfactor

21.0 ton CO2

123.344 km x 0,17 = 20968.48 kg CO2

De 11 interne medewerkers van afdeling X die met de auto reizen hebben samen een jaarlijkse CO2uitstoot van 21 ton. Per medewerker komt dat gemiddeld ongeveer neer op 1.91 ton CO2. Voor de
hele bank in Nederland geeft dit de volgende berekening voor jaarlijkse CO2-uitstoot.
Tabel bijlage 11 0.3 Berekening totale jaarlijkse CO2-uitstoot door bank in Nederland:
STAP

BESCHRIJVING STAP

BEREKENING

UITKOMST

STAP 1

Totale jaarlijkse CO2-uitstoot door
bank in Nederland

Gemiddelde CO2-uitstoot per medewerkers * totaal fte aan
medewerkers bank in Nederland.

29.6 kiloton CO2

1.91 ton CO2 * 15.499 fte medewerkers = 29.603,09 ton
CO2.

De totale uitstoot van de bank in Nederland met alle 15.499 medewerkers komt neer op 29.6 kiloton
CO2 per jaar.
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Bijlage 14 : definitieve checklist telewerken

ORGANISATIE

Dim

ID#

FACTOR

BESCHRIJVING

O1

Arbeidstevredenheid

O2

Werving en Selectie

O3

Productiviteitswinst

O4

Verbeterde agility

O5

O7

Financiële voordelen
organisatie
Verlaagd
ziekteverzuim
Management

Telewerken zorgt voor aantrekkelijke arbeidscondities en flexibiliteit
waardoor arbeidstevredenheid toeneemt.
Door telewerken en de flexibiliteit die het met zich meebrengt, komt een
grotere pool mensen beschikbaar met kennis en vaardigheden die werk
kunnen uitvoeren voor de organisatie.
Telewerken zorgt voor minder afleiding en meer efficiëntie, waardoor
productiviteit toeneemt.
Telewerken biedt toegang tot werk gerelateerde informatie ongeacht
ruimte en tijd.
Telewerken zorgt voor een reductie in kosten van kantoorruimte.

O8

Wetgeving

O9

Samenwerking

O10

Kennis en Expertise

O11

ICT-infrastructuur

O12

Beveiliging

O13

Kosten organisatie

I1
I2

Financiële voordelen
werknemer
Tijdmanagement

I3

Ruimtelijke mobiliteit

I4

I7

Verhoogde
werkautonomie
Verhoogde
productiviteit
Toegenomen
arbeidsvreugde
Tijdsbesparing

I8

Werk-privé balans

I9

Sociale contacten

I10

Betrokkenheid

I11

Vertrouwen

I12

(Technische)
ondersteuning

M1

Arbeidsmarkt

M2

INDIVIDUEEL

O6

Ja/Nee

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Telewerken zorgt dat een werknemer vaker doorwerkt, ondanks "ziek"
zijn.
Telewerken zorgt voor minder fysieke controle over werknemers en vraag
om aanpassingen van managementstijl.
Telewerken op grote schaal hangt samen met nieuwe juridische
uitdagingen
Samenwerking met anderen in en buiten een team wordt belemmerd en
wordt verzwakt door telewerken.
Telewerken zorgt voor minder kennisoverdracht tussen medewerkers.

Ja/Nee

Er moet een stabiele en voldoende ingerichte ICT-infrastructuur zijn om
telewerken te ondersteunen.
Buiten de organisatie werken zorgt ervoor dat de beveiliging van
bedrijfsgegevens achteruitgaat.
Het inrichten van telewerken vereist grote investeringen in technologie,
materiaal en mensen.
Een werknemer bespaart op kosten van woon-werkverkeer door
telewerken
Werk en privé is door telewerken beter te coördineren en zorgt daardoor
voor efficiënter omgaan met tijdmanagement.
Door telewerken is deelname aan werk mogelijk vanaf verschillende
plaatsen.
Telewerken zorgt voor meer vrijheid in het structureren van werk

Ja/Nee

Telewerken zorgt voor minder afleiding, waardoor de productiviteit
omhooggaat.
De flexibiliteit van telewerken, door zelf te beheren waar, wanneer, en hoe
te werken, zorgt voor toegenomen arbeidsvreugde.
Telewerken zorgt voor besparing op de reistijd van woon-werkverkeer.

Ja/Nee

Telewerken zorgt ervoor dat de grens tussen werk en privé vervaagt en
geeft medewerkers het gevoel steeds beschikbaar te moeten zijn.
Telewerken zorgt voor minder sociale contacten, een geïsoleerd gevoel en
meer mentale problemen.
Medewerkers ervaren meer afstand tot de werkplek en voelen zich minder
betrokken bij de werkplek.
Telewerken zorgt voor minder persoonlijke interactie en zorgt voor een
verminderd vertrouwen onderling.
De mogelijkheid om gebruikt te maken van fysieke (technische)
ondersteuning vermindert, waardoor problemen ontstaan in het uitvoeren
van werkzaamheden door medewerkers.
Telewerken zorgt ervoor dat meer mensen (bijvoorbeeld met een
beperking) kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Ja/Nee

Verkeer en uitstoot

Telewerken beperkt het aantal transportbewegingen en zorgt daardoor
voor minder CO2-uitstoot.

Ja/Nee

M3

Individualisme

Telewerken zorgt voor eenzaamheid en minder sociale interactie,
waardoor mensen geïsoleerd raken en individualisme toeneemt.

Ja/Nee

M4

Mentale gesteldheid
medewerker

Er is aandacht voor de mentale gesteldheid van medewerkers. Dit is
opgenomen in een telewerken beleid

Ja/Nee

I5
I6

MAATSCHAPPIJ

ACTIE
VEREIST
Ja/Nee
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Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Ja/Nee
Ja/Nee

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Ja/Nee

EMPLOYEE
ORIENTATION

CONTINUOUS
IMPROVEMENT

PROCES
ORIENTATION

CUSTOMER
ORIENTATION

Tqmprinc

ID#

KWALITEITSASPECT

BESCHRIJVING

KW1

Klantgerichtheid en
servicecultuur

KW2

Sociale
verantwoordelijkheid

KW3

Training en
empowerment van
medewerkers
Kwaliteit en
performance
metingen

De wens van de klant staat centraal en wordt continue gemonitord. De
input van de klant wordt gevraagd bij het bepalen van kwaliteit. Wanneer
de wens van een klant verandert, past de organisatie zich hierop aan.
De organisatie gaat sociaal verantwoord om met de klant en zorgt dat een
product of dienst voldoet aan kwaliteitscriteria (betrouwbaar, volledig
e.d.). Daar hoort bij dat er compliant gewerkt wordt volgens wet-en
regelgeving.
Medewerkers worden gestimuleerd en getraind om zelf verbeteringen te
identificeren en betrokken bij deze verbeteringen aan processen,
producten en diensten.
Een proces, product of dienst voldoet aan kwaliteitscriteria en eisen van de
klant. Dit betekent dat er regelmatig kwaliteit en performance metingen
uitgevoerd worden.

KW5

Betrokkenheid en
participatie van
(top)management

Het (top) management is betrokken bij het constateren van verbeteringen
aan processen, producten en diensten en werkt actief mee in het
doorvoeren van verbeteringen.

Ja/Nee

KW6

Betrokkenheid
werknemer

Medewerkers worden betrokken bij het aanpassen van kwaliteitseisen en
betrekken een klant hierbij.

Ja/Nee

KW4
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ACTIE
VEREIST
Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

