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Abstract
Het klimaat verandert steeds omdat de temperatuur op aarde stijgt. Er zijn internationale afspraken
gemaakt om de opwarming op aarde te beperken. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat
telewerken voor de reductie van de CO2-voetafdruk kan zorgen, echter een wetenschappelijk
onderzoek naar de mogelijke CO2-besparing binnen een bank is nog niet uitgevoerd. Middels een
kwalitatief onderzoek wordt binnen een casusorganisatie onderzocht hoe telewerken ingericht kan
worden om werk van goede kwaliteit te behouden en om de CO2-voetafdruk omlaag te brengen. Om
antwoord te geven op deze vraag is inzicht verkregen in de inrichting van telewerken, verwachte
veranderingen na COVID-19 en is een checklist ‘telewerken’ opgesteld voor de bancaire sector.
Tevens is de CO2-voetafdruk door woon-werkverkeer en gebouwgebruik berekend voor de
casusorganisatie. Dit onderzoek laat zien dat een goede inrichting van telewerken aanwezig is,
echter een duidelijk beleid ontbreekt. De verwachting is dat het aantal telewerkdagen en de rol van
het kantoor anders worden. De checklist is gevalideerd en is bruikbaar bevonden om telewerken
verder te implementeren. De ‘definitieve’ checklist bevat bevorderende, belemmerende factoren
van telewerken en kwaliteitsaspecten. Een aantal factoren wordt belangrijker beschouwd:
gezondheid, managementstijl, data security & privacy, flexibiliteit, sociale contact, werk-privé balans
en compliance. Telewerken zorgt daadwerkelijk voor een besparing van de CO2-uitstoot. Bij één dag
telewerken per week wordt een jaarlijkse CO2-besparing gerealiseerd van 0,28 ton per medewerker.
Tot slot levert dit onderzoek nieuwe inzichten rondom telewerken aan de bestaande
wetenschappelijke kennis en de bancaire sector.

Sleutelbegrippen
Telewerken, bancaire sector, Green IT, CO2-voetafdruk, bevorderende en belemmerende factoren,
kwaliteit van werk.

Samenvatting
Diverse onderzoekers geven aan dat aarde steeds warmer wordt. Dit heeft gevolgen voor de mens,
milieu en natuur. Opwarming van de aarde is niet te stoppen, echter door de CO2-uitstoot te
beperken kan het minder hard gaan. Nederland heeft samen met andere landen het klimaatverdrag
van Parijs ondertekend. Het doel van dit akkoord is de opwarming van de temperatuur op aarde te
beperken tot twee graden Celsius. Nederland heeft dit uitgewerkt in een eigen Klimaatwet met als
doel de CO2-uitstoot met 49% in 2030 en in 2050 met 95% te verlagen ten opzichte van het jaar
1990. Ook binnen de financiële sector hebben diverse banken, pensioenfondsen en verzekeraars in
2019 het Klimaatakkoord ondertekend. Dit houdt in dat zij vanaf 2020 de plicht hebben om te
rapporteren over de klimaatimpact van hun producten en eigen strategie. Eerdere onderzoeken
hebben aangetoond dat telewerken een van de middelen is die voor de reductie van CO2-voetafdruk
voor woon-werkverkeer en gebouwen kan zorgen. Er ontstaat minder reisbeweging en zijn minder
werkplekken nodig.
Sinds de uitbraak van COVID-19 wordt er bij diverse organisaties massaal thuisgewerkt, ook bij de
casusorganisatie. Uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank (2020) blijkt dat ongeveer
de helft van de Nederlanders verwacht ook na COVID-19 te blijven werken vanuit huis. Dit brengt
tegelijkertijd een aantal vragen met zich mee; wat betekent dit voor de casusorganisatie? Welke
factoren spelen een rol bij telewerken? welke invloed heeft telewerken op de kwaliteit van het werk en
wat is het beeld dat de medewerkers hebben rondom telewerken? In dit afstudeeronderzoek wordt er
op basis van bovengenoemde conclusie onderzocht hoe telewerken binnen de bancaire sector
ingezet kan worden om werk van goede kwaliteit te behouden en wat de impact is van telewerken
op de CO2-uitstoot veroorzaakt door woon-werkverkeer en gebouwgebruik. Om dit te onderzoeken
is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
‘Hoe kan telewerken ingericht worden binnen de bancaire sector om werk van goede
kwaliteit te behouden en om de CO2-uitstoot omlaag te brengen?’
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden worden twee fasen doorlopen. In de eerste fase is een
literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij een theoretisch kader wordt ontwikkeld. In dit onderzoek
wordt voortgebouwd op een aantal onderzoeken van een groep afstudeerders die een soortgelijk
onderzoek hebben uitgevoerd in 2018-2019. In deze fase is een voorlopige checklist ‘telewerken’
ontwikkeld die uit een aantal onderdelen bestaat: bevorderende- en belemmerende factoren,
verdiepingsfactoren en kwaliteitsaspecten. Voor een goed overzicht zijn de factoren ingedeeld in
vier dimensies: organisatie, medewerker, maatschappij en techniek & veiligheid.
In de tweede fase is het empirisch onderzoek uitgevoerd bij een organisatieonderdeel binnen de
bank. Op basis van een casestudy zijn zes semigestructureerde interviews gehouden om de stand
van zaken, verwachtingen rondom telewerken inzichtelijk te maken en de checklist te valideren. De
respondenten zijn geselecteerd op basis van hun expertise, betrokkenheid en ervaring met
telewerken. Ook is de mogelijke besparing van de CO2-voetafdruk voor woon-werkverkeer en
gebouwgebruik berekend.
Bij de validatie van de checklist wordt door de respondenten bevestigd dat alle dimensies en de
meeste factoren herkend worden en toepasselijk zijn voor zowel de organisatie als de bancaire
sector. Wel heeft de dimensie ‘maatschappij’ weinig aandacht gekregen, omdat andere factoren in
de afgelopen periode belangrijker zijn beschouwd: gezondheid, managementstijl, data security &
privacy, flexibiliteit, sociale contact, werk-privé balans en compliance. Er wordt voorgesteld om twee
factoren toe te voegen aan de checklist: ‘fysieke gezondheid’ en ‘beveiliging van de medewerker’. In
een vervolgonderzoek kan onderzocht worden of dit zinvol is.
Daarnaast is een aantal verdiepingsfactoren gevalideerd waarover men in de literatuur onduidelijk is
of deze belemmerend of bevorderend zijn. Uit de resultaten blijkt dat deze factoren waardevol zijn.

Enkele factoren zijn samengevoegd met andere bestaande factoren in de definitieve checklist omdat
men vond dat deze dicht tegen elkaar liggen. De overgebleven factoren zijn toegevoegd in de
checklist als belemmerend (gezondheid, aantal minderjarige kinderen en aantal thuiswerkdagen) of
bevorderend (data security & privacy).
De kwaliteitsaspecten worden herkend, zijn toepasselijk bevonden en worden niet beïnvloed door
telewerken. Uit dit onderzoek blijkt dat de aspecten met name van toepassing zijn bij een afdeling
met klantcontact. Er is gesuggereerd om een technische component toe te voegen omdat de
gekozen factoren meer betrekking hebben op klant en medewerker (mens) en binnen de organisatie
veel processen digitaal verlopen.
Het wordt aanbevolen om extra aandacht te besteden aan het beleid, relatiegerichte leiderschap en
gezondheid van de medewerkers. Een vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het verder
ontwikkelen en valideren van de checklist binnen andere organisatieonderdelen binnen de bank,
rekening houdend met de bovengenoemde suggesties.
Naast de validatie van de checklist ‘telewerken’ is ook de CO2-voetafdruk voor woon-werkverkeer en
gebouwgebruik berekend. De CO2-voetafdruk is per medewerker berekend omdat voor dit gedeelte
twee verschillende organisatieonderdelen zijn onderzocht. Dit onderzoek laat zien dat wanneer men
volledig gaat telewerken, een jaarlijkse reductie van ongeveer 1,4 ton CO2-uitstoot per medewerker
wordt gerealiseerd (woon-werverkeer 0,69 ton, gebouwgebruik 0,71 ton). Bij één dag telewerken
per week wordt een CO2-besparing gerealiseerd van 0,28 ton per jaar. Voor de gehele organisatie
binnen Nederland, met een grootte van 22.000 fte, bedraagt de potentiële besparing bij fulltime
telewerken 30.800 ton CO2 per jaar. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 4.100
huishoudens. Bij één dag telewerken kan 6.160 ton CO2 per jaar worden bespaard, wat overeenkomt
met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 820 huishoudens. De resultaten bevestigen dat telewerken
voor vermindering van de CO2-uitstoot zorgt. De berekende besparing is een indicatie, omdat er
enkele aannames zijn gemaakt vanwege het ontbreken van data en beschikbare tijd voor het
onderzoek. Hierbij is geen rekening gehouden met het (extra) energieverbruik in de woning.
Aanvullend onderzoek naar de exacte besparing van de CO2-voetafdruk wordt aanbevolen voor de
praktijk.
Op basis van de ontwikkelde checklist ‘telewerken’ levert dit onderzoek niet alleen nieuwe inzichten
op voor de bank maar ook aan de bestaande wetenschappelijke kennis en draagt bij aan de
maatschappij door inzicht te geven in de besparing van de CO2-voetafdruk.

Summary
Various researchers indicate that the earth is becoming warmer. This has consequences for people,
the environment and nature. Global warming cannot be stopped, but by limiting CO2-emissions, it
can be slowed down. Together with other countries, the Netherlands has signed the Paris Climate
Agreement. The purpose of this agreement is to limit global warming to two degrees Celsius. The
Netherlands has worked this out in its own Climate Act with the aim of reducing CO2-emissions by
49% in 2030 and by 95% in 2050 compared to 1990. Within the financial sector, various banks,
pension funds and insurers had also signed the Climate Accord in 2019. This means that from 2020
onwards, they will be obliged to report on the climate impact of their products and their own
strategy. Previous studies have shown that Teleworking can be a way to reduce the carbon footprint
for commuting and buildings. Less travel is created, and fewer workplaces are needed.
Since the outbreak of COVID-19, various organisations have been working from home en masse,
including the case organisation. Research by ‘Intermediair en Nationale Vacaturebank’ shows that
about half of the Dutch expect to continue working from home after COVID-19. This also raises
several questions; what does this mean for the case organisation? What factors play a role in
teleworking? What influence does teleworking have on the quality of the work, and what image do
the employees have of teleworking? Based on the above conclusion, this graduation study
investigates how teleworking can be used within the banking sector to maintain high-quality work
and the impact of teleworking on CO2-emissions caused by commuting and building use. To
investigate this, the following research question was formulated:
'How can teleworking be organised within the banking sector to maintain good-quality work
and reduce CO2-emissions?'
Two phases are carried out to answer the research question. In the first phase, a literature review is
conducted whereby a theoretical framework is developed. This research builds on several studies
conducted by a group of graduate students who conducted a similar study in 2018-2019. In this
phase, a preliminary checklist for teleworking was developed. The checklist consists of several
sections: facilitating and impeding factors, deepening factors and quality aspects. To provide a good
overview, these factors have been divided into four dimensions: organisation, employee, society,
and technology & safety.
In the second phase, empirical research was carried out in an organisational division within the bank.
Based on a case study, six semi-structured interviews were held to gain insight into the state of
affairs, expectations regarding teleworking and to validate the checklist. Respondents were selected
based on their expertise, commitment and experience with teleworking. The potential reduction in
the carbon footprint for commuting and building use were also calculated.
When validating the checklist, respondents confirmed that all dimensions and most factors are
recognised and applicable to both the organisation and the banking sector. However, the dimension
'society' has received little attention, as other factors have been considered more important in the
recent period: health, management style, data security & privacy, flexibility, social contact, work &
life balance and compliance. It is proposed to add two factors to the checklist: 'physical health' and
'employee security.' A follow-up study could investigate whether this is useful.
In addition, a number of in-depth factors were validated, but it is unclear from the literature
whether they are hinder or promote matters. The results show that these factors are valuable.
However, some factors have been merged with other existing factors in the final checklist because
they are very similar. The remaining factors have been added to the checklist as either hindering
(health, number of minors and number of working days at home) or promoting (data security &
privacy).

The quality aspects are recognised, found applicable and are not affected by teleworking. This study
shows that the aspects are particularly applicable in a department with customer contact. A
suggestion was made to add a technical component because the chosen factors relate more to the
customer and employee (people) and because many processes within the organisation run digitally.
It is recommended that extra attention be paid to policy, relationship-based leadership and
employee health. A follow-up study could focus on further developing and validating the checklist
within other organisational divisions within the bank, taking the above suggestions into account.
In addition to validating the checklist of teleworking, the carbon footprint for commuting and
building use was also calculated. The carbon footprint has been calculated per person because two
different organisational units were studied for this part. This research shows that if one starts
working completely remotely, a reduction of approximately 1.4 tons of CO2-emissions per person is
achieved (commuting: 0.69 tons of CO2-emissions, building use 0.71 tons of CO2-emissions). A CO2reduction of 0.28 tons per year can be realised with a single day of teleworking. For the entire
organisation in the Netherlands, with 22,000 FTEs, the potential reduction from full-time
teleworking amounts to 30,800 tons of CO2 per year. This is comparable to the annual emissions of
approximately 4,100 households. One day of teleworking can result in a reduction of 6,160 tons of
CO2 per year, which is equivalent to the annual emissions of approximately 820 households.
The results confirm that teleworking reduces CO2-emissions. The calculated reduction is an
indication because some assumptions have been made due to the lack of data and limited time for
the research. The (extra) energy consumption in the home has not been taken into account.
Additional research into the exact savings of the carbon footprint is recommended for practice.
Based on the developed checklist of teleworking, this research provides not only new insights for the
bank but also existing scientific knowledge and contributes to society by providing insight into a
reduction in the carbon footprint.
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1. Introductie
1.1.

Achtergrond

Diverse onderzoeken laten zien dat wereldwijd de gemiddelde land- en oceaanoppervlaktetemperaturen steeds meer stijgen. De wetenschappers geven aan dat de opwarming grote gevolgen
kan hebben voor de mens, milieu en natuur. De toegenomen menselijke activiteiten zorgen voor de
huidige trend van opwarming van de aarde. De meeste energie (circa 93%) die men gebruikt komt
uit fossiele brandstoffen (Rijksoverheid, 2020), denk aan: aardolie, aardgas en kolen. Men gebruikt
deze brandstoffen voornamelijk in fabrieken, energiecentrales, vervoer en voor verwarming van de
woning. Door de verbranding van deze brandstoffen ontstaat vervuiling en komt CO2 vrij. Zo is in de
laatste eeuw de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer enorm toegenomen. Hierdoor wordt er steeds
meer warmte vastgehouden wat tot gevolg heeft dat de temperatuur op aarde stijgt. Dit staat ook
bekend als het versterkte broeikaseffect. In Nederland heeft het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut een toename van bijna twee graden gemeten tussen 1901 en 2020 (KNMI,
2020).
Klimaatakkoord Nederland
Opwarming van de aarde is niet te stoppen, echter door de CO2-uitstoot te beperken kan het minder
hard gaan. Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen heeft Nederland samen met andere
landen internationale afspraken gemaakt: Klimaatverdrag van Verenigde Naties (1992) en KyotoProtocol (1997). Ook tekende Nederland in 2016 samen met 197 landen het klimaatverdrag van
Parijs met als doel de opwarming van de temperatuur op aarde te beperken tot twee graden Celsius.
Nederland heeft dit uitgewerkt in een eigen klimaatwet. Het doel is om de CO2-uitstoot met 49% in
2030 en in 2050 met 95% verlagen ten opzichte van het jaar 1990 (Klimaatakkoord, 2020).
Klimaatakkoord financiële sector
Binnen de financiële sector hebben diverse banken, pensioenfondsen en verzekeraars in 2019 het
Klimaatakkoord ondertekend. Dit houdt in dat zij vanaf 2020 de plicht hebben om te rapporteren
over de klimaatimpact van hun producten en eigen strategie. Daarnaast dient uiterlijk 2022 een
actieplan aanwezig te zijn dat bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot. De financiële sector is
hiermee een van de eerste sectoren die het initiatief neemt om een bijdrage te leveren aan de
uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. De casusorganisatie probeert middels
inzet van financiële oplossingen, kennis en netwerken een bijdrage te leveren aan het beperken van
de klimaatverandering (Commitment van de financiele sector, 2020).
Toename IT-gebruik
De afgelopen jaren is het IT-gebruik enorm toegenomen. Diverse onderzoekers geven aan dat het
groeitempo de luchtvaartindustrie overtreft met als bijgevolg dat het IT-gerelateerde
energieverbruik vergelijkbaar is met dat van de luchtvaartindustrie. Het energieverbruik van IT heeft
een aanzienlijke impact op de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering, waarbij 2% van de
wereldwijde koolstofemissies voortkomen uit de productie en het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (Pattinson, et al., 2014). Daarentegen kan IT ook een bijdrage leveren aan
meer vergroening. Een actueel voorbeeld hiervan is telewerken. Telewerken kan voor de reductie
van de CO2-voetafdruk zorgen die veroorzaakt wordt door woon-werkverkeer en gebouwgebruik.
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1.2.

Gebiedsverkenning

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 (Hankel, Heimeriks, & Lago,
2017) en kan dus voor zorgen dat de financiële sector milieuvriendelijker wordt. Groene IT wordt
ingedeeld in 3 categorieën (Hilty & Aebischer, 2015):




Groen van IT (1.0): verbeteringen in de levenscyclus van de apparatuur;
Groen door IT (2.0): telewerken, online lesgeven of vergaderen in plaats van reizen;
Groene IT is een onderdeel van je gedrag (3.0): diensten als Spotify of Netflix, waarbij alles
digitaal verloopt.

Telewerken.
In dit onderzoek wordt stilgestaan bij het onderdeel ‘groen door IT 2.0’, namelijk telewerken. In
paragraaf 2.3.1 wordt op basis van het literatuuronderzoek een definitie gegeven van telewerken.
Sommige bedrijven werkten met dit concept en boden de mogelijkheid om thuis te werken voor een
paar dagen per week. Echter, sinds de uitbraak van COVID-19 is een grote switch ontstaan bij veel
organisaties en is telewerken op een grote schaal toegepast. In plaats van een volledige werkweek
op kantoor werken en reizen met de auto of openbaar vervoer, werken momenteel veel mensen
voornamelijk thuis achter hun laptop. Telewerken kan zorgen voor de reductie van CO2-voetafdruk
voor woon-werkverkeer en gebouwen. Een veel gebruikte methode om de CO2-eq-voetafdruk te
bepalen is het GHG-protocol. Dit protocol onderscheidt 3 scopes waarbinnen emissies plaatsvinden
(ghgprotocol, 2020). Een verdere verdieping hierover volgt in paragraaf 2.3.4.
In 2019 werkte 39% van alle werkenden (ongeveer 9 miljoen) gewoonlijk of incidenteel thuis (CBS,
2020). Uit recent onderzoek blijkt dat 49% van de Nederlanders verwacht ook na COVID-19 te blijven
werken vanuit huis (nationalevacaturebank, 2020). Hierdoor worden de kantoorgebouwen niet
overvol en zijn minder werkplekken nodig. Het gevolg hiervan is dat de CO2-emissies voor de koeling
of verwarming mogelijk afnemen. Bovenstaande conclusies vormen de aanleiding voor dit
onderzoek.

1.3.

Probleemstelling

De bancaire sector heeft afspraken gemaakt over het Klimaatakkoord. Het is momenteel
onvoldoende duidelijk wat de voorwaarden, belemmerende en bevorderende factoren zijn bij
telewerken, wat de criteria zijn om kwalitatief goed werk te leveren, wat de ervaringen zijn van de
medewerkers sinds de uitbraak van COVID-19 en hoe groot de impact van telewerken is op de CO2uitstoot binnen de casusorganisatie door één dag telewerken.

1.4.

Opdrachtformulering

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de belemmerende en bevorderende factoren van
telewerken en onderzoeken welk effect telewerken heeft op de CO2-uitstoot veroorzaakt door
woon-werkverkeer en gebouwgebruik, waarbij kwaliteit van het werk gelijk blijft. Dit leidt tot de
volgende onderzoekvraag:
‘Hoe kan telewerken ingericht worden binnen de bancaire sector om werk van goede
kwaliteit te behouden en om de CO2-uitstoot omlaag te brengen?’
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een aantal deelvragen geformuleerd (zie Tabel
1.1). In het literatuuronderzoek wordt nagegaan wat er al bekend is rondom dit onderwerp en wordt
een checklist opgesteld. Bij het empirisch onderzoek worden gevonden inzichten vanuit de literatuur
gevalideerd en wordt nagegaan hoe de stand van zaken in de casusorganisatie is.
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Empirisch onderzoek

Literatuuronderzoek

Tabel 1.1. Deelvragen voor het literatuuronderzoek en empirisch onderzoek
1. Wat zijn de kenmerken, bevorderende en belemmerende
factoren van telewerken?

1.1. Wat is telewerken?
1.2. Wat zijn de belemmerende factoren van telewerken?
1.3. Wat zijn de bevorderende factoren van telewerken?
2. Wat zijn de aspecten en meetindicatoren voor de kwaliteit van
2.1. Hoe wordt kwaliteit gedefinieerd vanuit de literatuur?
het werk?
2.2. Wat zijn de aspecten en indicatoren voor de kwaliteit van het
werk?
3. Wat houdt een CO2-voetafdruk in en hoe wordt deze berekend?
3.1. Wat houdt CO2-voetafdruk in?
3.2. Hoe kan de CO2-voetafdruk worden berekend?
4. Welke CO2-besparing kan worden gerealiseerd door middel van telewerken?
5. Hoe ziet een checklist ‘telewerken’ voor de bancaire sector eruit?
1. Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de casusorganisatie?
2. Wat zijn de ervaringen van de respondenten omtrent telewerken voor COVID-19 en welke verwachtingen zijn er na COVID-19?
3. In welke mate worden de belemmerende en bevorderende
3.1. Worden de belemmerende factoren herkend?
factoren van telewerken herkend door de respondenten?
3.2. Worden de bevorderende factoren herkend?
4. In welke mate worden de kwaliteitsaspecten herkend door de respondenten?
5. In hoeverre worden andere factoren herkend die impact hebben op telewerken?
6. Wat is de CO2-voetafdruk voor woon-werkverkeer en gebouwgebruik van een organisatieonderdeel binnen de casusorganisatie?
7. Hoeveel CO2-besparing kan worden gerealiseerd bij het organisatieonderdeel door te telewerken per dag?

1.5.

Motivatie/relevantie

Het onderzoek is zowel voor de maatschappij als voor de wetenschap relevant. Het levert nieuwe
inzichten rondom telewerken en kwaliteit van het werk aan de bestaande wetenschappelijke kennis
en de bancaire sector. Dit wordt gerealiseerd door het ontwikkelen en valideren van een checklist
voor telewerken die gericht is op de bancaire sector aangezien een sectorspecifieke checklist (nog)
niet beschikbaar is. Het onderzoek past ook bij de strategie en visie van de bank aangezien
duurzaamheid en klimaatverandering hoog in het vaandeel staan. Tevens is dit onderzoek voor de
bancaire sector relevant omdat er (nieuwe) beelden en ervaringen voor en na COVID-19 vanuit
verschillende respondenten worden opgehaald. Tot slot levert het onderzoek een bijdrage aan de
maatschappij door inzicht te geven in de reductie van de CO-voetafdruk voor woon-werkverkeer en
gebouwgebruik bij een organisatieonderdeel binnen de Nederlandse bank.

1.6.

Aanpak in hoofdlijnen

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een literatuuronderzoek (H2)
uitgevoerd. Het doel is het ontwikkelen van een checklist voor telewerken op basis van
wetenschappelijke literatuur. De checklist bestaat uit belemmerende en bevorderende factoren
omtrent telewerken en kwaliteit van het werk, die de casusorganisatie zal helpen om de
implementatie van telewerken zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij wordt uitgegaan dat
het optimaliseren (= wegnemen van belemmeringen en gebruik maken van bevorderingen) van
belemmerende en bevorderende factoren bijdraagt aan de kwaliteit van het werk. In de tweede fase
vindt het valideren van de checklist plaats middels een casestudy, bij een bedrijfsonderdeel binnen
een bank, door het afnemen van interviews met experts en medewerkers met klantcontact. Ook
wordt de ervaring tijdens COVID-19 en de verwachte veranderingen na COVID-19 in kaart gebracht.
Tot slot wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel CO2-uitstoot per dag bespaard kan worden door
telewerken toe te passen. De methode voor het empirisch onderzoek wordt in H3 uitgebreid
toegelicht. De resultaten worden in H4 inzichtelijk gemaakt gevolgd door de discussie, conclusie en
aanbevelingen in H5.
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2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het theoretisch kader waarin een analyse wordt uitgevoerd op
de gevonden wetenschappelijke literatuur.

2.1.

Onderzoeksaanpak

Allereerst is van belang om te vermelden dat in dit onderzoek wordt voortgebouwd op een aantal
papers van zeven studenten van de Open Universiteit. Zij hebben in 2018-2019 een soortgelijk
onderzoek uitgevoerd naar de inzet van telewerken en vermindering van de CO2-uitstoot. Door
middel van onderzoeksvragen wordt doelgericht nagegaan wat er in de wetenschappelijke literatuur
bekend is. Voor het literatuuronderzoek is de ‘forward snowball’ methode voornamelijk toegepast
omdat vanuit het afstudeerprogramma een pakket aan literatuur beschikbaar is gesteld (zie Bijlage
7.1). Het doel van de gekozen methode is nagaan of nieuwe literatuur vindbaar is waarin de
kernartikelen zijn geciteerd en/of kernauteurs over hetzelfde onderwerp hebben geschreven. Er is
ook gebruik gemaakt van de ‘building block’ methode om te onderzoeken of relevante literatuur
beschikbaar is die betrekking heeft op het telewerken binnen de bancaire sector. Hierbij is gezocht
naar combinatie van woorden: ‘telework’, ‘telecommuting’, ‘homework’, ‘work’, ‘quality’, ‘bank’ en
‘finance’. Het onderzoek naar nieuwe literatuur is uitgevoerd door het raadplegen van de
bibliotheek van de Open Universiteit en Google Scholar. De literatuur is beoordeeld op relevantie en
kwaliteit door eerst de inleiding, samenvatting en conclusie te lezen zodat beoordeeld kan worden
of het artikel volledig gelezen en gebruikt kan worden. De kwaliteit van een artikel is beoordeeld
door te kijken naar het aantal citaten dat een artikel heeft, waarbij de aanname wordt gedaan dat
het artikel met de meeste citaten meer betrouwbaar is. Daarnaast is gezocht naar recente- en naar
Peer-reviewed artikelen om de kwaliteit en de validiteit van het onderzoek te verhogen. Zo is
gezocht naar recent gepubliceerde artikelen (>2018) om te onderzoeken of er nieuwe literatuur
beschikbaar is die niet gebruikt is door de voorgaande studenten. Tot slot is op basis van de
gevonden literatuur een samenvatting en analyse gemaakt zodat diverse bevindingen en conclusies
met elkaar vergeleken kunnen worden. In Tabel 2.1 wordt de relevantie, motivatie en de
gehanteerde bron per deelvraag weergegeven.
Tabel 2.1. Relevantie, motivatie per deelvraag inclusief bijbehorende bron.

1- Wat zijn voorwaarden, bevorderende en belemmerende factoren van telewerken?

