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1. Inleiding
Vanaf maart 2020 heeft de Covid-19 pandemie wereldwijd ons sociale leven en werkleven abrupt veranderd.
De overheden hebben ‘social distancing’ ingevoerd en de Nederlandse overheid heeft gekozen voor een
intelligente lockdown. Dit betekent onder andere dat iedereen die geen vitaal beroep heeft en/of zijn werk
vanuit huis kan doen, thuis moest werken. Ook gemeentes moesten hierop hun dienstverlening aanpassen.
Afdelingen zonder directe wettelijke taak schaalden af naar noodzakelijke dienstverlening vanuit huis.
Essentiele functies werden benoemd om zo de dienstverlening naar inwoners en bedrijven voor de wettelijke
taken te kunnen voortzetten. Maar wel met een belangrijke kanttekening: zoveel als mogelijk vanuit huis. Een
aantal van deze wettelijke taken bevinden zich in het Sociaal Domein. De druk op de participatie wet is groot,
het aanvragen van inkomen voor levensonderhoud, het uitvoeren van nieuwe regelingen zoals de TOZO voor
zelfstandigen en de NOW voor bedrijven moesten worden ingeregeld. Scholen sloten en er was minder zicht op
kwetsbare kinderen, problemen binnen gezinnen, doordat men wekenlang dicht op elkaar leefde, namen toe.
Mantelzorgers en vrijwilligers staakten hun dienstverlening, simpel weg omdat zij vaak zelf tot de risicogroep
behoren en daarmee nam ook de druk op de WMO toe. Een aantal taken konden niet meer worden
uitgevoerd, we zagen een wachtlijst ontstaan bij huishoudelijke hulp en op andere taken zoals
woningaanpassingen. Soms omdat er geen besluit genomen kon worden en soms omdat toeleveranciers hun
werk niet meer konden uitvoeren. De medewerkers binnen het Sociaal Domein kregen dus niet alleen te
maken met nieuwe taken, toeloop van aanvragen maar ook met een thuiswerksituatie. Men moest van de ene
op de andere dag virtueel gaan werken. In de afgelopen maanden kwam er wat versoepeling op de gehele
lockdown, echter het virtueel werken vanuit huis zal voorlopig blijven. Binnen Stichtse Vecht is dan ook
besloten niet meer terug te keren naar de oude situatie waarbij mensen volledig op kantoor zullen werken. De
verschuiving van fysiek werken op kantoor naar virtueel werken vanuit een thuissituatie of een combinatie van
beide heeft grote impact op de individuele medewerker, de leidinggevende en het samen werken in teams.
Deze actuele situatie was voor ons aanleiding om het effect van virtueel werken op de teamcohesie en
teameffectiviteit te onderzoeken van een aantal van deze teams. De hypothese die wij hierbij hebben;
De medewerkers van de drie teams ervaren een minder goede samenwerking binnen het team in een
periode waarin verplicht virtueel wordt samengewerkt.
Het doel is te onderzoeken hoe de teams de teamcohesie en teameffectiviteit nu ervaren en daarbij ook de
ruimte te geven om informatie te leveren op de gewenste situatie voor de periode na Covid-19. Dit heeft geleid
tot de volgende onderzoeksvraag:
“Is er een samenhang tussen virtueel werken, teamcohesie en de gepercipieerde effectiviteit in de teams
Werk, WMO en Inkomen?”
De bijbehorende deelvragen die we beantwoorden zijn:
•

Wat is teamcohesie? En wat is het effect van virtueel werken op teamcohesie?
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•

Wat is teameffectiviteit? En wat is het effect van virtueel werken op teameffectiviteit?

Het onderzoek is via een online enquête onder alle 35 medewerkers van de drie teams uitgezet. Aan de hand
van de resultaten is gekeken naar de samenhang tussen virtueel werken, teamcohesie en de teameffectiviteit.
Hieruit komt een eerste conclusie met aanbevelingen welke mogelijk aanleiding geeft tot vervolgonderzoek.

1.1 Organisatie
Gemeente Stichtse Vecht
Stichtse Vecht is een gemeente gesitueerd in het midden van het land. Gelegen in de driehoek Amsterdam,
Utrecht en Hilversum, volgt de gemeente de loop van de Vecht. Het aantal inwoners van deze gemeente
bedraagt ong. 65.000 en wordt gekenmerkt als `midden` gemeente. De gemeente is ontstaan op 1 januari
2011, een samenvoeging van 12 kernen waaronder Breukelen en Maarssen. Het bestuurlijke hart van de
gemeente is gevestigd in Maarssen. Stichtse Vecht staat voor; Uitstekende dienstverlening, kwalitatief goed,
innovatief, toegankelijk en dichtbij. Onze dienstverlening is digitaal, snel en zeker waar het kan, persoonlijk en
op maat waar nodig. Onze klant, inwoners en ondernemers, staat centraal. We betrekken hen bij de inrichting
van onze dienstverlening en gaan voor een tevreden klant.
Sinds het ontstaan in 2011 heeft de gemeente verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Bestuurlijk was er
veel dynamiek en ook de ambtelijke organisatie heeft voor veel uitdagingen gestaan. Het samenbrengen van de
verschillende culturen van de “oude” gemeentes naar die van een Stichtse Vecht, het harmoniseren van de
regels en de disbalans van bezetting en capaciteit. De focus voor de organisatie is nu verlegd naar flexibiliteit,
klantgerichtheid en innovatie. De huidige organisatie bestaat uit 430 ambtenaren, verdeeld over 18 teams en 6
programma’s. Een overzicht van de huidige programma’s en teams is bijgevoegd als bijlage.

GS- Gemeentesecretaris (1); Dir. BV- Directeur Bedrijfsvoering (1); PM- Programmamanager (6);
TM-Teammanager (18); MW-Medewerker (430); Zelfs organiserende teams- Strategische medewerkers