5- Hoe ziet een checklist ‘telewerken’ voor de bankensector eruit?
De checklist ‘telewerken’ bestaat uit de input van de eerste en de tweede deelvraag (factoren van telewerken en kwaliteitsaspecten).
Voor beide onderdelen worden stellingen geformuleerd die verder tijdens het empirisch onderzoek gevalideerd en getoetst worden.
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- Beschikbare literatuur,
- Onderzoeksrapporten studenten OU
- Nieuwe literatuur (Google scholar, Open universiteit)

Allereerst wordt op basis van de beschikbare onderzoeksrapporten van de voorgaande studenten gezocht naar een definitie van
telewerken die voor dit onderzoek passend is. Op basis van de checklists van voorgaande studenten worden de gevonden factoren met
elkaar vergeleken en samengevoegd tot een checklist, waarbij wordt gekeken naar de relevantie van factoren voor de bancaire sector.
Vanuit de forward snowball methode wordt ook gezocht naar nieuwe literatuur om mogelijk nieuwe inzichten en gaps te identificeren.
2- Wat zijn de aspecten en meetindicatoren voor de kwaliteit van het werk?
Het tweede onderdeel van de checklist is ‘kwaliteit’. In deze vraag wordt gekeken hoe kwaliteit van het werk bepaald kan worden. Dit is
relevant omdat er wordt nagegaan of telewerken een bepaald effect heeft op de kwaliteit van het werk. Allereest wordt gezocht naar de
definitie van kwaliteit en vervolgens naar de kwaliteitsaspecten van het werk. Op basis van de beschikbare literatuur wordt onderzocht
of de gebruikte kwaliteitsmodellen relevant zijn voor de casusorganisatie (bancaire sector). Wanneer dit niet het geval is, wordt in de
nieuwe literatuur gezocht naar een model om de kwaliteit te beoordelen.
3- Wat is een CO2-voetafdruk en hoe wordt dit berekend?
Om vast te stellen hoe de CO2-voetafdruk bij een organisatie wordt berekend, wordt eerst een toelichting gegeven over het begrip CO2voetafdruk, waarbij de beschikbare literatuur het uitgangspunt vormt. Met snowball methode wordt gezocht naar mogelijk nieuwe
relevante literatuur. Voor de berekeningsmethode van de CO2-voetafdruk wordt het model van Koops (2019) gebruikt in het empirisch
onderzoek.
4- Welke CO2-besparing kan worden gerealiseerd door middel van telewerken?
Deze vraag is geformuleerd om te onderzoeken welke elementen in de literatuur beschikbaar zijn om de CO2-besparing te realiseren
wanneer telewerken wordt toegepast binnen een organisatie.

Bron

2.2.

Uitvoering

In eerste instantie is een aantal afstudeeronderzoeken geselecteerd (Albers, 2019; Coenen, 2019;
Koops, 2019; Toorn, 2019; Wolbink, 2019), omdat de onderzoekers dezelfde factorenindeling
hebben gehanteerd voor de checklists. Vanuit deze verslagen is per deelvraag de kernliteratuur
geselecteerd en daarmee de forward snowballing toegepast. Tabel 2.2 toont de resultaten van het
uitgevoerde literatuuronderzoek. Deze laat zien hoeveel elke zoekopdracht heeft opgeleverd met
een weergave van de gebruikte artikelen en voor herleidbaarheid zijn de nieuwe artikelen onder
elke referentie vermeld (grijze kleur). Google Scholar leverde veel meer resultaten op dan de
database van de Open Universiteit, omdat Google Scholar ook zoekt naar oudere artikelen. Een
resultaat uit een grote hoeveelheid artikelen, leidde automatisch tot het scannen van meer
artikelen.
De resultaten verschillen per deelvraag en per bron. Zo leverde de zoekopdracht voor de eerste
deelvraag veel resultaten op. Er is voor gekozen om in eerste stadium de artikelen te scannen op de
titel, samenvatting en conclusie. Als het artikel interessant werd bevonden, is ervoor gekozen om
het artikel grondig te lezen. Wanneer het gelezen artikel relevant werd beschouwd voor het
onderzoek, is als laatste stap het artikel geanalyseerd en samengevat. Het doel van de analyse en
samenvatting is om structuur en transparantie te garanderen. Enkele gevonden artikelen zijn ook
gebruikt voor de beantwoording van de vierde deelvraag. Voor de tweede en derde deelvraag
leverde de zoekopdracht middels forward snowball methode niet veel bruikbare resultaten op. Via
de building block methode is voor de tweede deelvraag een artikel gebruikt dat volgens de
onderzoeker waarde toevoegt aan dit onderzoek. Voor de beantwoording van de derde vraag is
besloten om gebruik te maken van de bestaande literatuur die vanuit het afstudeerprogramma is
aangereikt.
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Resultaten en conclusies

Na de zoektocht naar nieuwe, relevante literatuur (H2.1) en een literatuuranalyse te hebben
gemaakt (H2.2), wordt in deze paragraaf verder ingezoomd op het ontwikkelde theoretische kader,
waarbij de deelvragen uit Tabel 1.1 met behulp van de literatuur worden beantwoord.

2.3.1. Wat zijn de kenmerken, bevorderende en belemmerende factoren van
telewerken?
Definitie van telewerken. In de literatuur wordt de definitie van telewerken niet op dezelfde wijze
omschreven. Dit komt doordat er geen eenduidige omschrijving hiervoor is. In dit onderzoek wordt
in de berekening van CO2-voetafdruk uitgegaan van woon-werkverkeer en om deze reden wordt
voor onderstaande definitie gekozen. Coenen (2019) motiveert in zijn onderzoek dat de definitie op
basis van een aantal auteurs (Abdoelkhan, 2012; Lippe et al., 2015) geschikt is. In dit onderzoek is
‘eigen woning’ toegevoegd aan de definitie:
‘’Een manier van werken waarbij medewerkers vanuit de eigen woning hun werkzaamheden
verrichten met behulp van informatie en communicatietechnologie waarmee fysieke
verplaatsing wordt beperkt’’.
Factoren van telewerken. Voor het samenstellen van de bevorderende en belemmerende factoren
zijn de checklists van de voorgaande masterstudenten als uitgangspunt gebruikt. Zij hebben in 20182019 een soortgelijk onderzoek naar telewerken uitgevoerd. Op basis van deze checklists en de
nieuw gevonden literatuur is gekeken of de bestaande factoren van toepassing zijn voor de bancaire
sector, de factoren samengevoegd kunnen worden en/of nieuwe factoren zijn gevonden. Dit proces
is in een aantal stappen doorlopen (zie Tabel 2.3). De belemmerende en bevorderende factoren zijn
opgenomen in Bijlage 7.2.
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3

Stap 5

Stap 4

Stap 3

Stap 2

Stap 1

Tabel 2.3. Stappen voor samenstelling bevorderende en belemmerende factoren.
Vergelijken voorgaande onderzoeken: Alle gevonden factoren van de voorgaande onderzoeken (Albers, 2019; Coenen, 2019; Koops, 2019;
Toorn, 2019; Wolbink, 2019) zijn met elkaar vergeleken. Bij enkele onderzoeken zijn de factoren ingedeeld naar drie dimensies: 1)
organisatie, 2) medewerker en 3) maatschappij. Om een goede vergelijking te maken is voor deze processtap dezelfde indeling gehanteerd.
Geen eenduidigheid indeling factoren: Per onderzoek is gekeken welke factor in welke dimensie is ingedeeld en hoe vaak elke factor
voorkomt. Opvallend is dat er geen eenduidigheid bestaat over de indeling van de factoren die ook herkend is tijdens het
literatuuronderzoek. Dit heeft te maken met de inconsistentie en tegenstrijdigheden tussen de gevonden resultaten waarbij de gekozen
methode vaak een rol speelt.
Beoordelen factoren naar relevantie: Er is kritisch gekeken naar elke factor door deze te beoordelen naar relevantie voor de
casusorganisatie. Dit proces heeft geleid tot een nieuw raamwerk bestaande uit een aantal factoren dat ingedeeld is in vier dimensies (zie
Figuur 2.1 en Bijlage 7.2).
Factoren opnemen in checklist: Wat betreft de structuur is de checklist van Albers gehanteerd omdat deze door de onderzoeker
overzichtelijker is bevonden. Voor de benaming van enkele factoren is ook de terminologie van Albers gehanteerd (herkenbaar als ‘X’ in
Bijlage 7.2). De meeste benamingen kwamen ook overeen met de literatuur. Bij de toelichting van elke factor is voornamelijk gekeken of er
nieuwe inzichten zijn in de (nieuwe) literatuur. Opvallend is dat de gevonden factoren grotendeels overeenkomen met de factoren van de
vorige afstudeergroep. Echter zijn ook nieuwe factoren gevonden die niet eerder zijn opgenomen in de checklists. Deze hebben onder
andere betrekking op gezondheid, leiderschap en thuiswerkplek. De factoren waarover men het in de literatuur niet eens is of deze
belemmerend of bevorderend zijn, worden verder onderzocht (verdiepingsfactoren). Alle factoren zijn na beoordeling vertaald, opnieuw
geformuleerd en opgenomen in de checklist.
Verwijzing naar de bronnen: Bijlage 7.2 toont de bevorderende en belemmerende factoren van telewerken ingedeeld naar vier dimensies.
Elke factor is voorzien van een toelichting met de bijbehorende verwijzing naar de (hoofd) bronnen. De bronnen zijn verdeeld in twee
groepen: nieuwe literatuur (lichtblauw) en gebruikte literatuur van afstudeerprogramma 2019 (lichtgrijs). Middels een ‘x’ wordt
aangegeven welke factor in welke bron voorkomt. Bij de verwijzing naar de nieuwe bronnen zijn vier artikelen vermeld in plaats van het
totaal aantal artikelen dat in Tabel 2.2 staat. De andere artikelen zijn gebruikt bij de verdiepingsfactoren en bij de overige deelvragen.

De dimensies ‘organisatie,
• Organisatiecultuuur
•werkomgeving,
medewerker en maatschappij’
structuurgezin en privé
management en
situatie, werkplek
worden in een aantal
doelstellingen
wetenschappelijke artikelen gebruikt
voor de groepering van de factoren
(Baruch, 2000; Boll, 2014). Dezelfde
Medewerker
Organisatie
dimensies worden voor dit onderzoek
ook gehanteerd. In de voorgaande
onderzoeken wordt ‘techniek en
veiligheid’ als factor opgenomen
binnen de dimensie ‘organisatie’.
Techniek &
Maatschappij
veiligheid
Belzunequi-Eraso & Garces (2020)
geven in hun recente onderzoek naar
•Technologie,
• Omgeving
de implementatie van telewerken
data security,
infrastructuur
tijdens COVID-19 aan dat een goede
techniek het succes bepaalt om te
kunnen telewerken. Voor een goed
Figuur 2.1. Toelichting gekozen dimensies
overzicht is gekozen om deze factor als een extra dimensie op
te nemen, zodat ‘organisatie’ de factoren bevat die verband hebben met de organisatiecultuur,
management en organisatiedoelstellingen, zie Figuur 2.1.
Verdiepingsfactoren. Er zijn enkele factoren waarbij de resultaten enige inconsistentie laten zien
en/of nog niet voldoende zijn onderzocht: leiderschap, gezondheid, productiviteit, werk & privé
situatie en data security. In de checklist krijgen deze factoren extra aandacht door deze toe te
voegen aan een extra categorie: ‘verdiepingsfactoren’. Per factor wordt getoetst of deze als
belemmerend of bevorderend wordt gezien door de respondent. Tabel 2.4 geeft een korte
literatuuranalyse en synthese over deze factoren weer.
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Tabel 2.4. Verdiepingsfactoren: literatuuranalyse en synthese (Pratt, 1999; Baruch, 2000; Bailey en Kurland 2002; Johnson
et al., 2007 Golden en Veiga, 2008; Vries, 2019); Dahlstrom, 2013; Hoch & Kozlowski, 2014; Nakrošienė 2018; Tavares;
2017; Zwieten, 2020; Pyöriä, 2011; Abukari & Bankas, 2020 en Visser, 2020).

VF3. Werk-privé balans

VF2. Productiviteit

VF1. Leiderschap



Ondanks de toenemende populariteit van telewerken, hebben de implicaties voor het gewenste type leiderschapsgedrag weinig aandacht gekregen (Vries, 2019)

Een aantal auteurs concludeert dat hiërarchische vormen van leiderschap minder geschikt zijn in teams en organisaties die worden
gekenmerkt door een hoge mate van virtualiteit (Dahlstrom, 2013; Hoch & Kozlowski, 2014). Dit komt doordat communicatie in dergelijke contexten minder formeel en minder hiërarchisch is.

Een benadering van relatiegericht leiderschap kan nuttig zijn in een telewerkomgeving omdat directe ondersteuning en inlevingsvermogen nodig is in deze omgeving (Vries, 2019)
In dit onderzoek wordt stilgestaan bij het gewenst type leiderschap en het managementbeeld, zie checklist: VF1.

Telewerkers zijn vaak tevreden (Pratt, 1999) en productiever (Baruch, 2000) dan werknemers die geen gebruik maken van telewerken. Ze kunnen werken tijdens hun meest productieve tijd, worden minder afgeleid door collega’s en kunnen genieten van flexibiliteit
bij het plannen van werkschema’s (Golden Veiga, 2008; Martinez-Sancheze al., 2008; Tavares, 2017 en Nakrosiene, 2018).

Onderzoek naar de invloed van thuiswerkende collega's op individuele en teamprestaties laat zien dat hoe hoger het percentage
thuiswerkende collega's is, hoe slechter de prestaties van de werknemers en het team zijn. Een interessante bevinding in dit onderzoek is dat managers de teamproductiviteit hoger beoordelen wanneer teamleden maximaal één dag per week telewerken (Lippe &
Lippenyi, 2020)
Zoals hierboven geschetst wordt productiviteit gelabeld als belemmerend maar ook als bevorderend. Gezien het feit dat de medewerkers
binnen de casusorganisatie, sinds medio maart 2020, volledig thuiswerken is het interessant om te onderzoeken wat de invloed van
telewerken op de productiviteit is, zie checklist: VF2.

De mogelijkheid om vanuit huis te werken wordt gezien als een middel om de balans tussen werk en privé te vergroten, omdat telewerken de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld voor familieleden te zorgen (Ammons en Markham, 2004; Johnson et al., 2007).

Wanneer men thuis frequent wordt onderbroken, langer of meer dagen per week telewerkt, kan invloed hebben op de balans tussen
het werk en privéleven (Bailey en Kurland, 2002; Johnson et al., 2007).

Het combineren van werk en gezinsverplichtingen wordt gezien als een van de belangrijkste uitdagingen voor telewerkers. Het gevolg
hiervan is dat de tevredenheid van medewerkers en de algehele productiviteit hierdoor in het gedrang komt.

Een interessante bevinding in het onderzoek van Nakrošienė (2018) is het negatieve effect van het aantal kinderen op de tevredenheid van medewerkers, terwijl eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat telewerken een belangrijke kans is voor werknemers
met kinderen (Hartig et al., 2007, Sullivan Lewis 2001).
In dit onderzoek wordt ingezoomd op deze factor door de bovenstaande bevindingen te toetsen bij de respondenten, zie checklist: VF3.

VF5. Data security & privacy

VF4. Gezondheid





Tavares (2017) heeft in zijn onderzoek empirisch aangetoond dat een positieve correlatie bestaat tussen telewerken en de gezondheid van werknemers. Er zijn echter ook negatieve gevolgen voor de gezondheid, zoals stress & depressie, vermoeidheid, slaapproblemen en angst.
Recent bewijs laat duidelijk zien dat thuiswerken een significant negatief effect heeft op de mentale gezondheid van werknemers
(Zwieten, 2020).
In de literatuur is er consistentie over het feit dat telewerkers vaak lange en ononderbroken uren werken, zelfs als ze ziek zijn. Voor
de organisatie kan dit als voordeel gezien worden, echter voor de medewerkers kan dit gevolgen met zich mee brengen.

In de checklist wordt op basis van een aantal stellingen ingezoomd op deze factor, zie checklist: VF4.

De telewerker vormt de grootste uitdaging ondanks dat de organisatie procedures heeft om data te beschermen (Pyöriä , 2011).

Onderzoek naar databeveiliging in relatie tot telewerken blijft schaars. Diverse theorieën geven wel aan dat het belangrijk is voor
organisaties om een beveiligde verbinding in te stellen zodat de medewerkers vanuit hun thuiswerkomgeving zonder veel problemen
met het organisatienetwerk kunnen verbinden.

Cybercriminelen kunnen profiteren van de onbeveiligde routers, modems en onbeveiligde netwerkapparaten (Abukari & Bankas,
2020).

Afgelopen maanden zijn fraudevormen toegenomen vanwege het thuiswerken (Visser, 2020).

Data privacy is ook een thema dat aandacht vraagt bij het telewerken omdat de medewerker bewust moet zijn met de informatie die
thuis wordt besproken en wordt geraadpleegd, voornamelijk bij klantcontact. Er zijn geen recente onderzoeken hiernaar gedaan.
Voor dit onderzoek is het interessant om te kijken hoe de organisatie de bewustwording onder de medewerkers verhoogt bij thema’s zoals
phishing, fraude en data privacy, vertrouwd beveiligde netwerkverbinding (wifi), zie checklist: VF5.
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2.3.2. Wat zijn de aspecten en meetindicatoren voor de kwaliteit van het
werk?
Definitie kwaliteit. In de literatuur
Competentie
bestaat geen eenduidige definitie van
Toegankelijk
/Vakkennis
kwaliteit. In de loop der jaren is
kwaliteit op verschillende manieren
en via diverse benaderingen
Responsiviteit
Communicatie
gedefinieerd. In het verleden werd de
nadruk voornamelijk gelegd op de
kwaliteitsbeoordeling van producten.
Kwaliteit
In de huidige omgeving, waarin de
Betrouwbaar=
Empathie
concurrentie hevig is, is de kwaliteit
Klantheid
tevredenheid
van de dienstverlening een
doorslaggevend element geworden
Figuur 2.2. Verband tussen kwaliteitsaspecten en klanttevredenheid
voor het succes van een organisatie.
Dit geldt ook voor een bank die dagelijks miljoenen klanten bedient via verschillende
communicatiekanalen. Klanten zijn meer bewust van de toenemende standaarden, technologieën
en zijn veeleisender geworden. Kwaliteit in de dienstverlenende organisatie kan om deze reden
omschreven worden als de mate waarin wordt voldaan aan de verwachting die de klant heeft ten
aanzien van de dienstverlening. Kwaliteit kan worden beoordeeld door te kijken naar het verschil
tussen de verwachtingen en ervaringen van klanten. De balans tussen de verwachtingen en de
perceptie vormt de basis van de tevredenheid van klanten over de dienstverlening (Bouckaert &
Thijs, 2003).
Kwaliteitsmodellen Er bestaan diverse methoden en modellen die de kwaliteit beoordelen. Tabel 2.5
geeft een toelichting van een aantal kwaliteitsmodellen weer:
Tabel 2.5. Toelichting kwaliteitsmodellen
TQM

INK- model

SERVQUAL-model

Total Quality Management (TQM) is een besturingsmodel dat zich richt zich op het continu
verbeteren van haar processen. Het doel om aan de wensen en verwachtingen van de klanten,
medewerkers, financiers en andere stakeholders te voldoen (Martin, 2018)
Een verdere uitbreiding van het TQM is het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Het model is
afgeleid van de European Foundation For Quality Management (EFQM) en is een integraal model
voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van organisaties (INK, 2020).
Service-Quality model dat in 1988 door Zeithaml, Parasuraman en Berry is ontwikkeld en richt op
verwachtingspatroon van de kwaliteit van de dienstverlening: Het verschil tussen de geleverde
dienstverlening met de perceptie van de klant (Emmerik, 2012).

Het TQM en INK-model kennen een integrale aanpak waarbij naar verschillende bedrijfsprocessen
en activiteiten binnen een organisatie wordt gekeken en richten op het continu verbeteren. Albers
(2019) heeft in zijn empirisch onderzoek de variabele ‘klanttevredenheid’ toegevoegd als extra
kwaliteitscriterium voor het meten van kwaliteit. Voor dit onderzoek is er gekozen om de focus te
leggen op één onderdeel, namelijk de klant en partners. Vanuit deze input is verder gekeken naar
een raamwerk dat de focus legt op de dienstverlening, de klanttevredenheid en ook past bij de
definitie van Bouckart.
Op basis van de bovengenoemde redenen is het SERVQUAL-model als uitgangspunt gebruikt om de
kwaliteit van het werk te beoordelen. De reden hierachter is dat het model een verband legt tussen
de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid waarbij wordt gekeken naar de relatie
russen de klant en de dienstverlener.
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Kwaliteit beoordelen. Volgens Oliver (1980) neemt de kwaliteit toe als de prestaties de
klantverwachting overtreffen. Conform het model van SERVQUAL wordt kwaliteit gebaseerd op een
aantal kwaliteitsdimensies. Diverse onderzoeken hebben laten zien dat deze variabelen een sterke
onderlinge correlatie hebben met de klanttevredenheid (Haming et al, 2019), zie Figuur 2.2. In dit
onderzoek zijn zes dimensies gekozen die meer van toepassing zijn voor het gekozen
bedrijfsonderdeel om de kwaliteit van telewerken te beoordelen, zie Tabel 2.6.
Tabel 2.6. Toelichting zes dimensies vanuit SERVQUAL-model (Haming, Murdifin, Zulfikar Syaiful, & Putra, 2019)
Dimensie
Betrouwbaarheid
Responsiviteit
Competentie/
Vakkennis
Toegankelijk
Communicatie
Empathie

Toelichting
De mate dat een dienst accuraat, eerlijk is en men zich aan de belofte houdt.
De mate dat de klantvragen en klachten goed en snel worden opgepakt en afgehandeld.
De mate van het beschikken over vakkennis en expertise om de kwaliteit en dienst te kunnen
verlenen.
De mate dat de klant op een respectvolle manier wordt behandeld en snel, efficiënt de juiste
afdeling kan benaderen
Duidelijke en eerlijke communicatie: Luisteren naar de klant en de klant informeren in een taal die
de klant begrijpt.
Persoonlijke benadering en inspelen op de wensen en behoefte van de klant

Inzicht in bovenstaande dimensies kan verkregen worden door een klanttevredenheidsonderzoek.
De klant wordt gevraagd om een aantal vragen binnen elke dimensie te beantwoorden. Om vast te
kunnen stellen of er een verschil zit in wat de klant ervaart, kan hetzelfde onderzoek worden
uitgevoerd onder de betrokken medewerkers. Er wordt een bepaalde gap tussen de verwachtingen
van de klant en prestaties van de organisatie geïdentificeerd, oftewel de afwijkingen tussen de
verwachte en de ervaren kwaliteit. Wanneer de kwaliteit van de dienstverlening op het verwachte
niveau of hoger ligt kan gesproken worden van klanttevredenheid (Emmerik, 2012).
 Gap 1: Verschil tussen wat de klant verwacht en wat het management denkt dat de klant
verwacht
 Gap 2: Het management stelt verkeerde kwaliteitsspecificaties en procedures op voor de
uitvoering van de dienst op basis van de waargenomen klantwensen
 Gap 3. De medewerkers maken een verkeerde vertaalslag van de richtlijnen/procedures
naar hun werkzaamheden
 Gap 4: De communicatie en belofte sluit niet aan bij de dienstverlening.
 Gap 5: Bovenstaande vier gaps leiden tot een algemene vijfde gap, namelijk: verschillen
tussen de verwachte dienst en ervaren dienst.

2.3.3. Wat is de CO2-voetafdruk en hoe wordt deze berekend?
Broeikasgassen. De broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden en
de temperatuur stabiel blijft. Zonder deze broeikasgassen zou het veel kouder zijn op aarde (-33 °C)
en zou de leefbaarheid bemoeilijkt worden. Dit zou een gemiddelde van -18 °C betekenen in plaats
van het huidige gemiddelde van +15 °C (KNMI, 2020). Sinds de industriële revolutie, gedurende de
tweede helft van de 19e eeuw, worden steeds meer broeikasgassen uitgestoten. De belangrijkste
broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan(CH4), lachgas (N2O) en waterdamp (H2O). In de
laatste eeuw is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer enorm toegenomen, met opwarming als gevolg.
Dit staat ook wel bekend als het versterkt broeikaseffect. De opwarming van de aarde zorgt er
vervolgens weer voor meer hittegolven, verdroging van de grond, stijging van de zeespiegel en
heftige regenbuien (ghgprotocol, 2020; CBS, 2020).
CO2-voetafdruk. Koolstofdioxide (afgekort met CO2) wordt gedefinieerd als een kleurloos en reukloos
gas dat van nature in de aardatmosfeer voorkomt. Het wordt gezien als meest belangrijke
broeikasgas omdat ruim de helft van het versterkt broeikaseffect door CO2 wordt veroorzaakt. In de
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literatuur zijn verschillende definities te vinden over koolstofdioxide-voetafdruk (CO2-voetafdruk) en
deze laten zien dat de term ‘CO2’ vaak wordt toegepast als verzamelnaam voor alle broeikasgassen.
Dit is te algemeen en kan tot miscommunicatie leiden. Door gebruik te maken van de term CO2e
(Koolstofdioxide-equivalent) wordt op een nauwkeurige manier verwezen naar het aantal
broeikasgassen. In het onderzoek van Wright et al. (2011) is een analyse gemaakt van diverse
definities uit verschillende bronnen. De definitie van Wiedmann (2008) sluit het beste aan bij de
onderzoeksdoelstelling: ‘’The carbon footprint is a measure of the exclusive total amount of CO2
emissions that is directly and indirectly caused by an activity or is accumulated over the life stages of
a product’ (Wiedmann,2008; Wright, Kemp, & Williams, 2011)’’.
Dit onderzoek richt zich op de CO2-uitstoot en niet op de totale CO2-eq-voetafdruk omdat bij woonwerkverkeer en koelen/verwarmen van het gebouw alleen sprake is van CO2 en niet van de andere
broeikasgassen.
Bepalen CO2-voetafdruk. Een veel gebruikte methode om de CO2-voetafdruk bij een organisatie te
bepalen is het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol). Door het in kaart brengen van de CO2voetafdruk wordt deze inzichtelijk voor het bedrijf en kunnen diverse maatregelen toegepast
worden om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Het GHG- protocol onderscheidt 3 scopes waarbinnen
emissies plaatsvinden (zie Tabel 2.7). Hiermee kan inzicht worden gegeven voor welke broeikasgassenuitstoot een organisatie zelf verantwoordelijk is (ghgprotocol, 2020):
Tabel 2.7. Scopes waarbinnen emissies plaatsvinden (Dobak, 2019; Greenhouse Gas Protocol, p25)

1
2

3

Scope
Directe emissies (Directe
CO2-uitstoot)
Indirecte emissies
(Indirecte CO2-uitstoot)

Omschrijving
Emissies die voortkomen uit activiteiten of
bronnen die eigendom zijn van het bedrijf.
Emissies door de opwekking van aangekochte
energie die door het bedrijf wordt verbruikt

Indirecte emissies
(indirecte CO2-uitstoot)

Andere indirecte emissies die een gevolg zijn van
de activiteiten van een organisatie. Deze emissies
komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn
van een organisatie en waar ze ook geen invloed
op kunnen uitoefenen.

Voorbeelden
Uitstoot van eigen fabrieken en
vrachtauto’s, eigen gasgebruik
Elektriciteitsverbruik. In het GHGprotocol wordt uitsluitend rekening
gehouden met elektriciteit.
Winning en productie van aankoop
materialen, goederenvervoer, Woonwerkverkeer en Zakenreizen,

Voor dit onderzoek focussen we op het woon-werkverkeer (scope 3) en verwarming en koeling van
het gebouw (Scope 1 en 2). Er wordt een schatting gemaakt van de CO2-uitstoot veroorzaakt door
woon-werkverkeer en gebouwgebruik. Het rekenmodel inclusief de toelichting, dat hiervoor wordt
toegepast, is door een medestudent van de Open Universiteit opgesteld, zie Bijlage 7.4. Bij de
berekening worden enkele uitgangspunten gehanteerd, zie Bijlage 7.9.
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2.3.4. Welke CO2-besparing kan worden gerealiseerd
door telewerken?
Enkele studies suggereren dat telewerken een trend is die het energieverbruik en CO2-uitstoot kan
verminderen door het vermijden van woon-werkverkeer. Recent zijn twee systematische
literatuurreviews uitgevoerd naar aspecten van telewerken die voor toename en afname zorgen in
de CO2-uitstoot. In Tabel 2.8 en 2.9 wordt een toelichting van deze aspecten weergegeven.
Tabel 2.8. Afname CO2-uitstoot (Hook, Court, Sovacool, & Sorell, 2020; O'Brien & Aliabadi, 2020)
Minder kantoorruimte (x)

Minder operationele
kosten/energie

Minder reistijd

Minder verkeer/ files
Secundair
Verbeterd gedrag inzake
energie-efficiëntie thuis (x)

De werkelijke impact op het energieverbruik van kantoren hangt sterk af van de details van
de implementatie van telewerken en beheer van kantoorruimte. Een kleine kantoorruimte
zorgt voor minder energieverbruik en ook voor minder CO2-uitstoot. Dit kan gerealiseerd
worden door goede afspraken te maken over de bezetting, exact op bepaalde dag een
werkruimte te bieden voor elke werknemer die niet aan telewerken doet.
Telewerken zorgt onder andere voor minder stroomverbruik op de kantoren. Dit betekent
dat wanneer men vaak thuiswerkt er minder apparatuur en verlichting, verwarming en
verkoeling op het kantoor nodig is. Belangrijk om hier duidelijk afspraken te maken over
flexibele werktijden en om op een slimme manier om te gaan met het verwarmen en
koelen van de beschikbare kantoorruimte (automatische verlichting)
Een van de belangrijkste voordelen die genoemd wordt voor zowel de telewerker als voor
het milieu is de vermindering van de afgelegde afstand wanneer men met de auto reist om
bij de werklocatie te komen.
Telewerken kan ervoor zorgen dat er minder wordt gereisd en dus ook minder files
aanwezig zijn. Dit kan weer leiden tot minder CO2-uitstoot.
Telewerken kan ervoor zorgen dat men efficiënt gedrag vertoont op het gebied van thuis
energieverbruik omdat telewerkers mogelijk de kosten inzake telewerken zelf moeten
voldoen.

Tabel 2.9. Toename CO2-uitstoot (Hook, Court, Sovacool, & Sorell, 2020; O'Brien & Aliabadi, 2020)
Energieverbruik thuis (x)
Toename niet woonwerkverkeer (x)

Meer kantoorruimte nodig
thuis (x)

Telewerken kan zorgen voor toename in energieverbruik thuis. Denk aan verlichting,
verwarming, ventilatie, airconditioning en kantoorapparatuur die thuis worden gebruikt.
Telewerken kan zorgen voor een toename in niet-woon-werkverkeer. Telewerkers kunnen
meer afstand afleggen omdat ze ervoor kiezen/ of geneigd zijn om ver van hun werk te
wonen in verband met telewerken. Het gevolg is dat sommige voorzieningen niet in de buurt
zijn en dus men de neiging heeft om te reizen met de auto in plaats van duurzamere
vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen wat hiervoor vaak als
onderdeel was van het woon-werkverkeer, kinderen vervoeren en andere activiteiten die
tijdens de daluren gedaan kunnen worden.
Telewerken kan ervoor zorgen dat men meer kantoorruimte in huis nodig heeft. Het gevolg
hiervan kan zijn dat men gaat verhuizen naar grotere huizen. Dit leidt vervolgens weer tot
meer energieverbruik voor het verwarmen en afkoelen.

Bovengenoemde aspecten worden niet geheel meegenomen in het empirisch onderzoek (te
herkennen aan ‘x’ bij elke aspect) door de beperkte omvang van het onderzoek. Binnen dit
onderzoek focussen we ons op de emissies door woon-werkverkeer (GHG-scope 3) en
verwarming/koeling van het gebouw (GHG-scope 1 en 2).
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2.3.5. Hoe ziet een checklist ‘telewerken’ voor de bancaire sector eruit?
Op basis van de literatuur is een voorlopige checklist ‘telewerken’ voor de bancaire sector opgesteld
(zie Tabel 2.11). De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het eerste gedeelte bevat de
bevorderende (aangegeven met BV) en belemmerende (aangegeven met BL) factoren van
telewerken ingedeeld naar dimensies. In het tweede deel staan de verdiepingsfactoren, hierover
bestaat enige onduidelijkheid/tegenstrijdigheid in de literatuur of deze als bevorderend of
belemmerend worden geclassificeerd. In het derde onderdeel komen de aspecten aan bod die de
kwaliteit van werk beoordelen gericht op het klantcontact. De overige factoren worden besproken in
het laatste onderdeel van de checklist.

2.4.

Doel van het vervolgonderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de factoren en kwaliteitsaspecten bij telewerken
en hoeveel CO2-uitstoot er door bespaard kan worden binnen een organisatieonderdeel bij de bank.
Daartoe wordt de checklist telewerken gevalideerd door experts en medewerkers met klantcontact.
Daarnaast wordt middels een interview doorgevraagd naar de stand van zaken, de situatie voor en
na COVID-19 en de validiteit van de checklist. De deelvragen zijn opgenomen in Tabel 2.10 en voor
de uitwerking van de methodologie van het empirisch onderzoek, zie hoofdstuk 3.
Tabel 2 10. Deelvragen voor empirisch onderzoek
Doel
Inzicht in de huidige
stand van zaken en
verwachtingen rondom
telewerken binnen de
casusorganisatie
Checklist telewerken
voor bancaire sector
valideren

Inzicht in potentiele
besparing op CO2uitstoot

Deelvragen
1. Hoe is telewerken op dit moment ingericht
binnen de casusorganisatie?
2. Wat zijn de ervaringen omtrent
telewerken voor COVID-19 en welke
veranderingen worden na COVID-19
verwacht?
3. In welke mate worden de belemmerende
en bevorderende factoren van telewerken
herkend door de respondenten?
4. In welke mate worden de
kwaliteitsaspecten herkend door de
respondenten?
5. In hoeverre worden andere factoren
herkend die impact hebben op telewerken?
6. Wat is de CO2-voetafdruk voor woonwerkverkeer en het gebouwgebruik van een
organisatieonderdeel binnen de
casusorganisatie?
7. Hoeveel CO2-besparing kan worden
gerealiseerd bij het organisatieonderdeel
door te telewerken per dag?
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Bron
Experts op het gebied
van telewerken binnen
de casusorganisatie

Methode
Semigestructureerde
interviews

HR-Bestand met data
medewerkers van het
te onderzoeken
organisatieonderdeel +
gegevens
gebouwgebruik

Interne
documentatie,
rekenmodel (Koops,
2019)

Tabel 2.11. Voorlopige checklist telewerken
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3. Methodologie
In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader opgesteld waarbij een analyse is gedaan op de gevonden
wetenschappelijke literatuur. Hierbij is een voorlopige checklist opgesteld en een rekeningmodel
gekozen. In dit hoofdstuk wordt de verantwoording van het empirische onderzoek toegelicht.
Het gehele onderzoek is uitgevoerd op basis van de Design Science Research Methode (hierna DSRM
te noemen) zodat het onderzoek op een gestructureerde manier verloopt. DSRM is een
onderzoeksmethodologie die zich richt op het creëren en evalueren van innovatieve IT-artefacten
om bepaalde problemen op te lossen bij organisaties (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). Deze
aanpak bestaat uit zes processtappen. Tabel 3.1 laat een vergelijking zien tussen de processtappen
van DSRM en de gekozen onderzoeksopzet.
Tabel 3.1. Processtappen Design Science Research Methode (Peffers, Tuunanen, Rothenberger, & Chatterjee, 2007) in
relatie tot de gekozen onderzoeksopzet
Stap
1.

Omschrijving
Problem identification +
motivation

2.
3.

Definition of objectives for
a solution
Design and development

4.

Demonstration

5.

Evaluation

6.

Communication

Onderzoeksopzet
In paragraaf 1.3 is de probleemstelling beschreven: onvoldoende duidelijk wat de
belemmerende en bevorderende factoren zijn bij telewerken, wat de criteria zijn
om kwalitatief goed werk te leveren en hoeveel er op de CO2-uitstoot bespaard
kan worden door telewerken.
In paragraaf 1.4 is de doelstelling gedefinieerd: opstellen checklist en een
rekenmodel voor bepalen CO2-voetafdruk.
Op basis van de literatuur is een voorlopige checklist telewerken opgesteld en is
een berekeningsmethode voor de CO2-voetafdruk toegelicht (2.3).
De checklist wordt voorgelegd aan de respondenten en wordt het rekenmodel
toegepast bij een onderdeel binnen de organisatie. De uitvoering en de resultaten
van het empirisch onderzoek worden in hoofdstuk 4 beschreven.
In hoofdstuk 5 worden de gegevens geanalyseerd, conclusie getrokken en
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
Algehele verslag en presentatie

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)
Zoals in Tabel 3.1 weergegeven wordt bij stap 4 de opgestelde checklist voor telewerken en het
rekenmodel gevalideerd bij de casusorganisatie. De gekozen onderzoeksmethode hiervoor is de
casestudy.
Casestudy. Dit is een vorm van kwalitatief onderzoek en wordt gedefinieerd als "een empirisch
onderzoek dat een hedendaags fenomeen (de case) diepgaand en binnen zijn reële context
onderzoekt” (Yin, 2014). Een van de grootste nadelen van deze methode is dat de verzamelde
gegevens niet noodzakelijkwijs gegeneraliseerd kunnen worden (wel bij survey) en het onderzoek
niet in een strikt gecontroleerde context wordt uitgevoerd (wel bij experiment). Deze methode heeft
wel de voorkeur omdat inzicht in gedetailleerde interpretaties vereist is en een goede afbakening
nodig is gezien de beperkte tijd voor het onderzoek. Ook worden de ‘waarom’ en de ‘hoe’-vragen
gesteld over een eigentijdse reeks gebeurtenissen waarover de onderzoeker weinig of geen controle
heeft (Gelderman, 2013). Dit onderzoek wordt aangeduid als de enkelvoudige casestudy oftewel 'the
single case design', omdat er één case wordt bestudeerd (Yin, 2014); telewerken bij één bank. Dit is
een nieuw fenomeen binnen de organisatie waar niet veel onderzoek naar is gedaan. Het betreft
een ‘holistic casestudy’ omdat het onderzoek is gericht op één onderzoekseenheid (Yin, 2014);
casusorganisatie. Er wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk beeld: Afnemen van interviews
met verschillende stakeholders en raadplegen van diverse literatuurbronnen en interne
documenten. Het onderzoek kan beschouwd worden als een dwarsdoornede- onderzoek (crosssectioneel onderzoek).
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Dit betekent dat een bepaald verschijnsel op een bepaald tijdstip bij eenzelfde groep wordt
bestudeerd (Saunders et al., 2015). Om het empirisch onderzoek te kunnen uitvoeren is een aantal
deelvragen geformuleerd (zie Tabel 2.10).
Semigestructureerde interviews. Bij het uitvoeren van een exploratief onderzoek (verkennend
onderzoek) is het gebruikelijk dat interviews in het ontwerp worden meegenomen. Een voordeel van
de interviewafname is dat de respondenten eerder reageren op een interviewverzoek dan op een
enquête (Saunders et al., 2015). Voor dit onderzoek is voor semigestructureerde interviews gekozen
omdat zowel open als gesloten vragen kunnen worden gesteld aan de hand van een vooropgestelde
vragenlijst. Het voordeel hiervan is de gedetailleerde informatie die wordt verkregen van de
respondenten en bovendien kan doorgevraagd worden bij onduidelijkheden of interessante
antwoorden en de diepte ingaan.

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode
In deze paragraaf wordt weergegeven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en waarom dit gepast is.
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de dataverzamelingsmethode per onderdeel weer.
Tabel 3.2. Onderzoeksmethoden van dataverzameling
Onderdeel
Inzicht in de huidige stand van zaken en verwachtingen rondom telewerken
Checklist telewerken ‘bancaire sector’ valideren
Bepalen CO2-voetafdruk voor woon-werkverkeer / gebouwgebruik

Methode van dataverzameling
Semigestructureerde interviews
Semigestructureerde interviews
Intern bestand vanuit de HR-afdeling

Intern bestand vanuit HR-afdeling. Voor het bepalen van de CO2-voetafdruk voor woon-werkverkeer
wordt data opgevraagd bij de HR-afdeling, zoals: het aantal medewerkers binnen het gekozen
organisatieonderdeel en afstand tussen huis en kantoor. Voor gebruik van de gegevens wordt
toestemming gevraagd bij de manager. In de uitvoering wordt waar nodig de privacygevoelige
informatie (namen, adressen, personeelsnummers) verwijderd. Om de CO2-uitstoot voor
gebouwgebruik te berekenen worden interne documenten verzameld. Deze hebben betrekking op
het energieverbruik van 2019 (pre COVID-19), omdat destijds de meeste medewerkers op kantoor
werkten.
Interviewvragen. Voor het empirisch onderzoek is een aantal deelvragen geformuleerd. Om deze
vragen te kunnen beantwoorden is inzicht nodig vanuit experts op het gebied van telewerken. Voor
de dataverzameling worden interviews afgenomen. Bij elke deelvraag zijn interviewvragen
geformuleerd die aan de respondenten worden gesteld. Een overzicht van de deelvragen en de
gekoppelde interviewvragen is te vinden in Tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Deelvragen en interviewvragen voor empirisch onderzoek

Inzicht in de huidige stand van zaken en verwachtingen
rondom telewerken binnen de casusorganisatie

Doel

Deelvragen

Interviewvragen

1. Hoe is telewerken op dit moment
ingericht binnen de casusorganisatie?

Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de organisatie?

Is er een duidelijk beleid aanwezig voor telewerken? Zo ja, Is dit beleid na COVID-19 opgesteld? En wat
houdt dit beleid in?

Hoeveel dagen werk je vanuit huis?

Is vanuit de organisatie alles geregeld wat je nodig hebt om te kunnen telewerken?
Zijn er afspraken gemaakt over werktijden? En hoe wordt dit geregeld?
Hoe zorgt de organisatie ervoor dat anderen weten wanneer medewerker X aan het werk is?
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?

Zijn er tekortkomingen bij de huidige inrichting van telewerken?
In hoeverre vind je deze manier van telewerken representatief voor de bancaire sector?

2. Wat zijn de ervaringen omtrent
telewerken voor COVID-19 en welke
veranderingen worden na COVID-19
verwacht?

Voor COVID-19
In hoeverre maakte men voor COVID-19 gebruik van telewerken binnen de casusorganisatie?

Zo ja, hoeveel dagen per week werd er vanuit huis gewerkt?

Is er nog een verschil in type medewerker en functie?
Na Covid-19
Welke verandering wordt er na COVID-19 verwacht omtrent telewerken?

Verwacht je een verandering in het aantal thuiswerkdagen? Zo ja, licht dit toe.

Zijn er andere veranderingen die worden verwacht? Zo ja, licht dit toe.
Wat vind je van de indeling van de factoren in de genoemde dimensies?

Zijn er dimensies die gesplitst of samengevoegd kunnen worden?

Zijn er dimensies die verwijderd kunnen worden?

Zijn er nog dimensies die ontbreken?

Zijn er dimensies die meer voor de bancaire sector van toepassing zijn?
In welke mate worden de belemmerende & bevorderende factoren herkend?

Zijn de factoren per dimensie volledig?

Zijn er factoren die ontbreken en kunnen toegevoegd worden? Zo ja, binnen welke dimensie?

Zijn er factoren die geplaatst kunnen worden naar een andere dimensie?

Zijn er factoren overbodig die verwijderd kunnen worden?

Welke factoren zijn meer van toepassing voor de organisatie, bancaire sector? + toelichting

Zijn er specifieke factoren die minder relevant zijn voor de organisatie, bancaire sector? + toelichting
Welke bijdrage levert de categorie overig ‘verdieping factoren’ aan de checklist?

Worden deze factoren herkend?

Welke factoren worden als ‘belemmerend’ gezien? En waarom?

Welke factoren worden als ‘bevorderend’ gezien? En waarom?

Zijn er factoren overbodig die verwijderd kunnen worden?
In welke mate worden de kwaliteitsaspecten herkend?

Welke aspecten worden gemist en kunnen toegevoegd worden?

Welke aspecten zijn overbodig en kunnen verwijderd worden?

In hoeverre zijn de kwaliteitscriteria meer van toepassing voor de casusorganisatie, bancaire sector? En
waarom?

Zijn er kwaliteitscriteria die minder relevant zijn voor de casusorganisatie en bancaire sector? En waarom?
Hoe wordt kwaliteit beoordeeld/ gemeten binnen de casusorganisatie?

Welk model wordt hiervoor toegepast? Geldt dit ook voor telewerken?
Dekken de genoemde aspecten alle relevante vlakken van kwaliteit van werk
Is de checklist volledig en bruikbaar?

Zijn er andere factoren die een rol kunnen spelen bij telewerken? Zo ja, welke factoren zijn dat?

Is de checklist bruikbaar om telewerken in te voeren/formaliseren? Licht je antwoord toe.

Checklist Telewerken voor bankensector valideren

3. In welke mate worden de
belemmerende en ondersteunende
factoren van telewerken herkend door
de respondenten?

4. In welke mate worden de
kwaliteitsaspecten herkend door de
respondenten?

Bepalen CO2voetafdruk

5. In hoeverre worden andere factoren
herkend die impact hebben op
telewerken?
6. Wat is de CO2--voetafdruk voor
woon-werkverkeer en het
gebouwgebruik bij de
casusorganisatie?
7. Hoeveel CO2-besparing kan worden
gerealiseerd bij het
organisatieonderdeel door te
telewerken per dag?

Input opvragen van een organisatieonderdeel binnen de casusorganisatie
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Interviews. Er worden zes interviews gehouden binnen de casusorganisatie. De respondenten zijn
geselecteerd op basis van hun kennis, achtergrond en betrokkenheid bij het proces telewerken
tijdens COVID-19. Het is interessant om in dit onderzoek naar verschillende inzichten te kijken. De
geselecteerde personen verschillen daarom van rollen. Zo worden niet alleen experts op het gebied
van telewerken geïnterviewd (beleidsmedewerkers), maar ook personen die klantcontact hebben
binnen de bank (ervaringsdeskundigen), zie Tabel 3.4.
Aangezien binnen de casusorganisatie volop wordt thuisgewerkt, worden de interviews digitaal
tijdens kantooruren afgenomen in maart en april. De verwachte tijdsduur hiervoor is een uur. De
respondenten krijgen vooraf de checklist, toelichting van het afstudeeronderzoek en de
interviewvragen toegestuurd zodat zij kunnen voorbereiden op het interview (zie Bijlage 7.5) en de
mogelijkheid krijgen om aanvullende documentatie over het onderwerp op te zoeken. Er wordt een
proefinterview gehouden om vast te stellen of de vragen duidelijk, volledig en begrijpelijk zijn en de
tijdsduur niet te lang is. Dit interview wordt getranscribeerd. Voor de overige interviews wordt een
samenvatting gemaakt.
Bij de start van het interview wordt gevraagd of de respondent akkoord gaat met het maken van
audio-opname. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat deze alleen gebruikt wordt voor het uitwerken
van het gespreksverslag en daarna vernietigd wordt. Als de respondent akkoord gaat, wordt de
audio-opname gestart. De respondent wordt gevraagd of hij/zij nog toevoegingen heeft op de
vragen, antwoorden en/of zaken die niet zijn behandeld maar toch relevant voor het onderwerp zijn.
Nadat het interview is afgenomen wordt het gemaakte gespreksverslag gedeeld met de respondent
met de vraag dit te corrigeren en/of aan te vullen binnen een termijn van een week. Tot slot wordt
op basis van de resultaten en de feedback een definitieve checklist opgesteld.

Beleidsmedewerkers
(experts)

Medewerkers met klantcontact
(Ervaringsdeskundigen)

Tabel 3.4. Rollen en toelichting keuze van de respondenten
Rol

Omschrijving functie

Toelichting keuze

Adviseur met
klantcontact

Adviseur met klantcontact: advies geven over
sparen, verzekeren, hypotheken en vermogen

Adviseur met
klantcontact

Adviseur met klantcontact: advies geven over
zakelijke financiële behoeften.

Manager
Particulieren

Manager van een afdeling binnen de lokale bank.
Het team bedient de klant omtrent complexe
producten (hypotheken, beleggen, vermogen).

1. Business
Continuity
Manager
2. Business
Continuity
Manager
3. HR-adviseur

Onderdeel van het Crisisteam COVID-19. Dit team
zorgt voor de waarborging van de continuïteit van
de bedrijfsprocessen en bediening van de klanten.
Onderdeel van het Crisisteam COVID-19. Dit team
zorgt voor de waarborging van de continuïteit van
de bedrijfsprocessen en bediening van de klanten.
Is verantwoordelijk voor personeelsbeleid binnen
het te onderzoeken organisatieonderdeel

Sinds COVID-19 werkt de adviseur vanuit huis en bedient
de klant via digitale kanalen in plaats van het face to face
contact (kantoor)  Waardevolle inzicht vanuit
medewerkers met klantcontact
Sinds COVID-19 werkt de adviseur vanuit huis en bedient
de klant via digitale kanalen in plaats van het face to face
contact (kantoor)  Waardevolle inzicht vanuit
medewerkers met klantcontact
Binnen de lokale banken is een Taskforce Corona actief,
die zich specifiek richt op de impact van het virus op onze
klanten. De manager is ook hierbij betrokken. Een inzicht
vanuit een managersbril omtrent telewerken is waardevol
voor het onderzoek
Betrokken bij het proces van telewerken, geeft adviezen
en neemt maatregelen om de collega's veilig en gezond te
houden, zowel fysiek als mentaal.
Betrokken bij het proces van telewerken, geeft adviezen
en neemt maatregelen om de collega's veilig en gezond te
houden, zowel fysiek als mentaal.
Heeft kennis van HR-gerelateerde zaken en is betrokken
bij telewerken.
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R1

R4

R2

R3

R5

R6

3.3. Gegevensanalyse
De data-analyse zal bestaan uit kwalitatieve en kwantitatieve data. Kwantitatieve data bestaat uit
numerieke en gestandaardiseerde data terwijl kwalitatieve data voortkomt uit open vragen die
tijdens de interviews gesteld worden (Saunders et al., 2015). Deze data kan op verschillende
manieren geanalyseerd worden. Tabel 3.5 geeft aan hoe de te verzamelen data wordt geanalyseerd
en welke methoden hiervoor worden toegepast.

Checklist telewerken

CO2- Voetafdruk

Tabel 3.5. Gegevensanalyse en analysemethoden.
Gegevensbronnen
HR-bestand met data
over medewerkers
(kwantitatieve data)

Analysemethode
 Op basis van numerieke gegevens wordt een schatting
gemaakt van de CO2-voetafdruk veroorzaakt door
telewerken
 De uitkomsten worden opgenomen in tabellen en
diagrammen

Uitwerking van de
semigestructureerde
interviews (kwalitatieve
data)








Datareductie: Samenvatting maken en vereenvoudiging
van de verzamelde data en/of selectief concentreren op
bepaalde onderdelen van de data.
Een geschikte matrix ontwerpen met gedefinieerde
rijen en kolommen, de verzamelde data in cellen
plaatsen zodat er gezocht wordt naar hoofdthema’s en
verbanden in de data.
Middels kernwoorden worden de antwoorden in de
matrix verwerkt.
In de checklist is elke factor voorzien van een bepaalde
code. Voor de structuur van de citaten van de
respondenten wordt gebruik gemaakt van deze code
(Saunders et al., 2015)

Voordelen & Nadelen
Voordeel
 Direct inzicht in het CO2-voetafdruk en
de besparingen voor woon-werkverkeer
 Tabellen en diagrammen
vergemakkelijken de analyse en zorgen
voor een snelle interpretatie.
Voordeel
 Eenvoudig vergelijkingen maken tussen
data elementen en het vinden van
patronen en verbanden.
 De tabellen/matrixen dragen bij aan een
snelle data interpretatie
Nadeel
 Een nadeel kan zijn dat deze methode
tijd gaat kosten.

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische
aspecten
Validiteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke criteria bij het uitvoeren van een onderzoek om de
kwaliteit te waarborgen. De criteria hebben betrekking op verschillende onderdelen binnen het
onderzoeksproces en zijn bepalend voor het trekken van de conclusie. Hieronder worden deze
criteria verder uitgewerkt en worden de ethische aspecten van het onderzoek besproken.
Interne validiteit: De interne validiteit heeft betrekking op de kwaliteit van de onderzoeksopzet.
Oftewel meet de onderzoeker de ware waarde; de checklist (Saunders, 2015). Om de validiteit te
verhogen is vooraf een wetenschappelijk literatuuronderzoek uitgevoerd om de checklist op te
stellen. De respondenten verschillen van rol en zijn geselecteerd op basis van hun kennis,
achtergrond en de gekozen items in de checklist. Op deze manier worden de factoren en
kwaliteitsaspecten vanuit verschillende invalshoeken bekeken wat ervoor zorgt dat de validiteit
wordt verhoogd. Ook zal triangulatie toegepast worden door eventueel documenten op te vragen
mits deze aanwezig zijn. Middels een casestudy en het houden van interviews wordt het onderwerp
diep onderzocht. Er is vooraf een interviewschema opgesteld waarin vragen in een vaste volgorde
zijn opgenomen. Daarnaast wordt een samenvatting van het interview gemaakt en gedeeld met de
respondenten. De definitieve checklist wordt geëvalueerd. Tot slot worden de interviews op
dezelfde wijze afgenomen en wordt het eerste interview getranscribeerd.
Constructvaliditeit: betreft de mate waarin de meetvragen werkelijk de aanwezigheid meten van die
begrippen waarvan je wilt dat ze die meten (Saunders et al., 2015). De validiteit wordt bevorderd
door de juiste formulering van de vraagstelling welke gecontroleerd wordt door een derde. Ook
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wordt een proefinterview afgenomen om te controleren of alle vragen juist, volledig en begrijpelijk
zijn.
Externe validiteit: betreft de mate waarin de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden.
Een van de factoren die de generaliseerbaarheid aantast is het feit dat het onderzoek is gebaseerd
op een case of een aantal cases (Sanders et al., 2015). In dit onderzoek worden niet alle
bedrijfsonderdelen binnen de casusorganisatie onderzocht wat ervoor dat de generaliseerbaarheid
beperkt blijft. De resultaten kunnen niet vergeleken worden met alle afdelingen binnen de gehele
casusorganisatie, binnen de sector en andere sectoren. Om de generaliseerbaarheid te verhogen
wordt in de interviews gevraagd of de factoren herkend worden en/of deze van toepassing zijn voor
de sector. De casusorganisatie is een bank die primair diensten levert aan haar klanten. Om deze
reden is ervoor gekozen om naast de experts op het gebied van telewerken ook medewerkers met
klantcontact te interviewen. De personen zijn onderdeel van een team waarbij de processen en
activiteiten grotendeels overeenkomen met een aantal andere afdelingen binnen de
casusorganisatie.
Betrouwbaarheid: Staat voor mate waarin bij herhaling van het onderzoek onder dezelfde
omstandigheden ook dezelfde uitkomsten worden gevonden (Esterbij-Smith et al., 2008; Silverman,
2007). Een van de problemen met de betrouwbaarheid inzake de bevindingen die voortvloeien uit
het gebruik van semigestructureerde interviews is dat deze niet noodzakelijkerwijs bedoeld zijn om
herhaalbaar te zijn, omdat ze de realiteit weergeven op het moment dat ze worden verzameld.
Daarnaast kunnen andere factoren aanwezig zijn die de betrouwbaarheid aantasten: interviewbias,
respondentbias. Bij interviewbias creëren de opmerkingen, toon of het non-verbale gedrag van de
interviewer een vertekend beeld in de manier waarop de respondenten de vragen beantwoorden.
Het kan ook mogelijk zijn dat bias wordt vertoond in de manier waarop de onderzoeker de
antwoorden interpreteert. Respondentbias betreft de poging van de respondenten om de gestelde
vragen niet naar waarheid te beantwoorden maar over te gaan op sociaal wenselijke antwoorden
(Saunders et al., 2015).
Om de betrouwbaarheid te verhogen zijn de items in de checklist herleidbaar naar de
wetenschappelijke artikelen. Er is expliciet uitgelegd welke stappen zijn ondernomen om het
theoretisch kader uit te voeren en is per item in de checklist aangegeven welk bron is gehanteerd.
Vooraf is de respondent geïnformeerd over het doel van het onderzoek en is de checklist met de
vragen gemaild. Er is voor gekozen om bij de afname van de interviews kritisch te blijven, open
vragen te stellen, gesprekken op te nemen en terug te luisteren, interviews uitwerken en voorleggen
aan de respondenten zodat de antwoorden geverifieerd kunnen worden en interpretatieverschillen
worden voorkomen. Wanneer antwoorden niet duidelijk zijn, wordt de geldigheid van de
antwoorden gecontroleerd door verdiepende vragen te stellen om zo een duidelijk beeld te vormen.
Ook de selectiecriteria van de respondenten kan een rol spelen bij het verhogen van de
betrouwbaarheid. Zie criteria bij interne validiteit.
Ethische aspecten: Vanuit ethisch oogpunt heeft Saunders (2015) een aantal aspecten beschreven
die ervoor zorgen dat een onderzoek ethisch verloopt. De ethische aspecten waarmee in het
onderzoek rekening is gehouden zijn opgenomen in Tabel 3.6. De aspecten geven meer
transparantie en duidelijkheid richting de betrokkenen binnen dit onderzoek.
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Tabel 3.6. Ethische aspecten (Saunders et al., 2015 pp. 243-245)
Aspect
Vrijwillige deelname en recht
op terugtrekken

Maatregel
 Bij de uitnodiging wordt de deelnemer gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. De
deelname voor dit onderzoek is vrijwillig en er staat geen beloning tegenover. Wanneer een
respondent weigert om deel te nemen aan het onderzoek zal zijn keuze ook gerespecteerd worden.
Ook al heeft de respondent ingestemd om mee te doen aan het onderzoek mag hij zijn recht
behouden en kan hij zich op een later moment terugtrekken. Mocht dit scenario zich voordoen,
dan zal worden gezocht naar een respondent met dezelfde kenmerken.

Gedrag en objectiviteit van de
onderzoeker







Vertrouwelijkheid en
anonimiteit







Verantwoordelijkheid





Veiligheid




De onderzoeker is werkzaam bij de casusorganisatie en kan beschikken over informatie, kennis over
bepaalde processen binnen de organisatie. Om hiërarchische relatie te voorkomen worden andere
personen van een andere afdeling geïnterviewd dan waar de onderzoeker werkzaam is.
Vermijden dat vragen indringend worden gesteld en druk uit te oefenen op de respondent om te
antwoorden.
Objectieve houding hanteren, niet selectief zijn in de keuze van data die wordt gerapporteerd.
Er is geen sprake van commercieel belang omdat dit onderzoek een onderdeel is van het
afstudeertraject. Dit betekent dat de onderzoeker eerlijk en transparant handelt om de bevindingen
en conclusies te trekken.
De verzamelde data wordt vertrouwelijk behandeld. Dit wordt ook in de uitnodiging vermeld.
Privacygevoelige informatie (namen, adressen, leeftijd) worden vernietigd.
Voor de berekening van de CO2-uitstoot wordt bij de HR-afdeling gevraagd om de namen, adressen
en andere privacygevoelige informatie te verwijderen alvorens deze met de onderzoeker te delen.
Rapporteren van ‘gevoelige informatie’ die duidelijk herleidbaar is naar een bepaalde persoon
voorkomen
Door de juiste vraagstelling wordt voorkomen dat in een interview wordt verwezen naar de
mening/informatie van eerder respondent
Interviewverslagen worden niet gedeeld met de organisatie.
De resultaten van het onderzoek worden alleen gebruikt voor de beantwoording van de
onderzoeksvragen. Dit staat los van het functioneren van de organisatie.
Gedane opnames worden niet gedeeld met de organisatie en/of andere personen en worden
verwijderd.
Alle respondenten worden op dezelfde manier geïnformeerd.
Interviews worden afgenomen via Teams. Dit is een beveiligde app die bij de casusorganisatie
wordt toegepast voor vergaderingen en onderling delen van data.
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4. Resultaten
Paragraaf 4.1 en 4.2 beschrijft de uitvoering van het onderzoek en afwijkingen ten opzichte van de
onderzoeksopzet. De resultaten per deelvraag worden in paragraaf 4.3 beschreven.

4.1. Afwijkingen van het ontwerp
De uitvoering van het empirisch onderzoek is grotendeels verlopen zoals beschreven in de
methodologie (H3). Er zijn enkele afwijkingen zoals te lezen in Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp
Interviews




Selectie
respondenten
Checklist






Interviewschema



Woon-werkverkeer



Kort kennismakingsgesprek met respondenten om het onderzoek toe te lichten en akkoord te vragen.
Het tweede tot en met het zesde interview zijn woordelijk getranscribeerd zodat de kans op verloren data
minder wordt.
Wegens persoonlijke omstandigheden van twee respondenten zijn twee andere personen geïnterviewd dan
vooraf geselecteerd (R4 en R6). Zij voldeden aan de criteria uit Tabel 3.4.
Checklist aangepast na het eerste interview. De kolom ‘is van toepassing voor de sector’ is vervangen door de
kolom ‘is van toepassing voor de organisatie’, omdat de vraag over sectorspecificiteit niet veel bruikbare
antwoorden heeft opgeleverd.
Zintoevoeging in de informatiebrief en gevraagd om bij elk gekozen antwoord een korte toelichting te geven.
De ‘definitieve’ checklist is niet voorgelegd aan de respondent, omdat uit de reacties blijkt dat weinig tijd
beschikbaar was voor de respondent.
Vraag ‘Welk kwaliteitsmodel wordt toegepast binnen de organisatie?’ vervangen door ‘Heeft telewerken
impact op elk kwaliteitsaspect?’ omdat deze beter past bij het doel van het onderzoek.
Een ander organisatieonderdeel geselecteerd voor de berekening van de CO 2-uitstoot voor woonwerkverkeer. Hierbij is gebruikgemaakt van interne bestanden met een overzicht van de reisvergoedingen
voor COVID-19. In combinatie met de CAO-voorwaarden is een schatting gemaakt van het aantal kilometers
per jaar aan woon-werkverkeer. Voor gebruik van de gegevens is toestemming verleend door de manager.
Een uitgebreide berekening staat in Bijlage 7.9.

4.2. Uitvoering van het onderzoek
Er zijn in totaal zes respondenten geïnterviewd gedurende een periode van zes weken. Het tweede
tot en met het zesde interview zijn drie weken na het proefinterview gehouden. Op gebied van
COVID-19 wordt er op dat moment vanuit huis gewerkt tenzij het echt niet anders kan. Er is gewerkt
conform het ontwerp (zie Tabel 3.4), wel zijn de personen vooraf benaderd via de mail en
uitgenodigd voor een kort kennismakingsgesprek via Teams. Bij akkoord is door de onderzoeker een
afspraak via Microsoft Teams ingepland met de datum en tijd voor het interview en is de
informatiebrief meegestuurd. Alle interviews zijn opgenomen nadat de respondent toestemming
heeft verleend. De opnames zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving die alleen voor de
onderzoeker toegankelijk is. Tijdens de interviews zijn enkele gegevens over de respondenten nieuw
opgehaald (zie Tabel 4.2).
Tabel 4.2. Gedetailleerde gegevens over de respondenten
Codering

R1

R2

R3

Thuissituatie

Samenwonend,
geen kinderen
35-40 jaar

Gezin (inwonende
kinderen <10 jaar)
30-35 jaar

Gezin (uitwonende Gezin (inwonende
kinderen)
kinderen <10 jaar)
55-60 jaar
35-40 jaar

Gezin (uitwonende Gezin (inwonende
kinderen)
kinderen)
50-55 jaar
55-60 jaar

Adviseur met
klantcontact
10 jaar

Manager
Particulieren
15 jaar

Beleidsmedewerker
32 jaar

Adviseur met
klantcontact
13 jaar

Beleidsmedewerker
24 jaar

Beleidsmedewerker (HR)
9 jaar

36 uur

36 uur

40 uur

36 uur

40 uur

36 uur

Leeftijd
Functie
# jaren
werkzaam
# uren
werkzaam

R4

31

R5

R6

Het eerste interview heeft een tijdsduur van 75 minuten en is volledig (letterlijk) getranscribeerd. De
overige interviews zijn meer woordelijk getranscribeerd en hebben ongeveer 55-65 minuten
geduurd. Dit houdt in dat in de uitwerking de gesproken taalfouten zijn gecorrigeerd en enkele
bijwoorden, stotteren en dubbele zinnen zijn weggehaald. De verslagen zijn binnen drie dagen
uitgewerkt en inclusief de interviewvragen en ingevulde checklist verstuurd naar de respondent voor
evaluatie. De respons was positief. Alle verslagen zijn binnen een week teruggestuurd. Enkele
uitspraken zijn door respondent 3 en 5 gecorrigeerd en zijn bijgewerkt in de gespreksverslagen.
De verzamelde data uit de gespreksverslagen is verwerkt in een datamatrix (zie Bijlage 7.8). De
matrix bestaat uit de interviewvragen en opgegeven antwoorden die ingedeeld zijn naar een thema
(zie Bijlage 7.6 voor codeboek). De coderingen zijn middels ATLAS.ti toegepast op de transcripten
(open codering), daarna zijn de opgestelde kernwoorden vergeleken met elkaar en samengevoegd
tot 1 label (axiaal codering). Het doel van beide technieken is om antwoorden te structureren,
inzicht te verkrijgen in de overeenkomsten en verschillen en om eenvoudig verbanden te leggen.

4.3. Resultaten
De resultaten vanuit de interviews zijn samengevat in Tabel 4.3. In de volgende paragrafen worden
de resultaten verder beschreven.

Checklist

Post
Pre
Covid-19 Covid-19

Stand van zaken

Tabel 4.3. Samenvatting resultaten empirisch onderzoek
Overeenkomsten
Alle respondenten

Beleidsmedewerkers

Verschillen
Ervaringsdeskundigen
(Medewerker klantcontact)
 Tekortkomingen inrichting
telewerken; geen duidelijk beleid
 Voorwaarden budget
 Teams met klantcontact afhankelijk
van roostering.
 Zelden thuiswerken





Telewerken eerst niet goed geregeld.
Nu toegang tot alle systemen.
Bestelproces/afleverproces kan beter




Duidelijk beleid
Geen harde afspraken over
werktijden.



Telewerken minimaal aangeboden



Regelmatig 1 dag per week
telewerken



Verwachting 1 keer per week of 1 keer
per 2 weken naar kantoor
Andere inrichting kantoren
Dimensies volledig
Factoren relevant voor zowel organisatie
als bancaire sector
Meeste verdiepingsfactoren herkend en
toepasselijk
Bruikbare checklist



Samenvoegen/ verwijderen
factoren
Kwaliteitsaspecten niet voor alle
teams toepasselijk
Verdiepingsfactoren; toewijzing
belemmerend/bevorderend














Samenvoegen/ verwijderen factoren
Kwaliteitsaspecten toepasselijk
Verdiepingsfactoren; toewijzing
belemmerend/bevorderend

4.3.1. Beleid en inrichting telewerken
De respondenten verschillen van mening als het gaat om de inrichting van telewerken binnen de
bank. De genoemde overeenkomst is dat telewerken in het begin van de pandemie niet goed was
geregeld, wegens de noodsituatie en een maximum aantal medewerkers dat kan inloggen op het
beveiligd portaal. Dit probleem is kort daarna opgelost. De medewerkers kunnen nu in alle
bedrijfssystemen inloggen en hebben toegang tot alle benodigde data om het werk uit te kunnen
voeren. Daarnaast geven vier respondenten (R2, R3, R5, R6) aan dat een beleid aanwezig en helder
is; ‘De bank is strenger dan de RIVM-richtlijnen en iedereen werkt vanuit huis tenzij er sprake is van
een schrijnende situatie.’ (R3).
Er is in eerste instantie een budget beschikbaar gesteld voor het inrichten van de werkplek (€250).
Daarna is een tweede budget (€750) tot stand gekomen waarbij afspraken zijn gemaakt met een
leverancier. De bankmedewerkers kunnen hiermee standaard thuiswerkfaciliteiten bestellen die
voldoen aan Arbo-richtlijnen (bureau, bureaustoel en een beeldscherm). Alle respondenten zijn
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tevreden over de hoogte van het tweede budget. Enkele respondenten hebben hiermee een goede
werkplek kunnen inrichten. Echter, er zijn ook tekortkomingen; een eerder gedeclareerd item mag
niet opnieuw worden besteld met het nieuwe budget. Twee respondenten (R1 en R4) vonden dat ze
hierdoor benadeeld werden. Een andere tekortkoming is dat men behoefte heeft aan andere
apparatuur (printer, muis, toetsenbord) die niet standaard in het pakket is inbegrepen (R1, R3 en
R4). Ook vindt men dat het bestel-afleverproces sneller en beter had gekund. Tot slot wordt in de
loop van 2021 een thuiswerkvergoeding onderdeel van de CAO, waarbij een vast bedrag maandelijks
wordt uitgekeerd aan de medewerkers.

4.3.2. Telewerken voor en na COVID-19
De respondenten werken tijdens COVID-19 fulltime vanuit huis. De afspraken over werktijden zijn
afhankelijk van het team. De afdelingen met klantcontact zijn op kantoortijden (08:30-17:30 uur)
beschikbaar omdat ze bereikbaar moeten zijn voor de klant. ‘Er is flexibiliteit en aan de andere kant
moet de winkel wel openblijven. Er moet wel een goede klantbediening zijn,’ aldus R2. Bij de
betreffende teams is een roostering van de werktijden een pre. Bij andere teams zijn de werktijden
flexibeler ingericht maar worden niet vastgelegd.
Telewerken werd voor COVID-19 minimaal aangeboden. De functie, bankcultuur en leiderschapsstijl
speelden een belangrijk rol hierin. Als toelichting geeft R1 aan: ‘Hoe hoger je in de organisatie komt,
hoe normaler het thuiswerken was.’ Aanvullend vinden R5 en R6 dat: ‘Telewerken heeft invloed op
de managementstijl, met name op hoe we binding met elkaar kunt houden.’
De respondenten verwachten na COVID-19 dat men één keer per week of één keer per twee weken
naar kantoor gaat, waarbij het kantoor als een sociale ontmoetingsplaats wordt gezien. R1 en R6
denken dat de locaties hierdoor anders ingericht worden, wat kan leiden tot sluiting van kantoren.

4.3.3. Validatie checklist telewerken
Dimensies checklist. De opgenomen dimensies in de voorlopige checklist worden herkend door alle
zes respondenten. Er zijn geen dimensies benoemd die verwijderd kunnen worden. Wel gaf R2 aan
dat de dimensies ‘organisatie’ en ‘medewerker’ in elkaar overlopen, met als toelichting: ‘De
organisatie kent twee belangen: Economische (financiële) en HR-component. Je kunt wel overwegen
om ‘organisatie’ te splitsen in financiële component (bedrijfsruimte, financiële voordelen) en HRcomponent (ziekteverzuim, werving, arbeidstevredenheid).’ Alle respondenten vinden dat de
dimensies toepasselijk zijn voor zowel de organisatie als voor de sector, waarbij R5 benadrukt: ‘Ik
denk dat wij als bank niet anders zijn dan de andere banken.’ Qua belangrijkheid geven R2, R4 en R5
aan dat ‘maatschappij’ op dit moment weinig leeft binnen de bank.
Factoren checklist. De respondenten vinden de factoren volledig en herkennen de opsplitsing in de
dimensies. R5 heeft voorgesteld om factor ‘fysieke veiligheid van de medewerker’ toe te voegen aan
de checklist. De toelichting die hierbij wordt genoemd: ‘Er zijn collega’s die vanuit huis geld kunnen
overmaken. Die kunnen liever op kantoor met security deze handelingen uitvoeren. Stel dat iemand
weet dat je bij de bank werkt, kan gemakkelijk jouw woonkamer binnendringen. Het is wel een reëel
risico.’ Daarnaast zijn vier respondenten van mening dat de factor ‘technische ondersteuning (TBL3)’
niet relevant is voor de organisatie. R1 stelt voor om deze factor te verwijderen met als toelichting:
‘De ondersteuning heb je altijd ongeacht of je thuis of op kantoor werkt. Bij een storing heeft de IThelpdesk de gegevens van je laptop nodig en niet je locatie.’
Er zijn geen factoren benoemd die verplaatst kunnen worden naar een andere dimensie, wel is R6
van mening dat de factor ‘flexibiliteit (MBV4)’ samengevoegd kan worden met ‘plaats en
onafhankelijk werken (MBV5)’, omdat dit laatste ook gezien wordt als een vorm van flexibiliteit. Tot
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slot kan volgens R5 de factor ‘betrokkenheid van de medewerkers (OBL3)’ en ‘ontwikkeling en groei
(MBL3)’ samengevoegd worden, omdat minder carrièrekansen het gevolg kan zijn van minder
betrokkenheid en onzichtbaarheid van de medewerker.
Er is opgehaald dat specifieke factoren momenteel meer relevant zijn voor de organisatie en
bancaire sector: gezondheid, data security & privacy, flexibiliteit, sociale contact, compliance en
managementstijl. In Bijlage 7.7 zijn de citaten over deze factoren opgenomen.
Verdiepingsfactoren: Factoren waarover in de literatuur geen overeenstemming is of deze
belemmerend of bevorderend zijn, zijn apart onderzocht. Tabel 4.4 toont de resultaten hiervan.
In hoofdstuk 5 wordt besproken hoe deze verwerkt zijn in de definitieve checklist.
Tabel 4.4. Validatie verdiepingsfactoren
Code
VF1

Factor
Leiderschap &
management

Uitspraak per item
A) Telewerken wordt positief ervaren door het (top) management
B) Relatiegerichte leiderschap is nuttig om telewerken toe te passen omdat ondersteuning en inlevingsvermogen nodig is.
C) Het functioneren van de thuiswerker Is inzichtelijk voor het management
A) Telewerken zorgt ervoor dat productiviteit toeneemt omdat telewerkers minder worden afgeleid door andere collega’s.
B) Productiviteit is hoger wanneer medewerkers niet meer dan 1 dag per week telewerken.
C) Het percentage thuiswerkende collega’s kan gevolgen hebben voor de productiviteit en teamprestatie.
A) Werkonderbrekingen of meer dagen per week telewerken heeft een bepaalde invloed op de werk & privé balans.
B) Het aantal kinderen heeft effect op de tevredenheid van de medewerkers
A) Telewerken heeft een bepaald effect op de mentale gezondheid van werknemers
B) Telewerkers werken vaak lange en ononderbroken tijden zelfs als ze ziek zijn.
C) De combinatie van huishoudelijke taken en thuiswerken kan gevolgen hebben voor het stressniveau.

#
6
5
6
6
6
3
5
4
6
6
4

VF2

Productiviteit

VF3

Werk & Privé situatie

VF5
Data security & privacy
Verdiepingsfactor verwijderen

A) Bewustwording bij de medewerkers en organisatie over data security & privacy is belangrijk voor het succes van telewerken.
VF1A: R1, R4

5

Verdiepingsfactor samenvoegen


VF1B/C & OBL1 (managementstijl)

VF2A & OBV2 (productiviteit en werkprestatie)

VF2C & VF2B
#: aantal respondenten
Bevorderend herkend

VF4

Legenda


VF3A & MBV1 (verhoogde work-life balans)

VF4C & VF4A

VF4B & OBV5 (minder ziekteverzuim)
Belemmerend herkend
Belemmerend niet herkend
R4, R5
R4 en R5
R4 en R5

Leiderschap & management. De items bij VF1 worden vrijwel allemaal herkend als ‘bevorderend’ en
zijn toepasselijk bevonden voor de organisatie. R5 vult aan bij item VF1B: ‘Relatiegerichte
leiderschap is zeker nuttig bij telewerken omdat ondersteuning en inlevingsvermogen nodig is, echter
is dit momenteel nog belemmerend omdat de organisatie hierop nog onvoldoende is ingericht.’ R1 en
R4 vinden dat item VF1A verwijderd kan worden omdat deze managerspecifiek is.
Productiviteit. Alle respondenten herkennen item VF2A als ‘bevorderend’. De andere items (VF2B en
VF2C) worden geclassificeerd als ‘belemmerend’, zijn niet herkend en niet toepasselijk bevonden
voor de organisatie.
Werk-privé situatie. De respondenten zijn het eens dat wanneer men tussendoor pauzes neemt en
meer dan één keer per week kan telewerken, dit een positief effect heeft op de werk-privé balans
(=bevorderend). Item VF3B wordt gezien als een belemmering, omdat ouders met minderjarige
kinderen minder tevreden kunnen zijn vanwege de dagelijkse zorg voor de kinderen in combinatie
met telewerken. R6 stelt voor om het woord ‘minderjarige’ toe te voegen aan de zin omdat de
leeftijd bepalend kan zijn of het item belemmerend of bevorderend wordt.
Gezondheid. De items bij VF4 worden grotendeels als een belemmering herkend. Alle respondenten
geven aan dat telewerken een negatief effect heeft op de mentale gezondheid van de medewerker
wanneer men bij ziekte doorwerkt en bij disbalans in werk-privé. Zo zien R3 en R5 dat het verplicht
stellen van telewerken (100% thuiswerken) en het op slot zijn van de gehele samenleving hier ook
invloed op heeft.
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R4, R6 R4
& R5 R4

Data privacy & security. Item VF5A wordt herkend door 5 respondenten als ‘bevorderend’. Echter
vindt R2 deze momenteel belemmerend. ‘Data is randvoorwaardelijk en moet goed geregeld
worden. Het is voor ons een uitdaging geweest om te zorgen dat alles goed beveiligd is. De buurman
kan wel meeluisteren met klantgesprekken. Er zijn ook collega’s die geen groot huis hebben, de
partner zit ernaast en kan alle data van klanten inzien. Je moet hier heel bewust mee omgaan.’
Verdiepingsfactoren samenvoegen. R4, R5 en R6 stellen voor om een aantal items samen te voegen
met bestaande factoren in de checklist, zie Tabel 4.4. Als toelichting geeft R5 aan: ‘De checklist is wel
uitgebreid. Sommige dingen liggen dicht tegen elkaar dat je die beter kan samenvoegen.’
Kwaliteitsaspecten. De kwaliteitsaspecten dekken alle relevante vlakken van kwaliteit van werk. De
aspecten worden herkend door de respondenten en zijn toepasselijk bevonden voor de bancaire
sector. R3 en R5 benadrukken hierbij dat de aspecten voornamelijk van toepassing zijn voor teams
met klantcontact. Vier respondenten vinden dat telewerken geen impact heeft op deze aspecten. De
klant dient goed en tijdig bediend te worden en de geleverde dienst is ongewijzigd. Het proces
verloopt met telewerken op een andere manier en vraagt soms wel even andere aanpak,
voornamelijk bij communicatie en betrouwbaarheid. R5 en R6 zien dat communicatie een
belangrijke factor speelt bij telewerken. R6 vult aan: ‘Het is van belang om een goede check te doen
bij de klant, omdat je de non-verbale communicatie mist. Je zult je communicatie richting de klant
nog sterk benadrukken over wat je bedoelt.’
R2 stelt voor om een technische component op te nemen en licht toe: ‘Huidige factoren die in de
checklist staan gaan meer over klant en medewerker, dit zijn mensen. Veel processen gaan digitaal
en automatisch. Dat moet wel digitaal ontsloten worden en moeten wel betere mogelijkheden voor
zijn of gebouwd worden om de kwaliteit te borgen.’
Ingevulde checklist. Elke respondent heeft de checklist ingevuld. Het doel is om aan te geven of elke
factor herkend wordt en/of deze van toepassing is voor de organisatie (zie Bijlage 7.10). Ook is elke
keuze toegelicht (zie Bijlage 7.11). In H5 worden de resultaten hiervan verder besproken. Om de
ongestructureerde data leesbaar te maken is een verkorte datamatrix opgesteld waarin de gestelde
interviewvragen per thema zijn ingedeeld (zie Bijlage 7.8).

4.3.4. CO2-voetafdruk bij onderzochte organisatieonderdeel
De bank heeft wereldwijd circa 44.000 FTE (fulltime equivalent). Hiervan is 22.000 FTE werkzaam in
Nederland. Voor de berekening van de CO2-uitstoot zijn twee organisatieonderdelen (x en y) binnen
de bank onderzocht, omdat de data voor woon-werkverkeer bij organisatieonderdeel x niet
beschikbaar gesteld kan worden. De berekening in details is opgenomen in Bijlage 7.9.
Gebouwgebruik. Binnen organisatieonderdeel x zijn in het kantoorpand 102 werkplekken
beschikbaar voor 146 fte. Dit komt overeen met 0,7 fte per werkplek. Voor een goede vergelijking is
uitgegaan van de cijfers van 2019, omdat er destijds geen sprake was COVID-19 en de meeste
medewerkers op kantoor werkten (zie H3.2).
Eén werkplek is 8 m2. Voor één werkplek is 896 kWh aan elektriciteit nodig. Voor 102 werkplekken
bedraagt dit 91.392 KWh, dit gaat gepaard met circa 50 ton CO2-uitstoot per jaar. Het totale
gasverbruik is 27.865 m3 en resulteert in 54 ton CO2-uitstoot per jaar.
Tabel 4.5. Jaarlijkse CO2-uitstoot voor gebouwgebruik: organisatieonderdeel x
Gebouwgebruik

Elektriciteitsverbruik per jaar
896* 102= 91.392 kWh
= 49.444 kg CO2

Gasverbruik per jaar
27.865 m3
= 54.057 kg CO2

De totale CO2-uitstoot voor gebouwgebruik (gasverbruik en elektriciteitsverbruik) komt tezamen uit
op 104 ton CO2 per jaar (zie Tabel 4.5). Per medewerker is de CO2-uitstoot 0,71 ton. De berekening
is een indicatie, omdat een aantal variabelen in dit onderzoek buiten beschouwing is gelaten dat ook
invloed kan hebben op de CO2-uitstoot: afval en papierverbruik, (afval) water.
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Woon-werkverkeer. Het onderzochte organisatieonderdeel bestaat uit 588 fte. Hiervan is 87 fte
extern in dienst in 2020. Deze groep vormt geen onderdeel van het GHG-protocol en wordt buiten
beschouwing gelaten voor dit onderzoek. Er blijft 501 interne fte over. Zij komen op verschillende
manieren naar hun werk. In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar interne medewerkers die met
de auto reizen (33%). De medewerkers die lopend of met de fiets, trein reizen worden buiten
beschouwing gelaten (67%) omdat deze vervoersvormen niet tot extra CO2-uitstoot leiden. Tabel 4.6
toont een overzicht van de totale CO2-uitstoot per brandstoftype. Hierbij is uitgegaan dat 80% van
de auto’s op benzine rijdt, 14% op diesel. Het overige 6% (andere energie) is niet meegenomen in de
berekening.
Tabel 4.6. Jaarlijkse CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer: organisatieonderdeel y
Brandstoftype auto
Benzine
Diesel
Totaal

Aantal medewerkers
132
23

Afstand (km)
1.699.776
297.461

Uitstoot(t CO2)
288,9
58,00
346,9

De 501 interne medewerkers zijn verantwoordelijk voor 347 ton CO2. Per medewerker bedraagt de
CO2-uitstoot circa 0,69 ton.
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen
Vanuit de literatuur is een voorlopige checklist ‘telewerken’ opgesteld. Middels een kwalitatief
onderzoek is de checklist gevalideerd bij een aantal respondenten en is daarnaast inzichtelijk
gemaakt hoeveel CO2-uitstoot bespaard kan worden door telewerken toe te passen. De volgende
paragrafen bevatten een bespreking van de resultaten uit H4 (H5.1). De reflectie op de validiteit en
betrouwbaarheid staat in H5.2 gevolgd door de conclusies (H5.3) en aanbevelingen (H5.4).

5.1. Discussie
In deze paragraaf worden de deelvragen uit Tabel 2.10 beantwoord en worden deelconclusies eruit
getrokken.

5.1.1. Beleid en inrichting telewerken
1. Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de casusorganisatie?

Om goed inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken rondom telewerken is antwoord gezocht
op de bovenstaande deelvraag. Uit de antwoorden van de respondenten kan geconcludeerd worden
dat telewerken in het begin van COVID-19 niet optimaal was geregeld. Dit had vooral te maken met
de noodsituatie om gedwongen vanuit huis te werken. Zo konden niet alle medewerkers
tegelijkertijd inloggen op het beveiligd internetportaal vanwege de beperkte limieten. De technische
issues zijn daarna opgelost. Er is nu een prima internetverbinding en medewerkers gebruiken
voornamelijk Microsoft Teams voor teamsessies en videobellen. In tegenstelling tot de
beleidsmedewerkers vinden twee ervaringsdeskundigen dat er geen duidelijk beleid aanwezig is. Zij
vinden dat er geen structureel plan hiervoor ligt en dus eerder snelle keuzes zijn gemaakt door de
noodzaak om te telewerken. Deels heeft dit te maken met het nieuwe budget voor inrichting van de
werkplek, zie Bijlage 7.8A voor details. Een andere tekortkoming is dat men behoefte heeft aan extra
apparatuur zoals een printer, docking station, muis en een toetsenbord om het werk gemakkelijker
te maken.
De afspraken over werktijden verschillen per team. Teams met klantcontact hanteren kantoortijden
(08:30-17:30 uur) omdat ze (telefonisch) bereikbaar moeten zijn voor de klant. Bij grotere teams is
het van belang om gebruik te maken van een roosteringsprogramma om te zien wie/ wanneer aan
het werk is. Bij andere teams zijn de werktijden flexibeler ingericht, maar worden niet vastgelegd.
Tot slot kan geconcludeerd worden dat telewerken op deze manier representatief is voor de
bancaire sector.

5.1.2. Telewerken voor en na COVID-19
2. Wat zijn de ervaringen omtrent telewerken voor COVID-19 en welke veranderingen worden na COVID-19 verwacht?

Telewerken binnen de organisatie was voor COVID-19 ook mogelijk, echter werd er minimaal
gebruik van gemaakt. De bankcultuur en leiderschapsstijl speelden een belangrijk rol hierin. De
algemeen heersende gedachte was namelijk dat je op kantoor aanwezig moet zijn. Opmerkelijk is
dat beleidsmedewerkers en managers meer flexibiliteit hadden en wel eens gebruik maakten van
telewerken vergeleken met de klantcontactmedewerkers. De verwachting is dat men na COVID-19
nog maar één keer per week of één keer per twee weken naar kantoor gaat, waarbij het kantoor
meer als een sociale ontmoetingsplaats wordt gezien. De locaties zullen hierdoor anders ingericht
worden (bankhouse, meer vergaderruimten) en zullen meer kantoren gaan sluiten.
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5.1.3. Validatie checklist
3. In welke mate worden de belemmerende en bevorderende factoren van telewerken herkend door de respondenten?
4. In welke mate worden de kwaliteitsaspecten herkend door de respondenten?
5. In hoeverre worden andere factoren herkend die impact hebben op telewerken?

De ‘voorlopige’ checklist is gevalideerd door zes respondenten. Daarbij is gezocht naar antwoord op
bovenstaande deelvragen. De antwoorden van de respondenten zijn samengevat in een datamatrix
(zie Bijlage 7.8C). Bij de validatie zijn enkele aanpassingen gedaan in de checklist ter verduidelijking,
maar is niet veel afgeweken van de beschreven onderzoeksopzet (H3). In Tabel 5.1 is per onderdeel
aangegeven welke actie is uitgevoerd.
Tabel 5.1. Checklistonderdelen en uitgevoerde acties
Onderdeel

Checklist

Actie

Dimensie
Bestaande Factor
Nieuwe factor

Dimensie ‘organisatie’ opsplitsen in een financiële en HR-component
TBL3. Technische ondersteuning
Fysieke veiligheid van de medewerker

Niet toegevoegd
Behouden (TBL3)
Niet toegevoegd

Fysieke gezondheid

Niet toegevoegd

Leiderschap & management

VF1B/C & OBL1 (managementstijl)
VF1A

Samengevoegd
Verwijderd

Productiviteit

VF2A & OBV2 (productiviteit en werkprestatie)

Samengevoegd

VF2C & VF2B
VF2B

Samengevoegd
Toegevoegd (OBL7)

VF3A & MBV1 (verhoogde work-life balans)

Samengevoegd

VF3B

Toegevoegd (MBL7)

VF4C & VF4A
VF4B & OBV5 (minder ziekteverzuim)

Samengevoegd
Samengevoegd

Verdiepingsfactor

Werk & Privé situatie
Gezondheid

VF4A

Toegevoegd (MBL8)

Data privacy & security

VF5A

Toegevoegd (TBV2)

Kwaliteit

Aspect: Techniek

Niet toegevoegd

Dimensies. De bevorderende en belemmerende factoren zijn in ingedeeld in vier dimensies. De
respondenten herkennen alle dimensies en vinden deze compleet. De dimensie ‘maatschappij’ leeft
op dit moment minder, het past wel bij de visie van de bank om bij de invoering van het structureel
thuiswerken er goed naar te kijken. Een respondent gaf aan om dimensie ‘organisatie’ op te splitsen
in een financiële en HR-component, zodat de dimensie niet veel factoren bevat. Verder blijkt uit de
resultaten dat er geen verschil is tussen de bank en sector en dat de dimensies ook toepasselijk zijn
voor de gehele sector.
Factoren. De meeste factoren worden herkend door de respondenten en zijn toepasselijk bevonden
voor de organisatie en voor de sector (zie ingevulde checklist in Bijlage 7.10). De factor ‘technische
ondersteuning’(TBL3) wordt door vier respondenten als irrelevant beschouwd voor de organisatie en
is voorgesteld om deze te verwijderen van de checklist. Bij een technische storing is middels
laptopnummer altijd ondersteuning op afstand geweest, voor telewerken zou dit niet veel uitmaken.
Er is besloten om deze factor toch te behouden omdat deze relevant kan zijn voor de sector.
Verdiepingsfactoren. De resultaten inzake de verdiepingsfactoren zijn in H4.3.3 uitgebreid
besproken. Bij de validatie is gebleken dat enkele items samengevoegd kunnen worden met andere
factoren omdat de aard van de omschrijving (bijna) hetzelfde is. Enkele respondenten vonden dat de
checklist hierdoor compacter wordt. Om deze reden is kritisch gekeken naar de mogelijkheden en de
keuze gemaakt om enkele items samen te voegen met bestaande factoren (zie Tabel 5.1). Hierdoor
is de toelichting bij sommige factoren aangevuld of anders geformuleerd, wel is ervoor gezorgd dat
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de essentie onveranderd blijft. Deze items zijn in Bijlage 7.12 herkenbaar middels een kleur. Item
VF1A is verwijderd omdat blijkt dat dit meer betrekking heeft op de manager alleen en niet op de
organisatie en medewerker. De overige items zijn behouden en toegevoegd in de definitieve
checklist als een belemmering of bevordering, omdat men deze belangrijk vindt (zie Bijlage 7.13
vetgedrukte factoren).
In het literatuuronderzoek (H2.3.1) is aangegeven dat nieuwe factoren zijn gevonden die niet eerder
zijn opgenomen in de checklists van de vorige afstudeergroep: gezondheid, leiderschap en
thuiswerkplek. Hieronder volgt een beknopte discussie door per factor een vergelijking te maken
met de (nieuwe) literatuur.
Gezondheid: Uit de resultaten blijkt dat de items onder deze verdiepingsfactor meer als een
belemmering worden herkend (zie Tabel 4.4). De resultaten komen overeen met recent onderzoek
waarin staat dat thuiswerken een significant negatief effect heeft op de mentale gezondheid van
werknemers (Zwieten, 2020), zoals stress en overwerk, maar in tegenstelling tot het onderzoek van
Tavares (2017) waarin een positieve correlatie wordt aangetoond tussen telewerken en gezondheid
van de medewerkers. Een goede balans tussen werk en privé zorgt wel voor een goede mentale
gezondheid. Diverse onderzoeken suggereren dat een verstoring van deze factor de mentale
gezondheid beïnvloedt. In het algemeen lijkt het erop dat een onderzoeksmethode hierbij een
belangrijke rol speelt wat tot gevolg heeft dat er mogelijk andere conclusies worden getrokken.
Er is voorgesteld om de factor ‘fysieke gezondheid’ naast de ‘mentale gezondheid’ op te nemen in de
checklist. Ondanks dat er beperkt onderzoek is gedaan naar de fysieke gezondheid van de
medewerkers bij fulltime thuiswerken is recent onderzocht dat telewerken een positieve werking
heeft op de fysieke gezondheid (Regelink, 2020). Het wordt aanbevolen om in de toekomst extra
aandacht te besteden aan de gezondheid van de medewerkers (zie aanbevelingen in H5.4).
Thuiswerkplek: Eerdere onderzoeken laten zien dat een ongeschikte werkplek kan leiden tot fysieke
klachten zoals nekpijn en rugklachten (Tavares, 2017). In dit onderzoek wordt dit ook bevestigd door
alle respondenten. Een opvallende bevinding ter bespreking is de omgang met het budget voor
inrichting van het werkplek (Zie aanbevelingen in H5.4).
Leiderschapsstijl: In het literatuuronderzoek is weinig onderzoek gedaan naar het gewenste type
leiderschap. Hanna de Vries (2020) concludeerde dat relatiegericht leiderschap nuttig is in een
telewerkomgeving. Deze conclusie wordt ook bevestigd in dit onderzoek. Telewerken heeft namelijk
invloed op de managementstijl. Zo vinden de respondenten dat telewerken een andere manier van
leidinggeven vraagt; niet alleen een resultaatgerichte sturing maar ook een relatiegericht
leiderschap. De informatie die de manager bereikt kan worden beperkt bij telewerken. Vragen
rondom binding met elkaar houden worden in de eerste fase (tijdens COVID-19) belangrijker
beschouwd. Het wordt aanbevolen om hier aandacht voor te hebben bij de verdere implementatie
van telewerken (zie aanbevelingen in H5.4).
Kwaliteitsaspecten: De kwaliteitsaspecten dekken alle relevante vlakken van kwaliteit van werk,
worden herkend door de respondenten en zijn toepasselijk bevonden voor de bancaire sector. Twee
beleidsmedewerkers benadrukken hierbij dat de aspecten voornamelijk betrekking hebben op teams
met veel klantcontact. Deze bevinding bevestigt het betoog uit het literatuuronderzoek en de keuze
van de kwaliteitsaspecten. Het grootste deel van de respondenten ziet dat telewerken geen impact
heeft op de aspecten. Communicatie verdient wel extra aandacht, omdat men de collega en klant
niet face-to-face ziet.
Overige factoren. Een respondent heeft voorgesteld om factor ‘fysieke veiligheid van de
medewerker’ toe te voegen aan de checklist omdat dit een reëel risico vormt voor de bank en
medewerker. Ook is gesuggereerd om ‘fysieke gezondheid’ toe te voegen aan de checklist naast de
mentale gezondheid van de medewerkers. Eén respondent vindt het waardevol om ‘techniek’ toe te
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voegen aan de kwaliteitsaspecten, omdat veel processen digitaal verlopen zonder tussenkomst van
een medewerker. Deze factoren en het opsplitsen van de dimensie ‘organisatie’ zijn door de
onderzoeker overwogen om toe te voegen in de checklist, echter door de beschikbare tijd en het
beperkt aantal interviews is dit niet mogelijk. Om deze reden is besloten om de factoren op te
nemen voor een vervolgonderzoek.
Definitieve checklist. De ‘voorlopige’ checklist is bruikbaar bevonden om telewerken verder te implementeren, echter is door enkele respondenten voorgesteld om de checklist compacter te houden.
Op basis van de in H5.1.3 genoemde bevindingen is een definitieve checklist opgesteld (zie Bijlage
7.13). De gedane aanpassingen in de voorlopige checklist zijn middels kleurachtergrond weergegeven in Bijlage 7.12.

5.1.4. Besparing CO2-voetafdruk
6. Wat is de CO2-voetafdruk voor woon-werkverkeer en het gebouwgebruik bij de casusorganisatie?
7. Hoeveel CO2-besparing kan worden gerealiseerd bij het organisatieonderdeel door te telewerken per dag?

In paragraaf 4.3.4 zijn de resultaten getoond van de berekening van de CO2-voetafdruk. Op jaarbasis
bedraagt de CO2-voetafdruk voor gebouwgebruik (elektriciteits-en gasverbruik) ongeveer 104 ton
CO2 (organisatieonderdeel x), voor woon-werkverkeer 347 ton CO2 (organisatieonderdeel y). Er is
berekend wat de mogelijke CO2-besparing is bij een dag en twee dagen telewerken per week (zie
Tabel 5.2). Een dag telewerken levert op jaarbasis een CO2-besparing van ongeveer 69,4 ton voor
woon-werkverkeer en voor gebouwgebruik 20,8 ton. Telewerken zorgt daadwerkelijk voor een
reductie van de CO2-uitstoot. Deze conclusie komt overeen met de uitspraken van Hook et al. (2020)
en O’Brien et al. (2020) in literatuuronderzoek (H2).
Tabel 5.2. Besparing CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer en gebouwgebruik

100% aanwezig op kantoor
Besparing (1 dag telewerken=20%)
Besparing (2 dagen telewerken=40%)

CO2-uitstoot
woon-werkverkeer
347 ton
69,4 ton
138,8 ton

CO2-uitstoot
per mens
0,69 ton
0,14 ton
0,28 ton

CO2-uitstoot
gebouwgebruik
104 ton
20,8 ton
41,6 ton

CO2-uitstoot
per mens
0,71 ton
0,14 ton
0,28 ton

Bovenstaande berekening is een indicatie. Een precieze besparing is afhankelijk van een aantal
factoren (zie Tabel 5.3). Een aanvullend onderzoek naar de exacte besparing wordt aanbevolen (zie
H5.5). Ook is geen rekening gehouden met het (extra) energieverbruik in de woning dat is
veroorzaakt door telewerken. De emissies die hieruit voortvloeien vormen geen onderdeel van de
scopes van het bedrijf (ghgprotocol, 2020).
Vergelijking met huishouden. Een Nederlands huishouden uit 2,2 personen stoot jaarlijks gemiddeld
20 ton CO2 uit. Dit wordt veroorzaakt door directe CO2-uitstoot (7,5 ton: energie in huis en vervoer)
en indirecte CO2-uitstoot (12,5 ton: voeding, spullen en kleding) (Milieucentraal, 2020). In dit
onderzoek richten we ons op de directe CO2-uitstoot, dus is het relevant om voor de vergelijking met
huishoudens alleen de directe CO2-uitstoot te beschouwen. Wanneer men volledig gaat telewerken,
scheelt dit ongeveer 1,4 ton CO2-uitstoot per mens (woon-werverkeer: 0,69 ton CO2-uitstoot,
gebouwgebruik: 0,71 ton CO2-uitstoot). Bij één dag telewerken wordt een besparing gerealiseerd
van 0,28 ton CO2 per jaar.
Kijkend naar de gehele organisatie binnen Nederland, met een grootte van 22.000 fte, dan is de
potentiële besparing bij fulltime telewerken 30.800 ton CO2 per jaar. Dit is vergelijkbaar met de
jaarlijkse uitstoot van ongeveer 4.100 huishoudens. Bij één dag telewerken kan 6.160 ton CO2 per
jaar worden bespaard, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 820 huishoudens.
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Tabel 5.3. Te onderzoeken factoren voor een precieze berekening van de CO2-reductie

Gebouwgebruik

Factor
Kantoorgebruik

Energiezuinigheid
gebouw

Woon-werkverkeer

Bankhouses
Aantal gereden
kilometers

Gemiddeld aantal
werkdagen
Vervoerstype

Toelichting
Het kantoor wordt niet elke dag voor 100%
volledig gebruikt en de spreekkamers, die
bedoeld zijn, voor klantgesprekken en stilte
werkplekken, zijn buiten beschouwing gelaten.
Het is niet bekend wat de energiezuinigheid van
het gebouw is.

Mogelijke besparing door
Analyseren bezettingsgraad van de spreekkamers,
klantafspraken en reserveringen voor vergaderingen

Verwachting is dat kantoor meer een sociale
ontmoetingsplaats wordt.
De maximale reisafstand (enkele reis) die voor
vergoeding in aanmerking komt is 40 km.

Inrichting kantoren: meer gebruikmaken van
vergaderruimtes, hubs
Inzicht in aantal kilometers die de interne medewerkers daadwerkelijk afleggen per dag (rekeninghouden met het aantal thuiswerkdagen voor en na COVID-19)
Inzicht in het daadwerkelijk aantal gewerkte uren
per medewerker, andere verlofsoorten naast
vakantieverlof en ziekteverzuim.
Inzicht in CO2-uitstoot voor overige vervoersvormen
(6% elektrische auto’s en openbaar vervoer)

Berekening gemaakt op basis van 9 dagen in 2
weken op kantoor, 4 weken vakantie en 8 feestdagen.
In de berekening uitgegaan van interne
medewerkers die met de auto reizen (33%).

Bepalen of maatregelen nodig zijn om het gebouw
energiezuiniger te maken.

5.2. Reflectie
Paragraaf 3.4 bevat een bespreking van de betrouwbaarheid, validiteit en ethiek. In deze paragraaf
wordt gereflecteerd op deze aspecten, door op elk onderdeel toe te lichten welke stappen zijn
ondernomen om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen. Tevens worden de beperkingen van
het onderzoek toegelicht.
Beperkingen van het onderzoek. Het moment waarop het empirisch onderzoek is uitgevoerd vormt
een van de beperkingen binnen dit onderzoek; door COVID-19 werkt men vanuit huis tenzij het echt
niet anders kan. Er zijn verschillende maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Om
het sociale contact te beperken zijn niet noodzakelijke winkels, (sport) scholen en kinderopvang
gesloten. Mogelijk dat deze maatregelen effect hebben op de antwoorden van de respondenten.
Interne validiteit. Om de validiteit van het onderzoek te verhogen is de onderzoeksvraag voldoende
afgebakend en is in de onderzoeksopzet rekening gehouden met de samenstelling van de
respondenten. Tijdens de onderzoeksuitvoering zijn twee personen vervangen door nieuwe
respondenten (R4, R6), waarbij dezelfde selectiecriteria zijn aangehouden als in het ontwerp. Op
deze manier worden de factoren nog steeds vanuit diverse invalshoeken bekeken. Voorafgaand aan
het interview is een kort kennismakingsgesprek met elk respondent gehouden om het doel van het
onderzoek toe te lichten, zodat hij op zijn gemak voelt tijdens het interview.
Zoals aangegeven in de onderzoeksopzet is een proefinterview gehouden om te controleren of alle
vragen juist, volledig en begrijpelijk zijn. In het interviewschema zijn de vragen ingedeeld naar
thema’s en zijn subvragen geformuleerd om de begrijpelijkheid van de vragen te verhogen bij de
respondent (constructvaliditeit). Na dit interview zijn enkele aanpassingen gedaan in de checklist,
interviewschema en is extra informatie verzameld over de respondenten. Ook is in de
aanbiedingsbrief toegevoegd of de respondent bij elk antwoord een toelichting kan geven. De
verslagen inclusief de ingevulde checklist en vragenlijst zijn voorgelegd aan elke respondent om de
herleidbaarheid te verhogen en leesbaarheid te vergemakkelijken. Alle verslagen zijn geaccepteerd
en zijn geen problemen aangetroffen. De beschikbare tijd voor het empirisch onderzoek is beperkt
geweest. Hierdoor zijn de nieuwe factoren uit de resultaten niet nader onderzocht in de literatuur
en is de definitieve checklist niet verstuurd naar de respondenten voor toetsing. Hierdoor zou de
validiteit mogelijk hoger zijn geweest.
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Externe validiteit. In dit onderzoek zijn niet alle bedrijfsonderdelen binnen de casusorganisatie
onderzocht wat gevolgen kan hebben voor de generaliseerbaarheid. Om de externe validiteit te
verhogen is bij de berekening van de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer uitgegaan van een
bredere onderzoeksgroep (501 fte). Ook zijn zes respondenten geïnterviewd met verschillende
expertises: beleidsmatige medewerkers en medewerkers met klantcontact. De keuze voor de laatste
groep heeft voornamelijk te maken met de gekozen kwaliteitsaspecten. Hierdoor zijn de resultaten
ook generaliseerbaar voor bedrijfsonderdelen met klantcontact. Bij de interviews is geprobeerd om
bij enkele vragen in te gaan op de organisatie versus sector zodat de resultaten beter vergeleken
kunnen worden met andere afdelingen/ sectoren.
Betrouwbaarheid. Er is een aantal acties uitgevoerd om de betrouwbaarheid te verhogen. Alle
respondenten hebben dezelfde informatie ontvangen. Bij akkoord is de aanbiedingsbrief verstuurd
naar de respondent. De checklist is door één respondent vooraf niet ingevuld. Er is voor gekozen om
een nieuwe afspraak in te plannen zodat de antwoorden betrouwbaar blijven. Drie respondenten
hebben de factoren niet toegelicht in de checklist. Voor deze groep is besloten om het interview wel
door te laten gaan. De factoren zijn grotendeels tijdens het interview besproken. De interviews zijn
verlopen via Microsoft Teams. Er is geprobeerd om de omstandigheden van de interviews gelijk te
houden. Zo is dezelfde opzet, volgorde van vraagstelling aangehouden en bij onduidelijke antwoorden is doorgevraagd. Tijdens de interviews is de ingevulde checklist online gedeeld met de respondent zodat er geen interpretatieverschillen ontstaan. De interviews zijn allemaal getranscribeerd. Bij
de uitwerking van de interviews bleek dat niet alle vragen zijn gesteld door de onderzoeker of zijn
niet voldoende beantwoord. De vragen zijn achteraf middels een tabel in het gespreksverslag opgenomen en voorgelegd. De persoonsgegevens van de respondenten zijn geanonimiseerd zodat de
kans op sociaal wenselijke antwoorden wordt verlaagd.
De data voor het berekenen van CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer was niet eenvoudig
verkrijgbaar via HR. De onderzoeker heeft afgeweken van het ontwerp door gebruik te maken van
interne analysebestanden met een overzicht van de reisvergoedingen van een ander organisatieonderdeel. Op deze manier is geprobeerd de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Tot
slot is zo transparant mogelijk vastgelegd wat de ondernomen stappen, toegepaste bronnen en methoden zijn om de reproduceerbaarheid en repliceerbaarheid van dit onderzoek te verhogen.
Ethische aspecten. Er is vertrouwelijk omgegaan met de privacy van de respondenten. De opnames
van de interviews en de interne analysebestanden inzake de reisvergoedingen zullen na dit onderzoek worden vernietigd. In de informatiebrief is aangegeven dat de respondent vrijwillig kan afmelden voor deelname aan het interview. Hier heeft één respondent gebruik van gemaakt, vanwege zijn
persoonlijke omstandigheden.

5.3. Conclusie
De onderzoeksvraag die centraal staat voor dit onderzoek is:
‘Hoe kan telewerken ingericht worden binnen de bancaire sector om werk van goede kwaliteit te
behouden en om de CO2-uitstoot omlaag te brengen?’
In dit onderzoek is op basis van literatuuronderzoek wetenschappelijke kennis verzameld en een
checklist voor telewerken ontwikkeld, bestaande uit bevorderende en belemmerende factoren die
ingedeeld zijn in een aantal dimensies: organisatie, medewerker, maatschappij en techniek &
veiligheid. Deze checklist is vervolgens gevalideerd bij een aantal experts op het gebied van
telewerken. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de checklist, binnen de organisatie en bancaire
sector, als hulpmiddel toegepast kan worden om telewerken verder te implementeren of te
verbeteren. Dit kan gerealiseerd worden door focus te leggen op het wegnemen van belemmeringen
en gebruikmaken van de bevorderingen.
Bij de validatie van de factoren blijkt dat de respondenten geen verschil zien tussen de organisatie
en de bancaire sector. De vier dimensies en de meeste factoren worden herkend en zijn toepasselijk
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bevonden. De dimensie ‘maatschappij’ heeft in de afgelopen periode weinig aandacht gekregen,
omdat andere factoren belangrijker zijn beschouwd: gezondheid, managementstijl, data security &
privacy, flexibiliteit, sociale contact, werk-privé balans en compliance. Ook is een aantal
verdiepingsfactoren gevalideerd waarover in de literatuur onduidelijkheid is of deze belemmerend
of bevorderend zijn. Uit de resultaten is gebleken dat enkele items samengevoegd kunnen worden
met bestaande factoren in de checklist omdat deze dicht tegen elkaar liggen (Tabel 4.4). In de
definitieve checklist zijn deze factoren samengevoegd. Andere factoren zijn behouden en
toegevoegd in de checklist als een belemmering (aantal minderjarige kinderen, gezondheid, aantal
thuiswerkdagen) of bevordering (data security & privacy).
Het derde onderdeel in de checklist bevat de aspecten die de kwaliteit van werk beoordelen gericht
op teams met klantcontact. Door inzicht in de aspecten worden gaps geïdentificeerd tussen de
verwachtingen van de klant en prestatie van de organisatie. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat
telewerken geen impact heeft op de kwaliteitsaspecten. Ook blijkt dat de aspecten met name
toepasselijk zijn bij een afdeling met klantcontact.
In dit onderzoek is ook gekeken naar een mogelijke besparing van de CO2-voetafdruk bij een
organisatieonderdeel binnen de bank. Uit de berekening kan worden geconcludeerd dat het
structureel invoeren van telewerken leidt tot een afname in het aantal kilometers voor woonwerkveer, werkplekken en dus ook energieverbruik. Het gevolg hiervan is dat de CO2-uitstoot
verminderd wordt. Een belangrijke kanttekening is dat er enkele aannames zijn gemaakt. Een
aanvullend onderzoek naar de precieze besparing wordt aanbevolen.

5.4. Aanbevelingen voor de praktijk
Tabel 5.4. Aanbevelingen voor praktijk
Beleid

Telewerken

Checklist
Managementstijl

Gezondheid

CO2- voetafdruk

Besparing CO2uitstoot.

Uit de resultaten blijkt dat enkele respondenten ontevreden zijn over het budget voor het inrichten van de
werkplek. Om telewerken succesvoller te maken zou de bank het beleid voor telewerken verduidelijken door
gebruikmaking van het budget te uniformeren en duidelijke afspraken te maken over de werktijden.
Meer duidelijkheid verschaffen wie/wanneer naar kantoor mag gaan bij terugkeer naar kantoor. Een
registratiesysteem zou een oplossing kunnen bieden. Wel van belang dat er monitoring plaatsvindt. Dit vraagt
een actief gedrag van de leidinggevenden, om te voorkomen dat iedereen naar kantoor gaat.
Valideren checklist binnen andere organisatieonderdelen binnen de bank, zodat de bruikbaarheid van de
checklist wordt vergroot en de belemmerende factoren zoveel mogelijk worden weggenomen.
Dit onderzoek laat zien dat de organisatie onvoldoende is ingericht op het relatiegerichte leiderschap. Het
vraagt mentaliteitsverandering en dus een ander manier van sturing. Belangrijk in deze fase (tijdens COVID-19)
is de focus leggen op het maken van verbinding met de medewerker. Dit vergroot in de toekomst niet alleen
de
well-being bij de medewerkers maar zorgt mogelijk ook voor tevreden medewerkers dat weer effect heeft op
de prestaties binnen de bank.
Dit onderzoek heeft naast eerdere onderzoeken aangetoond dat telewerken een negatieve impact kan hebben
op de mentale en (fysieke) gezondheid. Aandacht voor dit onderwerp is op lange termijn nodig. Bij verdere
implementatie wordt aanbevolen om hierop te anticiperen door periodiek workshops te organiseren over
wellbeing, online-workouts, meetings lopen te houden of loopafstanden bij te houden via gezondheidsapps.
Ook hier is een goed leiderschap een keyfactor.
Kantoorgebruik: Uit onderzoek is gebleken dat men in de toekomst verwacht de mogelijkheid tot telewerken
te blijven behouden. Dit kan betekenen dat er minder werkplekken nodig zijn (kleiner kantoor) wat effect heeft
op een verdere verlaging van de CO2-uitstoot aangezien een kleiner kantoor minder gekoeld en verwarmd
hoeft te worden. Mogelijk voordelen voor de bank zijn: minder kantoorgebruik en reisvergoedingen.
Woon-werkverkeer:
 Enkele respondenten gaven aan veel reistijd te hebben voor COVID-19. Mogelijk speelt dit ook bij andere
medewerkers binnen de organisatie. Het wordt aanbevolen om in de toekomst goed naar de herindeling
van de medewerkers te kijken en toestemming te geven om te werken vanuit een kantoor dichtbij huis.
Hierdoor neemt niet alleen CO2-uitstoot af maar kan de bank flinke reiskostenvergoedingen besparen.
 Verder onderzoeken hoeveel kilometers de interne medewerkers exact afleggen per dag aangezien in dit
onderzoek uitgegaan is van 40 km als maximale reisafstand (enkele reis), die voor vergoeding in
aanmerking komt
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5.5. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Tabel 5.5. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Telewerken

Checklist

Pre COVID-19

CO2- voetafdruk

Rekenmodel
Besparing CO2uitstoot.

In dit onderzoek is een checklist gevalideerd en daarmee een definitieve checklist opgesteld. Onderstaande
punten worden aanbevolen voor vervolgonderzoek:
 Valideren checklist binnen andere sectoren, zodat de bruikbaarheid van de checklist wordt vergroot en de
belemmerende factoren zoveel mogelijk weggenomen worden.
 Checklist verder ontwikkelen en mogelijkheden onderzoeken om dimensie ‘organisatie’ in twee
subdimensies op te splitsen: financiële en HR-component.
 Op basis van literatuur verder onderzoeken in hoeverre de factoren ‘‘beveiliging medewerker’ en
fysieke gezondheid’ toegevoegd kunnen worden aan de checklist en deze valideren.
 Dit onderzoek heeft bevestigd dat de kwaliteitsaspecten meer relevant zijn voor afdelingen met
klantcontact. Een vervolgonderzoek of deze aspecten ook relevant zijn voor andere afdelingen wordt
aanbevolen. Tevens onderzoeken in hoeverre een technische component toegevoegd kan worden aan de
kwaliteitsaspecten, hierbij kunnen de aspecten ingedeeld worden naar medewerker, klant en
techniek.
Dit onderzoek uitvoeren na COVID-19., zodat vastgesteld kan worden wat en welke impact COVID-19 heeft
gehad op de onderzoeksresultaten.
Het rekenmodel verder uitbreiden met exacte parameters zodat de uitkomsten nauwkeuriger worden bepaald;
emissiefactoren voor elektrische auto’s, CO2-uitstoot voor afval en papierverbruik, woningverbruik.
Kantoorgebruik: Uit onderzoek blijkt dat organisatieonderdeel x niet voor elke dag 100% volledig wordt
gebruikt. Aanvullend onderzoek naar de precieze besparing van het energieverbruik wordt aanbevolen, waarbij
gekeken wordt naar de invloed van afval/papierverbruik, bezettingsgraad kantoor, energiezuinigheid van het
gebouw, gebruik spreekkamers en roostering medewerkers.
Woon-werkverkeer. In dit onderzoek zijn enkele aannames gehanteerd. Aanvullend onderzoek naar de impact
van andere factoren op de CO2-besparing wordt aanbevolen: vervoersvormen interne medewerkers, CO2uitstoot medewerkers met elektrische auto’s, het aantal thuiswerkdagen, gewerkte uren per medewerker,
verlofdagen en ziekteverzuim.
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35
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7.2. Bevorderende en belemmerende factoren
Tabel 7.2 toont de bevorderende en belemmerende factoren van telewerken ingedeeld naar vier
dimensies. Elke factor is voorzien van een toelichting met de bijbehorende verwijzing naar de
(hoofd) bronnen. De bronnen zijn verdeeld in nieuwe literatuur (lichtblauw) en gebruikte literatuur
van het afstudeerprogramma 2019 (lichtgrijs). Middels een ‘x’ wordt aangegeven welke factor in
welke bron voorkomt. Voor de benaming van enkele factoren is de terminologie van Albers
gehanteerd (herkenbaar als ‘X’).
Tabel 7.2. Bevorderende factoren van telewerken (Tavares, 2017; De Vries et al., 2019; Nakrošienė et al., 2019; De Macedo
et al., 2020; Afstudeerprogramma, 2019)
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Tabel 7.3. Belemmerende factoren van telewerken (Tavares, 2017; De Vries et al., 2019; Nakrošienė et al., 2019; De
Macedo et al., 2020; Afstudeerprogramma, 2019)
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Verdiepingsfactoren
Tabel 7.4. Verdiepingsfactoren (Baruch, 2000; Hartig et al., 2007; Tavares, 2017; van der Lippe. 2019; Nakrosiene, 2018;
Vries, 2019; Zwieten, 2020; Beauregard. 2019; Timmers et al, 2020; Visser, 2020)
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7.3. Voorlopige checklist ‘telewerken’
Tabel 7.5. Voorlopige checklist ‘telewerken’ voor de bancaire sector.
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7.4. Rekenmodel (Koops, 2019)
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 7.6 weergegeven.
Tabel 7.6. Emissiefactoren (CHMI, 2017)
Item

Emissiefactor

Eenheid

Diesel
Benzine
Elektriciteit
Gas

0,00273
0,00238
541
55,4

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 Tabel 7.7.
Tabel 7.7. Omgerekende emissiefactoren
Item

Emissiefactor

Eenheid

Brandstof (benzine of diesel)

0,17

kg CO2-eq/km

Elektriciteit

0,541

kg CO2- eq/kWh

Gas

1,94

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, 2019).
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7.5. Aanbiedingsbrief interview telewerken
Aan: Respondent
Van: Samir Irahhoten
Datum:
Onderwerp: Achtergrondinformatie ter voorbereiding interview: Checklist telewerken
Achtergrond
Diverse onderzoeken laten zien dat wereldwijd de gemiddelde land- en oceaanoppervlaktetemperaturen steeds hoger worden. Opwarming van de aarde is niet te stoppen, echter door de
CO2-uitstoot te beperken kan het minder hard gaan. Om de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen heeft Nederland samen met andere landen internationale afspraken gemaakt, waaronder
het klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord is de opwarming van de temperatuur op
aarde te beperken tot twee graden Celsius. Nederland heeft dit uitgewerkt in een eigen Klimaatwet
met als doel de CO2-uitstoot met 49% in 2030 en in 2050 met 95% te verlagen ten opzichte van het
jaar 1990.
Klimaatakkoord financiële sector
Binnen de financiële sector hebben diverse banken, pensioenfondsen en verzekeraars in 2019 het
Klimaatakkoord ondertekend. Dit houdt in dat zij vanaf 2020 de plicht hebben om te rapporteren
over de klimaatimpact van hun producten en eigen strategie.
Groene IT
De afgelopen jaren is het gebruik van IT enorm toegenomen. Het energieverbruik van IT heeft een
aanzienlijke impact op de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Daarentegen kan IT
ook een bijdrage leveren aan meer vergroening. Een actueel voorbeeld hiervan is telewerken.
Telewerken kan voor de reductie van CO2-voetafdruk zorgen die veroorzaakt wordt door woonwerkverkeer en gebouwen.
Telewerken
Sinds de uitbraak van het COVID-19 wordt er op grote schaal thuisgewerkt. Uit recent onderzoek
blijkt dat 49% van de Nederlanders verwacht ook na COVID-19 te blijven werken vanuit huis (CBS,
2020). Hierdoor worden de kantoorgebouwen niet overvol en zijn minder werkplekken nodig. Het
gevolg hiervan is dat de CO2-emissies voor de koeling of verwarming mogelijk afnemen. Het is
momenteel onvoldoende duidelijk hoe groot de impact van telewerken is op de CO2-uitstoot binnen
de casusorganisatie, wat de factoren en criteria zijn bij telewerken om kwalitatief goed werk te
leveren en hoe de werknemers telewerken ervaren sinds de uitbraak van COVID-19. Om deze reden
is op basis van wetenschappelijke literatuur een checklist voor telewerken opgesteld met
bevorderende en belemmerende factoren inclusief de aspecten om het werk kwalitatief goed te
kunnen uitvoeren.
Checklist telewerken bancaire sector
De checklist is opgebouwd uit een aantal onderdelen (zie Bijlage). Het eerste gedeelte bevat de
bevorderende (aangegeven met BV) en belemmerende (aangegeven met BL) factoren van
telewerken ingedeeld naar dimensies. In het tweede deel staan verdiepingsfactoren, hierover is men
het in de literatuur niet eens of het bevorderende of belemmerende factoren zijn. In het derde
onderdeel komen de aspecten aan bod die de kwaliteit van werk beoordelen gericht op het
klantcontact. De overige factoren kunnen besproken worden in het laatste onderdeel van de
checklist.
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Interview
Voor het vaststellen van de volledigheid en bruikbaarheid van de checklist wordt een aantal
interviews afgenomen met experts/respondenten binnen de organisatie, waaronder een interview
met jou. Om deel te nemen aan het onderzoek wordt ongeveer 2 uur tijd van je gevraagd: een half
uur voorbereiding, een uur voor afname van het interview en een half uur voor de verificatie van het
verslag. Het interview wordt digitaal afgenomen. De deelname aan het interview is vrijwillig en er
staat geen beloning tegenover. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met jouw persoonsgegevens en de
verkregen data. Het interview wordt met jouw toestemming opgenomen en wordt niet gedeeld met
de organisatie en/of derden.
Voorbereiding
Om de tijd efficiënt te kunnen benutten wil ik je vragen om de checklist alvast in te vullen en de
interviewvragen goed door te nemen. Je kunt per factor aangeven of je deze herkend en/of deze
factor van toepassing is voor de organisatie. Bij de verdiepingsfactoren kun je aanvullend aangeven
of je de factor als bevorderend of belemmerend classificeert. En zou je bij elke factor een korte
toelichting van je keuze vermelden. Dit kun je als volgt doen:

Tijdens het interview zullen we dieper ingaan op de ingevulde checklist, er wordt besproken hoe
telewerken op dit moment is ingericht binnen je organisatie en welke veranderingen je verwacht
rondom telewerken na COVID-19. Tevens is er ruimte om in te gaan op de eventuele ontbrekende
factoren. Er is een aantal interviewvragen geformuleerd die tijdens het interview aan bod zullen
komen (zie Tabel 1). Na het interview ontvangt de respondent een gespreksverslag met de vraag dit
te corrigeren en/of aan te vullen en binnen een termijn van een week terug te sturen.
Tabel 1. Deelvragen en bijbehorende interviewvragen

Interviewvragen
Hoe is telewerken op dit moment ingericht binnen de organisatie?

Is er een duidelijk beleid aanwezig voor telewerken? Zo ja, Is dit beleid na COVID-19 opgesteld? En wat houdt dit beleid in?

Hoeveel dagen werk vanuit huis?

Is vanuit de organisatie alles geregeld wat je nodig hebt om te kunnen telewerken?
Zijn er afspraken gemaakt over werktijden? En hoe wordt dit geregeld?
Wat zijn de gebruikelijke werktijden? Ongeveer kantoortijden? helemaal naar eigen inzicht?
Hoe zorgt de organisatie ervoor dat anderen weten wanneer medewerker X aan het werk is?
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?

Zijn er tekortkomingen bij de huidige inrichting van telewerken?
In hoeverre vind je deze manier van telewerken representatief voor de bancaire sector?
Voor COVID-19
In hoeverre maakte men voor COVID-19 gebruik van telewerken binnen de casusorganisatie?

Zo ja, hoeveel dagen per week werd er vanuit huis gewerkt?

Is er nog een verschil in type medewerker en functie?
Na Covid-19
Welke verandering wordt er na COVID-19 verwacht omtrent telewerken?

Verwacht je een verandering in het aantal thuiswerkdagen? Zo ja, licht dit toe.

Zijn er andere veranderingen die worden verwacht? Zo ja, licht dit toe.
Valideren checklist
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Wat vind je van de indeling van de factoren in de genoemde dimensies?

Zijn er dimensies die gesplitst of samengevoegd kunnen worden?

Zijn er dimensies die verwijderd kunnen worden?

Zijn er nog dimensies die ontbreken?

Zijn er dimensies die meer voor de bancaire sector van toepassing zijn?
In welke mate worden de belemmerende & bevorderende factoren herkend?

Zijn de factoren per dimensie volledig?

Zijn er factoren die ontbreken en kunnen toegevoegd worden? Zo ja, binnen welke dimensie?

Zijn er factoren die geplaatst kunnen worden naar een andere dimensie?

Zijn er factoren overbodig die verwijderd kunnen worden?

Welke factoren zijn van toepassing voor de organisatie?

Zijn er specifieke factoren die meer relevant zijn voor de organisatie en bancaire sector?

Zijn er specifieke factoren die minder relevant zijn voor de organisatie en bancaire sector?
Welke bijdrage levert de categorie overig ‘verdieping factoren’ aan de checklist?

Worden deze factoren herkend?

Welke factoren worden als ‘belemmerend’ gezien? En waarom?

Welke factoren worden als ‘bevorderend’ gezien? En waarom?

Zijn er factoren overbodig die verwijderd kunnen worden?
In welke mate worden de kwaliteitsaspecten herkend?

Welke aspecten worden gemist en kunnen toegevoegd worden?

Welke aspecten zijn overbodig en kunnen verwijderd worden?

In hoeverre zijn de kwaliteitscriteria meer van toepassing voor de casusorganisatie, bancaire sector? En waarom?

Zijn er kwaliteitscriteria die minder relevant zijn voor de casusorganisatie en bancaire sector? En waarom?
Heeft telewerken impact op elk kwaliteitsaspect?
Dekken de genoemde aspecten alle relevante vlakken van kwaliteit van werk?
Is de checklist volledig en bruikbaar?

Zijn er andere factoren die een rol kunnen spelen bij telewerken? Zo ja, welke factoren zijn dat?

Is de checklist bruikbaar om telewerken in te voeren/formaliseren? Licht je antwoord toe.
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Tabel 2. Checklist telewerken
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Voorbereiding
Ingevuld
Thuissituatie

Respondent

Leeftijd
Functie
Dienstjaren
Werkuren per week
Inrichting
Beleid

Stand van zaken

Thuiswerkdagen COVID-19
Alles geregeld
Werktijden COVID-19
Werkafspraken COVID-19

Telewerken

Beschikbaarheid
Toegang
Apparatuur
Thuiswerkplek
Vergoeding

Tekortkoming
Representatief sector

COVID-19

Telewerken voor COVID

Pre COVID

Type medewerker
Bankcultuur
Verwachting

Post COVID

Telewerken na COVID
Thuiswerkdgn na COVID-19

Dim. Splitsen
Dim. verwijderen

Dimensie

Dim. ontbreekt
Dim. sector
Maatschappij
Factor herkend
Factor volledig
Factor ontbreekt
Factor samenvoegen
Factor verplaatsen
Factor overbodig

Factoren

Factor meer toepasselijk
Factor minder toepasselijk
Flexibiliteit
Hebben van kinderen
Klantcontact
Teams en samenwerking

Validatie checklist

Tabel 7.8. Indeling vragen uit het interview
naar hoofdthema’s

Algemene gegevens

7.6. Coderen interviews

Woon-werkverkeer
VF Bijdrage
VF herkend

VF belemmerend
VF bevorderend
VF samenvoegen
Verdiepingsfactoren

VF verwijderen
VF1 leiderschap
VF2 productiviteit
VF3 werk-prive situatie
VF4 gezondheid
VF5 privacy/ security
Kw. Herkend
Kw. Ontbreken
Kw. Verwijderen

Kwaliteit

Kw. Toepasselijk
Kw. Minder toepasselijk
Aspecten en kwaliteit werk
Kw. Impact

Checklist
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Andere factoren
Bruikbaarheid

7.7. Citaten respondenten
Tabel 7.9. Citaten respondenten over stand van zaken rondom telewerken, COVID-19 en validatie checklist.
Onderdeel
Stand van zaken

COVID-19

Validatie checklist

Citaat
‘De bank is strenger dan de RIVM-richtlijnen en iedereen werkt vanuit huis tenzij er
sprake is van een schrijnende situatie.’
Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe normaler het thuiswerken was’.
‘Er is flexibiliteit en aan de andere kant moet de winkel wel openblijven. Er moet wel
een goede klantbediening zijn.’
‘Er moet wel iets aan de managementstijl veranderd worden omdat managen op af‐
stand anders is dan fysiek managen.’
‘Telewerken heeft invloed op de managementstijl, met name op ‘hoe we binding met
elkaar kunt houden.'
‘De ondersteuning altijd nodig hebt ongeacht of je thuis of op kantoor werkt. Bij een
storing heeft de IT-helpdesk de gegevens van je laptop nodig en niet je locatie.’
‘Ik snap wel dat je anders een dimensie krijgt met heel veel factoren. De organisatie
kent twee belangen: Economische (financiële) en HR-component. Je kunt wel overwegen om de dimensie ‘organisatie’ te splitsen in 2 subdimensies:
- Economische (financiële) component: welke kostenbesparing zit achter, hoe kunnen
dingen efficiënter. Factoren die hier onder vallen: bedrijfsruimte, financiële voordelen,
productiviteit
HR: Wat betekent het voor de medewerkers vanuit organisatieperspectief? Denk aan
factoren zoals: Arbeidstevredenheid, werven en behouden, minder ziekteverzuim.’
‘Data is randvoorwaardelijk en moet goed geregeld worden. Je moet hier heel bewust
mee omgaan. Het is belangrijk om continu vragen te stellen zoals: Hoe zorgen we dat
de gegevens veilig en benaderbaar zijn? ‘Waar zitten de risico's?’ Hoe ga je daarmee
om?
‘Huidige factoren die in de checklist staan gaat meer over klant en medewerker, dit zijn
mensen. Veel processen gaan digitaal en automatisch. Klanten kiezen ook voor deze
weg. Dat moet wel digitaal ontsloten worden en moeten wel betere mogelijkheden
voor zijn of gebouwd worden om de kwaliteit te borgen.’
‘Er is ook veel flexibiliteit. Het is fijn voor de mensen dat dit er is en ook well blijft.’
‘Ik denk dat wij als bank niet anders zijn dan de andere banken.’
‘Er zijn collega’s die vanuit huis geld kunnen overmaken. Die kunnen liever op kantoor
met security deze handelingen uitvoeren. Stel dat iemand weet dat je bij de bank
werkt, kan gemakkelijk jouw woonkamer binnendringen. Het is wel een reëel risico.’
‘Als de medewerkers zich niet goed voelen, dan stop alles in. Als de gezondheid goed is,
dan komt de rest vanzelf wel.’
‘Het is van belang om een goede check te doen bij de klant, omdat je de non-verbale
communicatie mist. Je zult je communicatie richting de klant nog sterk benadrukken
wat je bedoelt.’

62

R1

R2

R3

R4

R5

R6

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

Andere citaten
Tabel 7.10. Citaten respondenten over factoren die belangrijk zijn voor de organisatie
Factor
Wellbeing/ Gezondheid

Data security Privacy

Flexibiliteit

Sociale contact

Compliance

Managementstijl

Citaat
De respondenten vinden dat de organisatie extra aandacht moet geven aan de gezondheid van de medewerkers bij
telewerken.
R1: ‘We gaan zeker te maken krijgen met collega’s met mentale klachten. Mijn idee is dat de bank dit nog erg
onderschat, de kosten die dit met zich meebrengt (collega’s maanden in de ziektewet) wegen voor mijn gevoel niet op
tegen bijvoorbeeld kosten van testen van het personeel indien wij één dag in de week naar kantoor zouden mogen.’
R2: ‘Alleen maar thuiswerken zoals nu zeker heeft op termijn een negatief effect op de gezondheid van de medewerkers,
met een betere balans hoeft dit niet zo te zijn.’
R3, R5: ‘Telewerken heeft een negatief effect op de mentale gezondheid wanneer men bij ziekte doorwerkt en bij
disbalans werk/privé. Het verplicht stellen van telewerken (100% thuiswerken),het op slot zijn van de gehele
samenleving heeft hier ook invloed op.’
Enkele respondenten geven aan dat de bank, bij telewerken, juist aandacht moet besteden aan de awareness van de
medewerker.
R1: ‘Het risico op een datalek is groot. Als je bijvoorbeeld met lekker weer buiten in de tuin werkt, moet je wel scherp zijn
met hetgeen wat je zegt en doorgeeft aan de klant.’
R2: ‘Data is randvoorwaardelijk en moet goed geregeld worden. Je moet hier heel bewust mee omgaan. Het is voor ons
een uitdaging geweest om te zorgen dat alles goed beveiligd is. De buurman kan wel meeluisteren. Er zijn ook collega’s
die geen groot huis hebben, de partner zit ernaast en kan alle data van klanten inzien. Hoe ga je daarmee om? Data is
een groot goed. Maar daar zit echt wel een grote risico aan.’
Flexibiliteit wordt als belangrijk gezien:
R3: ‘Zo kan ik iedere gaan sporten en maak ik mijn eigen uurtjes wel. Daarmee hangt ook werk/privé balans samen.’
R4: ‘Er is ook veel flexibiliteit. Het is fijn voor de mensen dat dit er is en ook wel blijft.’.
Telewerken kan ervoor zorgen dat het sociale contact met collega’s minder wordt.
R6: ‘Er is steeds meer behoefte aan verbinding met elkaar. Momenteel vinden jongeren, nieuwkomers binnen de bank
het lastig.’
R1.’ Er zijn nu collega’s die ik letterlijk al één jaar niet meer live heb gezien, dit is geen gezonde situatie.’
Enkele respondenten vinden dat er vanuit compliance het telewerken beperkingen met zich mee kan brengen zoals de
mogelijkheid in systemen,
R1: ‘Vanuit compliance vind ik niet dat telewerken beperkingen/ onzekerheden met zich mee brengen. Heel veel zaken
zijn al ingebouwd in onze systemen en verschillen niet of je thuis zit of op kantoor.’
Managementstijl wordt door meerdere respondenten als key benoemd. R5: ‘Manager op afstand is anders dan fysiek
managen. Ik merk dat een aantal managers meer moeite hebben dan anderen. Daar moet een soort van
mentaliteitsverandering komen, van hoe je met dit soort situaties omgaat’
R1 & R2: ‘Dat soort informatie dat je als manager bereikt is heel beperkt, tenzij je dat specifiek uitvraagt bij de
medewerkers. Je moet het op een andere manier framen. Op kantoor heb je meer gevoel bij.’

63

7.8. Vereenvoudigde Datamatrix

Algemene gegevens

Algemene gegevens respondenten
Codering

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Voorbereiding
Ingevuld
Thuissituatie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Samenwonend, geen
kinderen
35-40 jaar

Gezin (inwonende
kinderen -10)
30-35 jaar

Gezin (uitwonende
kinderen)
55-60 jaar

Gezin (inwonende
kinderen -10)
35-40 jaar

Gezin (uitwonende
kinderen)
50-55 jaar

Gezin (inwonende
kinderen)
55-60 jaar

Adviseur klantcontact

Manager Particulieren

Beleidsmedewerker

Adviseur klantcontact

Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker

10 jaar

15 jaar

32 jaar

13 jaar

24 jaar

9 jaar

36 uur

36 uur

40 uur

36 uur

40 uur

36 uur

Leeftijd
Functie
# jaren werkzaam
# uren werkzaam

A: Stand van zaken
Codering

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Beleid

Niet echt.

Het beleid is heel
duidelijk.

Ja, er is gewoon beleid
aanwezig,

Niet echt.

Wij hebben nu een
duidelijk beleid.

Op dit moment, zeker

Thuiswerkdgn

Fulltime (4 dagen, 36
uur)
Ja, nu wel

Fulltime (5 dagen, 36
uur)
Ja, nu wel eerst veel tijd
gekost.

Fulltime (5 dagen, 40
uur)
Ja

Fulltime (4 dagen, 36
uur)
Niet echt. Oa: budget
voor inrichten werkplek.

Fulltime (5 dagen, 40
uur)
Ja

Fulltime (5 dagen, 36
uur)
Ja

Afspraken
werktijden

Geen bijzondere
afspraken.
Kantoortijden:8:30 tot
18:00 uur.

Ruimte en flexibiliteit is
er. Wel telefonische
bereikbaarheid: 8:3017:30 uur.

Werktijden naar eigen
inzicht.

> team: vrij flexibel. Naar
eigen inzicht.
> Organisatie:
afhankelijk van team

> team: Geen afspraken.
> organisatie:
Afhankelijk van team.

> Teamafhankelijk.
> Teams met
klantcontact strikt
geregeld.

Beschikbaarheid

Dagstarts. Ik heb vaak
klantcontact en draai
afspraken en afhankelijk
van de agenda.

Er werd op roostering
gestuurd. Voor echte
teamfuncties (>10 mdw)
was dat wel nodig.

Binnen Team: laten
weten (Teams of (kleur)
skype.
Buiten Team: Bij
sommige afd. is
roostering handig.

Voor enkele teams via
een rooster. Binnen mijn
team; men kan in mijn
agenda. Skype ook een
goede manier voor
beschikbaarheid

Binnen mijn team: Via
Agenda/teams en skype.
Bij teams met
klantcontact: logisch
o.b.v. bezetting

Grotendeels van de
mensen bereikbaar
tussen die tijdstippen
09:00-17:00.

Toegang gegevens

Ja nu wel.

Ja.

Ja.

Ja

Ja

Ja

Nodige apparatuur

Ja, vanuit de organisatie
had het beter geregeld
moeten worden.

Ja

Ja

Ja

Ja. Een beeldscherm heb
ik van kantoor geleend.

Thuiswerkplek

Ja. Merendeels zelf
betaald

Ja, sommige dingen zelf
aangeschaft

Ja, gebruik gemaakt van
budget

Vergoeding

Ja. Prima bedrag. Eerst
€250. Vanaf nov €750
om verstelbare bureaus
en stoelen te kopen via
een leverancier.

Ja, Ik heb nu gewoon een
werkplek zoals ik die op
kantoor heb en alles
werkt.
Ja. Sinds november €750.
Dat is goed geregeld, een
soort betaling in natura.

Ja, Wel heeft men
behoefte gehad aan
extra apparatuur
(printer, toetsenbord).
Ja, gebruik gemaakt van
budget

Ja
> Nieuwe budget €750)
is laat gekomen.
> 1 lijn trekken: budget
(€750) geldt niet voor de
mensen die al eerder
een object hebben
gekocht en gebruik
hebben gemaakt van die
€250
> Late levering van
producten
Representatief. Het is bij
de grote banken niet
anders

Ja. Eerst €250 daarna
€750. Eerste budget is
best laag. Ik had liever
graag een stoel willen.
Dat kont niet conform
voorwaarden
>Voorwaarden nieuwe
budget.
>Ik zou het ook fijn
vinden als we een Muis.
toetsenbord, printer
erbij hebben gekregen.

Ja. Overall prima gereld.
Er is een vergoeding in
natura maar je krijgt het
voor je spullen.

Tekortkoming

Ja. Bedrag is prima. Dat
lijstje is behoorlijk
beperkt, dus ik had liever
dat je zelf via een
webshop iets bestelt en
declareert.
Niet echt
> Printer, toetsenbord.
> Liever een 'echte'
budget.
> Proces van bestellen
kan sneller

Ja, ook een aparte kamer
vind ik heerlijk, dan kan
ik daarmee het werk
afsluiten.
Ja, goed geregeld.
Binnenkort ook een
thuiswerkvergoeding per
maand.

Niet echt.
> Sommige mensen
vinden dat zij twee
schermen moeten
hebben en de
vergoeding was bedoeld
voor 1 bureaustoel en 1
scherm.
> proces van afleveren

>Bestelproces: Sommige
mensen moesten heel
lang wachten op hun
spullen. Dat is niet goed.
>Afleverproces: zorgen
dat het op de juiste plek
komt. Dus een soort van
‘Zoek het maar uit’.

Representatief.

Representatief.

Ja zeer representatief.

Representatief

Telewerken

Alles geregeld

Representatief

Niet echt
Je kan wel zeggen dat wij
afhankelijk zijn van de
internetverbinding. Daar
doet de werkgever
helemaal niets in.

Representatief. De
situatie is voor iedereen
hetzelfde
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COVID-19

B: COVID-19
Codering

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Telewerken
Pre- COVID

Weleens maar wel
minimaal.

Incidenteel. De algemeen
heersende gedachte was
dat je op kantoor
aanwezig moet zijn.

Dat was een stuk minder.
Door managementstijl en
technische belemmering
(max 5000 personen die
kunnen inloggen)

Persoonlijk: 1 * per week
Binnen organisatie:
Weinig, het lag ook aan
de managementstijl.

Dagen

Minimaal

In een jaar c.a. 2 keer

Erg weinig

Ik maakte nooit gebruik
van Telewerken.
Het was niet echt ‘hot’
op dat moment vanuit
organisatie en niet
wenslijk.
Incidenteel

Binnen mijn Team
gebeurde dit wel. Niet
op een vaste dag,
Binnen organisatie: erg
managers-specifiek en
klantspecifiek.
Verschilt per dagen.
Afhankelijk taak.

Type mdw &
functie

Ja. Hoe hoger je komt
binnen de organisatie,
hoe normaler het
thuiswerken was.
Functie: Met
klantafspraken moest je
naar kantoor
>zoveel kantoren te
sluiten en alleen maar
thuiswerken.
>Wijziging in de nieuwe
functieprofielen
(virtueel)

Ja. Een medewerker met
fysiek klantcontact kon
niet thuiswerken. Bij
hogere functies (zonder
klantcontact) kon je vaak
thuiswerken.

Ja. Binnen mijn team was
het wel dat men jou graag
op kantoor wilde zien, dat
er ook afspraken waren.

Hopen op 1 dag per
week, max 2 dgn thuis.

>Structureel karakter aan
thuiswerken binnen de
organisatie.

>Werplekken: Inrichting
met 1,5 meter.
> Werken vanuit huis. Je
gaat naar kantoor om te
ontmoeten
> Kantoorgebouwen:
andere inrichting.
> CAO:
thuiswerkvergoeding,
reiskosten.
Kenniswerkers 1 keer per
week of per 2 weken naar
kantoor

Ja. Het verschilt per
team. Afdelingen met
roostering was lastig om
volledig vanuit huis te
werken. Het lag ook een
beetje aan de cultuur wat
er heerste.
Werk meer zien als
sociale
ontmoetingsplaats.

Ja. Afhankelijk van
managementstijl, team
en functie.

>werkzame uren. Iedereen
zijn eigen balans gaat
herschikken

Verschilt zeker per
team. Voor iemand die
geen klantgesprekken
heeft, was dat wel
ideaal. Maar ook daar
verschilt het per team
en functie.
Ik verwacht dat er
weinig veranderingen
komen. Dus straks veel
thuiswerken

1 of misschien 2 dagen
per week op kantoor

Jazeker, hopen op 1* in
de 2 weken en de rest
vanuit huis.

Ja. Richtlijn bij fulltime:
2 dagen op kantoor, 3
thuis. Dat zal ook per
team afhangen.

Telewerken Post
COVID

Dagen

Incidenteel.

>Bankhouses. Ander
soort kantoren. Je hebt
straks minder
kantoorruimte.
>Kantoren zullen denk
ik worden gesloten.

Dimensie

C: Validatie checklist
Codering

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Bijdrage
Dim. splitsen
Dim. verwijderen

Goed en duidelijk.

Logisch

Goed

Duidelijk

Goed

Duidelijk

Nee

Nee

Nee

Nee, ik vind het goed zo

Nee

Nee

Nee

overwegen dimensie
organisatie te splitsen in
2 subdimensies:
Economische (financiële)
en HR-component.

Nee

Nee
dimensie ‘maatschappij’,
is nu minder belangrijk

Nee. De factoren bij
dimensie Maatschappij
leven wat minder
momenteel

Nee

Dim. ontbreken
Dim. sector

Nee

Nee

Nee

Nee, eigenlijk niet

Nee

Nee

Nee. Wellicht
'medewerker' vind ik
belangrijker

Techniek en veiligheid'
staat voorop. Organisatie
en medewerker zijn
dingen die belangrijk zijn

Nee. Allemaal van
toepassing voor de hele
bancaire sector.

Nee, voor de gehele
bancaire sector van
toepassing.

Nee

Item herkend
Item volledig
Item ontbreken

Zie checklist

Zie checklist

Zie checklist

Ik zie niet veel verschil
tussen de organisatie en
bancaire sector. Ik denk
dat het helemaal niets
uitmaakt.
Zie checklist

Zie checklist

Zie checklist

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja.

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee. Fysieke Veiligheid
van de medewerker

> Bij factor OBL1
(Managementstijl) nog
kritisch kijken naar de
zin. Het zijn 2 uitspraken
in 1 zin.
> MBV4 &MBV5
>OBV1 & OBL5.
>VF3A) en MBV1

Nee

Nee.

Nee

> VF1B & OBL1
> VF1C & OBL1
> VF2A & OBV2
> VF2B&C > VF3A &
MBV1
>VF4B & OBV5
Nee

Nee

Nee (zie boven)

(TBL3) heb je altijd nodig
ongeacht of je thuis of op
kantoor zit.
OBV1. geen verschil
tussen sector en
organisatie

Nee

Nee

Nee, ik denk van niet.

Nee.

Nee, zie item
samenvoegen

OBV1. VF5. VF3
>Alle factoren bij
dimensie 'medeweker' en
'organisatie'
>geen verschil tussen
sector en organisatie
Factoren bij

> MB4. MBV1. VF3.
> 80% van toepassing op
de sector.
.

Nee. Alles is wel
belangrijk en heeft me
elkaar te maken.

>MBL1
>OBL6
>VF5 &TBL2

Factoren bij

Nee, alles is wel

VF4. Als de gezondheid
goed is, dan komt de rest
vanzelf wel.
>VF5.
>Geen verschil tussen
sector en organisatie
Maatschappij. Past wel

Factoren

Item.
Samenvoegen

Item verplaatsen
Item overbodig
Factor meer
toepasselijk

Factor minder

OBV3, OBL5, OBL6, VF2B
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Nee

Kwaliteit

Verdiepingsfactoren

toepasselijk

Maatschappij en
techniek

belangrijk. Factoren bij
maatschappij nu minder
belangrijk

bij de organisatie om
daar straks goed naar te
kijken.

Duidelijk. Opbouw van de
checklist logisch. Het kan
allemaal om een goede
balans te creëren, dan
gaat het heel goed
werken
Ja, allemaal
> Bij 'VF2' B&C niet.
> Bij 'VF3' B niet.

Ja, waardevol.

Gezondheid van de
medewerker is belangrijk
tijdens het telewerken.
Ook Security, werk-privé
balans

Goede bijdrage.
Gezondheid /leiderschap
zijn belangrijk.

Ja goede bijdrage. Er
zitten belangrijke
factoren tussen.

Ja. Bijna allemaal
> Bij 'VF2'B&C niet.
> Bij 'VF3' B niet.

Ja, meesten wel
>VF2BC,
> VF3A

Ja. Allemaal behalve
VF2B niet.

>VF1: C
>VF2: B&C
>VF3: B
>VF4: B&C
>VF1: A&B
>VF2; A
>VF3: A
>VF5:A

>VF2: BC,
>VF3: B
>VF4: ABC

Ja herken ze bijna
allemaal
> Bij 'VF2' B niet.
> Bij 'VF4' B niet.
>VF1: B
>VF2: B&C
>VF3: B
>VF4: A&B
> VF1: A&C
> VF2: A
> VF3:A
> VF4: C
> VF5: A
Bij factor gezondheid.
(stress niveau/mentale
gezondheid vd
medewerker).

Nee.
Misschien VF1: C

Nee

Bijdrage

Sommige vind ik zeer
belangrijk en zijn
herkenbaar (gezondheid
en werk privé situatie)

VF herkend

Ja.
>Bij 'VF2B niet.

VF belemmerend

> VF2:B&C
> VF4:A&C

>VF2:B&C
>VF3:B
> VF4: A&B

VF bevorderend

> VF1: allen
> VF2: A
> VF3: Allen
> VF4: B
> VF5: allen

> VF1: allen
> VF2: A
> VF3: A
> VF4: C

VF samenvoegen

VF verwijderen

VF1: A

Nee

Kw. Herkend

Allen herkend

Allen herkend

Kw. ontbreken

Zijn volledig

Er is ook een technische
component (inzet
videochat)

Kw. Verwijderen

Zijn volledig

Kw. Meer
toepasselijk

Allemaal belangrijk voor
een bank met
klantcontact

Empathie, responsiviteit
kunnen wel samen, dat is
je klantbediening
eigenlijk.
Voor zowel organisatie
als de bancaire sector
van toepassing

Kw. Minder
toepasselijk
Aspecten en
kwaliteit werk

Nee

Nee

Ja, tenminste voor de
bank

Ja, dekkend.

Kw. Impact

Checklist

Maatschappij

Andere
factoren
Bruikbaarheid

Nee

Ja, denk ik wel

Het wordt met de andere
factoren veel. Vond ze
niet storend
Voor mijn functie minder
herkenbaar en minder
van toepassing. Voor een
afdeling die klantcontact
heeft zijn deze factoren
wel van belang en
worden dus wel herkend.
Zijn volledig

>VF1: ABC
>VF2: A
>VF3: A
>VF5:A
> VF1B & OBL1
> VF1C & OBL1
> VF2A & OBV2
> VF2B&C > VF3A &
MBV1
>VF4B & OBV5
> VF4C & VF4C
Ja, VF1A. Andere evt.
samenvoegen
Allen herkend

VF2: B & C
VF3: A, B,
VF4: ABC
VF1: ABC
VF2: A
VF3: B
VF5: A
VF3A en MBV1

Allen herkend.
Communicatie en
betrouwbaarheid
belangrijk. goede check
te doen bij de klant is
belangrijk

Ik vind deze wel
belangrijk. Wellicht zijn
andere factoren ook
relevant, maar
momenteel kom ik er
even niet op.
Ik vind ze allemaal
belangrijk om je werk
goed te kunnen
uitvoeren.
Ja. Dit zijn allemaal
belangrijke aspecten
voor telewerken.

Zijn volledig

Ze zijn overal ergens
geraakt

Zijn volledig

Ze zijn wel belangrijk om
je werk goed te doen

Allemaal wel van
toepassing. Maakt niet
uit of je vanuit kantoor of
thuis werkt.

Voor organisatie als
sector van toepassing

Nee

Nee

Nee

Ja, speelt het met name
bij afdelingen met
klantcontact.

Ja. Dit zijn allemaal
belangrijke aspecten
voor telewerken.

Ja. Echter, de factor
telewerken heeft geen
invloed op de aspecten.

Ja. Kwaliteit is iets wat
randvoorwaardelijk moet
zijn. De geleverde dienst
is hetzelfde, het proces
verloopt met telewerken
op een andere manier.
Nee

Ja, bij afdelingen met
klantcontact wel.

Ik denk uiteindelijk niet.
Het maakt niet uit of je
op kantoor werkt en/of
thuis. Het heeft geen
impact.

Telewerken heeft geen
invloed op je
betrouwbaarheid of
responsiviteit.

Ja. Dekkend.
Communicatie belangrijk.
Zie ook eerdere
opmerking
Telewerken heeft geen
impact op deze factoren.
Het vraagt soms wel
even een tandje anders

Nee

Nee.

Ja, beveiliging van de
mdw.

Nee, evt fysieke
gezondheid

Ja. Ik zou niet een factor
belangrijker maken dan
een ander. Het hangt
heel erg met elkaar
samen.

Denk het wel. Met de
Kanttekening dat het
invullen wat handiger
kan. Automatische
tikboxjes of iets
dergelijks.

Ja, Als het gaat om het
valdieren van de
checklist tot een
definitieve versie op
basis van enkele
interviews, dan zeg ik
van wel.

Ja. Het is wel uitgebreid.
Sommige dingen liggen
dicht tegen elkaar dat je
die beter kan
samenvoegen.

Checklist wel bruikbaar.
Het is wel afhankelijk wie
je doelgroep is en wat je
ermee gaat doen.

Zijn volledig

Compleet voor
organisatie en
banksector Voor delen
van de organisatie zijn ze
niet echt van toepassing.
Nee
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7.9. Berekening CO2-voetafdruk.
De bank heeft wereldwijd circa 44.000 FTE. Hiervan is 22.000 FTE
werkzaam in Nederland. Voor de berekening van de CO2-uitstoot
zijn twee organisatieonderdelen binnen de bank onderzocht (zie
Figuur 7.1). De reden hiervan is dat de data voor woonwerkverkeer bij organisatieonderdeel x niet beschikbaar gesteld
kon worden. Er is gezocht naar een alternatief. Van afdeling x was
de data voor gebouwgebruik beschikbaar, voor afdeling y is de
data over woon-werkverkeer opgevraagd.

Organisatie
(44.000 FTE)
Gebouwgebruik:
Organisatieonderdeel x
(146 FTE)

Woon-werkverkeer:
Organisatieonderdeel y
(588 FTE)

Figuur 7.1. Omvang organisatieonderdeel

CO2-uitstoot gebouwgebruik. Voor de berekening van de CO2-voetafdruk door het elektriciteits-en
gasverbruik zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Organisatieonderdeel x bestaande uit 146 fte;
 Totale vloeroppervlakte hele gebouw: 1793 m2
 Interne bestanden (2019): elektriciteitsverbruik: circa 200.000 kWh, gasverbruik: 980 GJ per
jaar;
 8 m2 per werkplek: berekend op basis van de verhouding aantal werkplekken en
kantoorruimte in m2 (kantoorruimte: aantal werkplekken).
Binnen organisatieonderdeel x zijn in het kantoorpand 102 werkplekken beschikbaar voor 146 fte.
Dit komt overeen met 0,7 fte per werkplek. Dit is ook het beleid in dat betreffende jaar (2019). Voor
een goede vergelijking is uitgegaan van de cijfers van 2019, omdat er destijds geen sprake was
COVID-19 en de meeste medewerkers op kantoor werkten (zie H3.2)
Berekening elektriciteitsverbruik. Tabel 7.11 laat de berekening zien van de CO2-voetafdruk voor
elektriciteitsverbruik. Eén werkplek is 8 m2. Voor één werkplek is 896 kWh aan elektriciteit nodig.
Voor 102 werkplekken bedraagt dit 91.392 KWh, dit gaat gepaard met 50 ton CO2-uitstoot per jaar.
Tabel 7.11. Berekening CO2-voetafdruk elektriciteitsverbruik
Elektriciteitsverbruik:
Elektriciteitsverbruik per m2:
Elektriciteitsverbruik per werkplek
Elektriciteitsverbruik kantoor

CO2-voetafdruk
elektriciteitsverbruik

Elektriciteitsverbruik; 200.000 kWh / totale vloeroppervlakte; 1793 m3.= afgerond
112 kWh.
112 kWh * 8 = 896 kWh
Elektriciteitsverbruik per werkplek; 896 kWh * 102 werkplekken= 91.392 kWh.
Elektriciteitsverbruik per werkplek; 91.392 kWh * emissiefactor 0,541 (Koops, 2019)
= 49.444 kg CO2/kWh (circa 50 ton CO2 /jaar)

Berekening gasverbruik. In Tabel 7.12 volgt de berekening van de CO2-voetafdruk voor gasverbruik.
Het totale gasverbruik is 54.057 kg CO2 oftewel 54 ton CO2-uitstoot per jaar.
Tabel 7.12. Berekening CO2-voetafdruk gasverbruik
Gasverbruik:
Het gasverbruik per jaar

Gasverbruik; Circa 980 GJ. Dit komt overeen met 980.000 MJ.
1 m3 gas = 35,17 MJ (Koops, 2019), dus: 980.000/35,17 = 27.865 m3..
Emissiefactor: 1,94 kg CO2 per m3 (Koops, 2019).
 27.865 * 1,94 = 54.057 kg CO2 per jaar (circa 54 ton CO2 /jaar)

Berekening gebouwgebruik. De totale CO2-uitstoot voor gebouwgebruik (gasverbruik en
elektriciteitsverbruik) bij organisatieonderdeel x komt uit op 104 ton CO2 per jaar. Dit resulteert in
0,71 ton CO2-uitstoot per medewerker. De berekening is een indicatie. Een aantal variabelen is in dit
onderzoek buiten beschouwing gelaten dat ook invloed kan hebben op de CO2-uitstoot: afval en
papierverbruik, (afval) water. Ook is geen rekening gehouden met het (extra) energieverbruik in de
woning dat is veroorzaakt door telewerken. De emissies die hieruit voortvloeien vormen geen
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onderdeel van de scopes van het bedrijf (ghgprotocol, 2020).
CO2-uitstoot woon-werkveer
Bij de berekening van de CO2-voetafdruk voor woon-werkveer, bij organisatieonderdeel y, zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:







Aantal medewerkers: 588 fte;
52 weken in een jaar;
9 werkdagen in 2 weken;
4 maal de arbeidsduur (36 uur) aan verlof met behoud van salaris, ongeacht de leeftijd.
Andere verlofsoorten en ziekteverzuim buiten beschouwing gelaten.
Een gemiddeld verbruik van 1 liter brandstof per 14 gereden kilometers.

Voor de berekening van het aantal kilometers, dat per maand wordt gereden met de auto door de
interne medewerkers, is gebruik gemaakt van interne analysebestanden. Hierin is de
reiskostenvergoeding per afdeling weergegeven. Voor de berekening is uitgegaan van deze data in
combinatie met de CAO-voorwaarden voor de reiskostenvergoeding. In de CAO staat opgenomen
dat een medewerker een netto tegemoetkoming ontvangt in kosten voor het woon-werkverkeer. De
hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op basis van de lengte van een enkele reis (met maximum
40 km), langs de meest gebruikelijke route. Dat betekent dat als iemand meer dan 40 kilometer van
kantoor woont, in de berekening 40 kilometer telt, omdat onbekend is wat de woon-werkafstand is.
Het onderzochte organisatieonderdeel bestaat uit 588 fte.
Woon-werkverkeer
Hiervan is 87 fte extern in dienst (2020), deze groep vormt geen
onderdeel van het GHG-protocol en wordt buiten beschouwing
Auto
gelaten voor dit onderzoek. Er blijven 501 interne fte over. Zij
33%
165
67%
komen op verschillende manieren naar hun werk. In dit
fte
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onderzoek wordt alleen gekeken naar interne medewerkers die
Openbaar
fte
vervoer en
met de auto reizen (33%). De medewerkers die lopend of met de
overig
fiets, trein reizen worden buiten beschouwing gelaten (67%)
omdat deze vervoersvormen niet tot extra CO2-uitstoot leiden
Figuur 7.2. Verhouding vervoersvormen
(zie Figuur 7.2). Treinen rijden in Nederland op 100% windstroom
zonder CO2 uit te stoten. Dit geldt zowel voor de elektrische treinen van de NS als voor de treinen
van andere vervoerders. Dit geldt echter niet voor dieseltreinen en busvervoer.
Berekening. Om een goede indicatie te geven van de CO2-uitstoot is gekeken naar het aantal
kilometers dat daadwerkelijk per jaar wordt afgelegd. In de eerste stap is het gemiddeld aantal
werkdagen berekend. Hierbij is uitgegaan van een aantal factoren. Het aantal werkdagen komt uit
op 208 per jaar.
Uit de opgehaalde data blijkt dat de interne medewerkers 10.215 km per dag rijden (heen-en
terugreis). Het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden door de interne medewerkers komt uit
op 2.124.720 km. De berekening met de gevolgde stappen en gehanteerde uitgangspunten is
opgenomen in Tabel 7.13.
Brandstof. Op januari 2020 reed 80% van alle personenauto’s op benzine. Diesel komt op de tweede
plaats (14%). Het overige 6% (andere energie) is niet meegenomen in de berekening (CBS, 2021).
Tabel 7.14 laat de CO2-uitstoot per brandstoftype zien. Voor het berekenen van de jaarlijkse CO2uitstoot voor woon-werkverkeer, zijn de parameters uit het rekenmodel van Koops (2019)
toegepast.
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Tabel 7.13. Berekening aantal kilometers per jaar op basis van gemiddeld aantal werkdagen.
Stap 1

Stap 2

Het aantal werkdagen

Gemiddeld aantal
kilometer per jaar
(heen en terugreis)

Uitgangspunt







52 weken per jaar
9 dagen in 2 weken
4 weken vakantie
Gemiddeld 8 erkende feestdagen
Aantal km per dag: 5107 km (heen)
Aantal km per dag: 10215 (heen en
terug)

Berekening:
(52-4) /2 = 24 * 9 = 216 dagen
Minus 8 feestdagen: 208 werkdagen

Berekening: Aantal km per dag * aantal
werkdagen per jaar.
10.215 km per dag * 208 werkdagen per
jaar = 2.124.720 km

Tabel 7.14. Berekening CO2-voetafdruk woon-werkverkeer
Vervoerstype
Benzine
Diesel
Totaal

Aantal medewerkers
132
23

Afstand (km)
1.699.776
297.461

Verbruik (1L op
14km) (L)
121.413
21.247

Emissiefactor

Uitstoot (t CO2)

0,00238
0,00273

288,9
58,0
346,9

De 501 interne medewerkers zijn verantwoordelijk voor 347 ton CO2. De CO2-uitstoot per
medewerker bedraagt ongeveer 0,69 ton. Hierbij gaat de onderzoeker ervan uit dat de overige
(interne) medewerkers (67%) lopend, met de fiets of trein reizen naar hun werk omdat deze
vervoersvormen CO2-neutraal zijn.
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7.10. Ingevulde checklist
Checklist telewerken
OBV1

Financiële voordelen

OBV2

Productiviteit & werkprestatie

OBV3

Arbeidstevredenheid

OBV4

Werven en behouden

OBV5
OBV6

Minder ziekteverzuim

OBV7

Minder fysieke bedrijfsruimte

OBL1

Managementstijl

OBL2

Teamwork en samenwerking

OBL3

Betrokkenheid van de medewerkers

OBL4

Kennis & Expertise

OBL5

Kosten organisatie

OBL6

Wettelijke onduidelijkheden

MBV1

Verhoogde worklife balans

MBV2

Verhoogde autonomie

MBV3

Minder tijd en kosten aan woonwerkverkeer

MBV4

Flexibiliteit

MBV5

Plaats en tijdsonafhankelijk werken

MBL1

Sociale contact

MBL2

Disbalans werk en privé

MBL3

Ontwikkeling en groei

MBL4

Demotivatie en Vertrouwen

MBL5

Kosten medewerker

MBL6

Communicatiefactoren

MBL7

Thuiswerkplek

R2

R3

R4

R5

R6

R1

R2

R3

R4

R5

R6
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MABV1 Verkeer en uitstoot

TBV1

Inloggen op bedrijfssystemen

TBL1

Infrastructuur en technologie

TBL2

Beveiligingsrisico’s

TBL3

Technische ondersteuning
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K2

Responsiviteit
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K3

Competentie/Vakkennis
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Toegankelijk
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Communicatie
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Empathie
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VF1

Leiderschap & management

VF2

Productiviteit

VF3

Werk & Privé situatie

Gezondheid

VF5

Data security & privacy
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Va n toepa s s i ng op de s ector?

j

n

Herkend a l s fa ctor?

j

n

J&N

BV

BL

BL&BV

Verdiepingsfactoren

Kwaliteitsaspecten

Medewerker

Organisatie
Maatschappij

Factor

Herkend als factor

R1

Techniek &
veiligheid

Code

Van toepassing op organisatie

Deelname/ Thuiswerktrainingen

MABV2 Meer kansen op de arbeidsmarkt
MABL1 Individualisme

Legenda

Bevorderi ng (BV)/ Bel emmeri ng (BL)

J&N
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Bevordering/ belemmering
R1
BV
BV
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BV
BL
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R5
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BV
BV

R6
BV
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BV
BV
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BV

7.11. Toelichting respondenten op de factoren
Financiële voordelen
Productiviteit & werkprestatie
Arbeidstevredenheid

Antwoord R3

Antwoord R4

Antwoord R5

Antwoord R6

Organisatie hoeft veel
minder fysieke
werkplekken op een
kantoor ter beschikking te
stellen als er veel thuis
gewerkt wordt. Dit onder
de slogan ontmoeten doe
je op kantoor, werken doe
je thuis
(Alleen met een goede Door meer gefocust te
balans tussen elkaar werken en op een digitale
live zien en
manier contact met
thuiswerken). Volledig elkaar en de klant te
thuiswerken zoals nu houden verloopt
schiet de productiviteit communicatie efficiënter
niet meer omhoog,
waardoor er meer gedaan
eerder omlaag. Ook
kan worden in dezelfde
het gevoel van één
tijd.
team zijn is bij mij na
één jaar volledig
thuiswerken weg. Het
moet een gezonde
balans zijn, is het nu
niet.

We hebben minder
kosten. De kosten zijn
ook niet hoog, en
huurkosten blijven wel
doorlopen, echter over
het algemeen zijn de
kosten lager dan de
uitgaven.

Alleen het feit dat
minder mensen op
kantoor zijn, zorgt het
voor minder kosten.
Straks (bij opstapeling)
haalt de organisatie
nog meer voordelen.

Wel op de langere
termijn maar nu zitten
we nog met
huur/catering
overeenkomsten, extra
investering IT, HR zeken
etc.

Ik herken het. Een van
de redenen is vanwege
de kosten efficiency.

Korte tot middellange
termijn wel. Op lage
termijn zie je wat
leegloop. Mensen
worden misschien
gedemotiveerd, missen
wat inspiratie. Ik denk
dat het goed is als we 1
op de 14 dgn een
inspirerende dag op
kantoor hebben.

Dit is zowel individueel
als aard van het werk
afhankelijk. Je kan thuis
veel meer
geconcentreerd werken
(indien thuissituatie en
je aard, introvert dit
toelaat) maar je mist
wel bepaalde informele
interactie met collega’s
die je onbewust de
goede kant kunnen
sturen

Herkenbaar. Vanwege
de focus als je goed
kiest, wat doe je waar.
Dan kan dat focus
geven in je werk. De
kantoorfabriek zoals
we die hadden ben je
dan kwijt.

Fulltime) Deels zelfde
als bovenstaande
antwoord, ik zou
voorstander zijn van
max twee dagen
thuiswerken, ook de
vele collega’s die ik
spreek ervaren dit zo.

Als er een goede mix is
van thuiswerken en
elkaar ontmoeten geloof
ik hier zeker in! Er is een
bepaalde mate van
verantwoordelijkheid en
flexibiliteit.
Randvoorwaarde is wel
dat klantbediening (zoals
telefonische
bereikbaarheid) geborgd
is.
Ik merk dat met
toegenomen flexibiliteit
en daarmee
verantwoordelijkheid dit
wel het geval is.

Herkenbaar.

Ja. Je kan sneller
schakelen met
mensen.
Teamprestatie is
afhankelijk hoe je als
team werkt. Bijv.
aanwezigheid tijdens
teamoverleggen.
Hiervoor was niet
iedereen aanwezig
tijdens ene
werkoverleg, nu zijn de
meesten wel aanwezig.
Dat heeft wel impact
op je productiviteit en
prestatie
Vanuit mijn optiek,
heb ik meer flexibiliteit
als ik thuiswerk. Ik kan
op de knop drukken en
uitloggen. Op kantoor
was dat anders. Deze
herken ik als factor.

Herkenbaar maar er zijn
wel groepen
herkenbaar waarbij dit
meestal niet opgaat
(jongeren,
alleenstaanden etc.)

Ja herkenbaar. Op
kantoor werd steeds
drukker en voller. Met
thuiswerken ga je meer
geconcentreerd
werken.

Het is lastig. Maar wat
je nu wel ziet is dat
mensen bij het
solliciteren, en is niet
meteen in hun
werkomgeving,
flexibeler gaan kijken

Als ik nu een griepje
zou hebben zou ik
waarschijnlijk alsnog
werken, terwijl als je
naar kantoor moet
met reistijd etc dan is
de drempel groter.

Zeker! Een medewerker
die ziek is kan over het
algemeen wel iets doen
waardoor volledig ziek
niet meer van toepassing
is. Door het wegvallen van
reistijd is er meer ruimte
voor herstel en werk op
dezelfde dag.

Je ziet dat een aantal
collega’s die
verkouden zijn blijven
doorwerken, ook in de
corona tijd.

Mensen nemen deel
aan een overleg ook als
ze een hoofdpijn
hebben. Als ik een
beetje belabberd voel,
zou ik normaal
gesproken ziekmelden.
Nu log ik wel in en pak
enkele taken/mails op.

Zeker, maar in deze
stelling wordt niet erbij
vermeld of telewerken
een verplichting of een
keuze is. Bij keuze
absoluut, bij
verplichting kun je
voorbij gaan aan de
wens van de
werknemer
Klopt voor “kleinere
zaken” zoals wat
hoofdpijn en
werkzaamheden die
minder tijd gerelateerd
zijn. Als je staat
ingeroosterd
bijvoorbeeld
klantcontacten) is dit
minder

Vergaderdingen
kunnen vaak
efficiënter, als het
deels digitaal is wordt
het algemeen gezien
een stuk korter.

Voor vergaderen zeker,
trainingen vind ik wel
meer een uitdaging om
aangehaakt te blijven. Ik
heb hier goede en zeker
ook mindere ervaringen
mee afgelopen jaar.

Ja denk niet anders

Heeft ook betrekking
op stelling OBV5. Ook
bij ziekte kun je online
deelnemen aan
vergaderingen

Eens, het is meer
vanuit vroeger dat je
fulltime op een
kantoor moet zitten.
Thuiswerken hoort bij
een organisatie van
deze tijd.

Minder ziekteverzuim

Werven en behouden

Antwoord R1

Antwoord R2

Veel kosten voor bank
nemen af, of gaan
afnemen zoals huur,
reiskosten, koffie,
kantines etc.

Deelname/
Thuiswerktrainin
gen

OBV6

OBV5

OBV4

OBV3

OBV2

OBV1

Code

We hebben een aantal Herkenbaar
mensen die net
begonnen zijn bij bank.
Daar zien we dat een
hoop mensen
weggaan. Na 3/4 jaar
hebben ze het ook wel
gezien.

71

Zeker, wordt massaal
gedaan. Enkele
uitzonderingen
daargelaten (BHV)

Dat zie je nu al. Het
verzuim is niet heel
hoog. We zitten op de
norm. Mensen zullen
zich minder snel ziek
melden. Als je niet
lekker voelt, ga je
bedenken of je het
werk op later moment
kan afmaken. Er is daar
meer flexibiliteit in
Herkenbaar

Minder fysieke bedrijfsruimte
Managementstijl
Teamwork en
samenwerking
Betrokkenheid van de
medewerkers
Kennis & Expertise
Kosten
organisatie
Wettelijke
onduidelijkheden

OBV7
OBL1
OBL2
OBL3
OBL4
OBL5
OBL6

Kantoren zoals wij ze
nu hebben zijn veel te
groot, ik zie meer in
wat kleinere kantoren
waar je wel met een
man of 20 samen kan
komen/werken.

Zeker! Als zoals in onze
organisatie aangegeven
wordt dat collega’s 1 of 2
dagen per week op
kantoor gaan werken
scheelt dat een enorm
aantal werkplekken die
beschikbaar gesteld
hoeven worden. Ook in
functie zullen kantoren
veranderen in
ontmoetingsplaatsen in
plaats van plaatsen om te
werken.
(Niet alleen op
Klopt in grote lijnen ja.
resultaat, mensgericht Daarnaast vind ik het
blijft ook een rol
lastiger om signalen van
spelen). Je kunt niet
collega’s op te pakken als
meer traditioneel op het minder met ze gaat en
kantoor alles zien, je zijn er minder kleine
zult meer in verbinding gesprekjes die je opvangt
moeten staan met je of voert.
medewerker.

Ik denk dat er net
Herkenbaar
zoveel kantoren nodig
zijn, echter ze worden
minder intensief
gebruikt. Nu hebben
we 0,66 werkplek per
persoon, en straks 0,1
werkplek per persoon,
omdat je aan allerlei
maatregelen houdt (1,5
meter)

Dit impliceert wel een
goed roulatiesysteem
(reserveren). Als
iedereen massaal op
maandag naar het werk
wil komen gaat het niet
lukken.

Ja. Kantoren zullen
misschien worden
gesloten. Het worden
dan andere soort
kantoren met andere
inrichting.

Herkenbaar.

Als je kijkt hoe leiding
gegeven moet worden,
denk ik dat het anders
moet omdat je geen
fysiek contact meer
hebt. Je hebt ook
minder controle. Dan
zou je dat op een
andere manier doen of
anders omgaan met je
medewerkers.

Zeker, vergt ook meer
vertrouwen van de
manager in zijn team
en omgekeerd

Of je nou vanuit huis
werk of op kantoor, je
zult altijd werken met
doelstellingen. We
worden hier niet in
beperkt bij een aantal
dagen thuiswerken.
Op dit moment is hier
zeker sprake van. Ook
hier is het uiteindelijk
van belang hoe de
verdeling thuiswerken
en op kantoor gaat
worden.

Hier moet je heel scherp
op zijn, zeker als er
volledig thuis gewerkt
wordt zoals nu. Ik denk
dat als er een balans in is
dat dit zeker niet het geval
hoeft te zijn
Bij volledig thuiswerken is
dit zeker een risico, bij
een balans tussen thuis en
op kantoor denk ik dat dit
risico erg beperkt kan
worden

Af en toe is het lekker
om een
brainstormsessie te
hebben op een
whiteboard en met z’n
allen punten
bespreken.
Herkenbaar. Binnen
ons team valt wel mee.
Ik ken ook anderen die
op zoek zijn nr andere
job. De drempel om
ergens anders te gaan
kijken is ook gelijk stuk
lager.

Fysiek zijn is toch
anders dan online zijn.

Als je elkaar minder
spreekt (zowel formeel
als informeel) speelt dit
een rol.

Ja, ik herken het 1e deel
van factor maar niet de
hele zin. 2e deel wordt
nog niet herkend en is
nog niet van
toepassing. Misschien
dat het nog gaat
komen. Telewerken
heeft invloed op je
managementstijl. Het
heeft invloed met
name op ‘hoe we
binding met elkaar
houden’.
Eens

Je kan zo een
teamoverleg doen en
ziet elkaar wel via
video. Alleen raak je
elkaar niet. Dus vind ik
niet echt van
toepassing voor het
bedrijf.

Op kantoor help je
elkaar makkelijker als
er collega’s minder
vaardig zijn met tools.
Vanuit huis is dit
lastiger, en komt het
wel meer op je eigen
expertise aan.

Het vraagt andere
vaardigheden en focus
inderdaad, dagelijks hoor
ik in calls ‘je staat nog op
mute’ of ‘zien jullie mijn
scherm wat ik deel’, etc

Herkenbaar. Kleine
onderhoud zou je zelf
moeten kunnen.

Ja voornamelijk
mensen op het gebied
van IT

Deze kosten zou de
organisatie altijd
hebben, we konden
hiervoor al
thuiswerken deze
faciliteiten horen wij
een modern bedrijf.
Heel veel zaken zijn al
ingebouwd in onze
systemen en
verschillen niet of je
thuis zit of op kantoor.

Hier heb ik onvoldoende
zicht op, maar ik denk dat
dit beperkt is. Wel is er
geïnvesteerd in goede
thuiswerkplekken door de
organisatie

Zo groot zijn die
kosten niet. We
hebben een systeem
wat mensen in staat
stelt om thuis te
werken, maar hadden
we ook voor de corona.
Herkenbaar. Sommige
afdelingen konden in
het begin niet
thuiswerken, die
moesten toestemming
hebben van
compliance etc.

Ik vind van niet. Het
brengt geen extra
kosten, uiteindelijk
levert het alleen maar
veel op voor de bank.

Dit zou natuurlijk
kunnen gelden voor
bepaalde groepen
maar dat heb je ook als
je wel fysiek aanwezig
bent. Wat ik zie is dat
als mensen snappen
waarom bepaalde
regels zijn (nu niet naar
kantoor etc.) die
betrokkenheid er wel
degelijk is.
Bankmedewerkers
hebben sowieso al een
laptop/desktop
gerelateerde werkdag,
digitale tools kan er ook
nog wel bij.
Thuiswerken al langer
gedaan, bijvoorbeeld 1
dag in de week
Zie OBV1

Deze ervaar ik niet op dit
moment. Wel is er
scherpte van
medewerkers gevraagd
om privacy gevoelige info
ook als zodanig te
behandelen en
bijvoorbeeld niet in de
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Geen beperkingen. Je
kan toch alles doen
achter je computer
thuis. Je doet toch
niets minder thuis dan
op kantoor

Het is niet perse de
afstand van hun
werkplek en kantoor.
Het gaat meer om de
afstand van de
mensen. Daar heeft
men momenteel last
van, dus de sociale
binding.

Wat mooi is, is dat er
veel wordt
aangeboden.
(presentaties,
handleidingen)

Ja, is ook toepasselijk

Beperkingen zeker,
Je mocht bijv. voor
hiervoor heb je wavers. Corona niet in
bepaalde systemen.
Niet alle soort
gesprekken met
klanten konden in het
begin via skype. Bij
sommige afdelingen

Zeker! Er is veel meer
Ja
flexibiliteit in je dag in te
bouwen zodat werk en
privé beter kunnen lopen.
Aandachtspunt is wel dat
de balans niet meer naar
werk verschuift.

. Eens, zie ook
bovenstaand
antwoord. Hangt wel
deels af van de functie
die je hebt.

Zeker, maar er wordt ook
meer
verantwoordelijkheid
ervaren. Wat ik zelf merk
is dat het lijkt als iedereen
altijd werkt. Als ik ’s
avonds mails beantwoord
heb ik ’s ochtends als ik
opstart al antwoord. Het
moet wel in balans blijven.
Reistijd zeker!
Aandachtspunt is wel
vitaliteit. Ik fietste
bijvoorbeeld elke dag in
totaal drie kwartier als
woon-werkverkeer. Dit
moet ik nu op andere
manier inrichten en niet
gelijk aan het werk gaan.
Helemaal waar. Sommige
functies hebben
telefonische
bereikbaarheid, maar
met onderlinge
afstemming geeft dit veel
meer flexibiliteit
Na wat opstartproblemen
is dit goed ingericht met
een vernieuwd
thuiswerkportaal

Herkenbaar

Dit kan een risico zijn
inderdaad, als je hier
bewust mee omgaat en
wat vaker mensen zomaar
probeert te bellen is dit te
ondervangen, alles valt of
staat met balans.

Herkenbaar

Ik maak iedere
werkdag normaal
gesproken 150 km
woon-werkverkeer.
Dit is een flinke
besparing in tijd en
geld.

Flexibiliteit

Minder tijd en kosten
aan woon-werkverkeer

Verhoogde autonomie

Verhoogde worklife balans

Flexibiliteit is binnen
mijn functie een stuk
groter. Zit je
bijvoorbeeld op een
callcenter vanuit huis
dan zal ik dit minder
verschil maken.

Ik ben zelf een stuk
flexibeler. Ook op een
roostervrije dag wil ik
nu best een
klantafspraak doen,
aangezien ik dan niet
naar kantoor hoef.
Op iedere moment is
alles beschikbaar, dit
geeft veel vrijheid.

Plaats en
tijdsonafhankelij
k werken

MBV5

MBV4

MBV3

MBV2

MBV1

tuin klantgesprekken te
voeren

Sociale contact

MBL1

Er zijn nu collega’s die
ik letterlijk al één jaar
niet meer live heb
gezien, dit is geen
gezonde situatie.

Goed managen van de
activiteiten geeft altijd
goede kans op de
balans waar je ook
fysiek zit te werken. Je
hebt natuurlijk geen
reistijd maar mist ook
de “ontspanning” van
op een andere plek
interactie met mensen
te hebben.
Ook hier geld dat het
voor een grote groep
wel geldt maar voor de
mensen die vrijwel
100% ingeroosterd
staan weer niet.,

Herkenbaar

binnen de organisatie
ben je ook
genoodzaakt om nr
kantoor te gaan
wegens de systemen
en autorisaties.
Ik herken hem als
bevordering. Mensen
zijn meer flexibeler.
Het is niet van
toepassing voor
sommige teams.
Nadeel is dat mensen
geen scheiding hebben
tussen werk en privé.

Het is niet voor
iedereen van
toepassing. Sommige
teams zijn
bijvoorbeeld met
klanten
(klantenservice) bezig.
Daar is een half uurtje
pauze heilig
Ja klopt

Ja, herkenbaar. Vind ik
een van de belangrijke
factoren

Vanuit mijn optiek,
heb ik meer flexibiliteit
als ik thuiswerk. Ik kan
op de knop drukken en
uitloggen. Op kantoor
was dat anders.

Dit kon je altijd al. Wil
ik niet direct aan
telewerken knopen.
Op de bank kun je
overal en altijd bij.

Ik kan me voorstellen
dat genoeg mensen
zijn die sociale
contacten opzoeken,
omdat ze alleen thuis
zijn. Vanuit dat
oogpunt herken ik hem
wel
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Ook hier geld dat het
voor een grote groep
wel geldt maar voor de
mensen die vrijwel
100% ingeroosterd
staan weer niet.
Klopt voor een groot
gedeelte, niet voor alle
processen, deze zijn
dan ook verplicht om
wel naar kantoor te
komen (operations
dealing room)
Natuurlijk kan het dat,
maar is echt afhankelijk
van aard
werknemer/soort
werk/managementstijl
etc.). Nu werkt
iedereen remote in
plaats van iedereen in
NL fysiek aanwezig bij
afdelingszaken en
buitenland niet.
Hiervoor waren het 2
delen. Nu loggen we
alleemaal in via
hetzelfde kanaal. Zij
vinden dat ook fijn.

Ja herkenbaar. Mensen
zijn meer flexibeler,
bijvoorbeeld inloggen
als je ziek bent of
indelen van je
pauzetijden

Helemaal mee eens. Er
is steeds meer
behoefte aan
verbinding met elkaar.
Momenteel vinden
jongeren, nieuwkomers
binnen de bank het
lastig.

Disbalans werk en privé
Ontwikkeling
en groei
Demotivatie en Vertrouwen
Kosten medewerker
Communicatiefactoren
Thuiswerkplek
Verkeer en uitstoot

MBL2
MBL3
MBL4
MBL5
MBL6
MBL7
MABV1

Bij een overleg op je
vrije dag kan toch
verwacht worden dat
je ‘even’ inlogt.

Ook hier geldt, als je er
bewust mee omgaat is er
geen probleem, maar het
is zeker een risico.

Herkenbaar. Vind ik
een van de
belangrijkste factoren.

Dit is niet anders als
op kantoor, je hebt
zelf in de hand hoe
zichtbaar je bent.

Dit is wel een risico voor
meer introverte mensen,
je moet er voor zorgen dat
je op een andere manier
zichtbaar bent en je in de
kijker speelt.
Niet per se, maar is wel
een risico. Als manager
moet je hier bewust mee
omgaan.

In sommige gevallen
wel.

Klopt, maar is heel
beperkt. Thuiswerkplek is
vanuit de organisatie
gefaciliteerd en daarnaast
is met de nieuwe cao een
thuiswerkvergoeding
geïntroduceerd om
dergelijke kosten te
dekken.

Ja voor de mdw
misschien wel, voor de
organisatie niet
herkenbaar.

Voor een deel eens, het
gaat des te meer om
woorden in communicatie
en dat is wel zo efficiënt J

Eens.

In mijn functie
bijvoorbeeld doe ik
veel aan videobellen
met klanten, dus zie ik
mijn klant. Is eigenlijk
niet heel veel anders
dan op kantoor

Dat heb ik zelf wel zo
ervaren, maar het
omgekeerde is zeker ook
van toepassing!

Eens.

Ja helemaal eens. Als je
geen geschikte
werkplek hebt, ga je
minder functioneren
denk ik

Helemaal eens, ook
het hebben van een
teamgevoel is met
thuiswerken zoals het
nu is, weg.

Mijn laptop en tweede
beeldscherm kosten
energie, verwarming
staat in de winter de
hele dag aan. Ook heb
ik een andere WiFi
netwerken moeten
kopen wat op zolder
een goede verbinding
heeft.
Normaal gesproken
zie je non verbale
communicatie, en kun
je dit op een informele
manier rustig met
elkaar bespreken.
Deze informatie mis je
nu, omdat je elkaar
niet altijd ziet, of
mensen het overleg
verlaten zonder dat je
weet of ze ergens mee
zitten.
Het inrichten van een
goede werkplek zal
niet voor iedereen
mogelijk zijn. Als je
maanden aan je
keukentafel moet
werken is dit niet
gezond.
Helemaal eens, we
hebben veel
medewerkers die
relatief ver weg
wonen. Hier is een
flinke besparing
mogelijk.

Afhankelijk vd mdw.
Sommige vinden het
genoeg om een half uur
in de 14 dgn de
manager te spreken,
anderen vinden het fijn
om elke dag de
manager te spreken.

Daar ben ik niet per se van
overtuigd. Thuis moet ik
ook ruimtes warm stoken
of koelen in plaats van
dat een grote kantoor
ruimte in een keer
gestookt wordt. Het
aantal woon werk verkeer
zal wel enorm afnemen is
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Hoeft niet perse. Als jij
minder contact hebt
met medewerkers en
managers hoeft het
vertrouwen niet
minder te worden. Dus
ook geen impact op
demotivatie. Helemaal
geen contact is een
ander verhaal i.p.v. 5
keer, 3 keer contact is
voor mij genoeg.

Dit kan voor een
enkeling wel zo zijn
maar voor het
merendeel geldt dit niet
zozeer voor telewerken.
Heel veel medewerkers
hebben al telefoon van
de zaak die 24/7
aanstaat etc. en hebben
hier al een modus in
gevonden.
Managementstijl heel
belangrijk
Zie OBL3 Wat is de delta
t.o.v. fysiek aanwezig
zijn? Promotie komt
nooit zonder actieve
houding van jezelf
aanwaaien.
Ook hier geldt dat het
voor een enkeling zou
kunnen gelden maar
goede management is
hier ook key in. En
telewerken hoeft niet
per se minder
interacties teweeg te
brengen

Zie ook opmerking bij
MBV1. Het is ook niet
voor alle teams van
toepassing

In theorie kan het. Nu
herken ik de factor
niet. Het speelt niet
momenteel, misschien
in de toekomst wel.

Klopt, HR heeft hier
Herkenbaar
afgelopen jaar veel over
gecommuniceerd en
regelingen zijn
getroffen. Overigens
zijn er ook minder
kosten (reiskosten
werden niet 100%
vergoed, minder
kleding
Er is een andere manier
van omgaan. Als je
regels maakt zoals in
(kleine) teammeetings
altijd camera aan etc.
voorkom je dit.

Klopt natuurlijk maar
afgelopen jaren gaf de
schaarste van bureaus
in de torens meer
stress dan nu
thuiszitten, dus ook
hier zitten 2 kanten aan

Jazeker. Ik vind dat je
je werkplek moet
scheiden. Bij mij is
boven, boven en
beneden is beneden.
Maar niet iedereen
heeft deze luxe positie.

Meer kansen op de
arbeidsmarkt
Individualisme

Eens, drempels
worden lager voor dit
soort groepen.

Dat weet ik niet zeker,
omdat het ook veel
digitale skills van iemand
vraagt die hij minder
makkelijk aan iemand kan
vragen omdat je op
afstand zit.

Helemaal eens, dit is
een gevaar van
volledig thuiswerken.

Eens, gelukkig is hier nu
een nood mogelijkheid
voor deze mensen op
kantoor te laten werken,
maar dit is zeker een risico
dat besproken moet
worden met mensen.
Altijd en overal!

Als men van begin af
aan zo zou werken en
je sollicitatieprocedure
hierop zou inrichten
wel. Maar we zijn nu zo
“gedwongen” te
werken en weten nog
onvoldoende hoe nu
verder dat hier nog niet
structureel op gestuurd
kan worden.
Omdat je weinig
Mensen die van nature
persoonlijke contact
minder gemakkelijk
hebt hoef je niet perse contacten maken
geïsoleerd te raken. Als hebben inderdaad nu
je alleenstaande bent
meer last
dan zou het wel anders
zijn.
Klopt,
onderhoudsvensters
daargelaten

Beveiligingsrisico

Infrastructuur en
technologie

Inloggen
systemen
systemen

Tenzij er onderhoud
is, zijn onze systemen
altijd beschikbaar.

Technische ondersteuning

TBL3

TBL2

TBL1

TBV1

MABL1

MABV2

mijn verwachting.

Ik ervaar dat wij deze
vaardigheden al
moeten hebben
omdat eigenlijk al
onze systemen
hetzelfde zijn.

Toch wel, met name
databeveiliging is binnen
een bank belangrijk. Ik
ben geen IT-er, maar moet
af en toe
beveiligingsinstellingen
doe die ik zelf niet begrijp.
Met onze klantdata is Zeker gezien de data die
het extreem belangrijk een bank van haar
dat dit allemaal veilig klanten heeft!
moet zijn.

Ja klopt, binnen bank
hadden wij die tools al
voor COVID 19

Dit is met telewerken
alleen maar beter
geregeld.

Ja herkenbaar. Het is
niet meer dan logisch
dan alles op orde moet
zijn alvorens je gaat
telewerken. Vooral bij
de bancaire sector

Niet anders als op
kantoor, dezelfde ICT
afdeling is bereikbaar
voor vragen.

Op zich, je belt met de
helpdesk en ze kunnen
meekijken. In principe
hoef je niet naar
kantoor.

Nee
Fysieke/technische
ondersteuning hoeft
niet perse op kantoor.
Alles wordt digitaal
voor mij opgelost. Ik
hoeft maar te bellen
met Kenniscentrum/ITportaal en enkel
nummer van je laptop
is voldoende.

Dit was al op afstand
ingericht, dus geen
verschil.
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Het is in het algemeen
een bevordering,
alleen speelt binnen de
bank niet momenteel.
Als ik naar de
organisatie kijk, dan
heb ik geen gegevens
over.

Ik herken het.
Momenteel niet van
toepassing bij de
organisatie, straks
misschien wel

Die mogelijkheid was
er altijd al, alleen niet
voor de huidige
aantallen, hiervoor was
inderdaad een upgrade
nodig,

Zeker niet, eerste
contact was altijd al
remote en
ondersteuning ook. Bij
fysiek aanwezig moeten
zijn (bijvoorbeeld
omruilen laptop) is deze
mogelijkheid er nog
steeds.

Vroeger was iemand op
kantoor die met je mee
keek. Maar sinds een
paar jaar kon je via ITportaal geholpen
worden. Geen verschil
met hiervoor (voor
corona)

7.12. Validatie/ Aanpassing voorlopige checklist
Bij de validatie van de checklist zijn enkele suggesties gedaan door de respondenten. Zij stellen voor
om een aantal factoren samen te voegen, te verwijderen of te laten staan (herkenbaar middels
kleuren, zie checklist hieronder). Bij factor OBL1 is aangegeven om kritisch naar de zin te kijken
omdat deze twee uitspraken bevat (R6) en bij VF3B het woord ‘minderjarige’ toevoegen aan de zin
(R3, R6) om de zin te verduidelijken.
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7.13. Definitieve checklist telewerken

*vetgedrukte factoren zijn nieuw toegevoegd
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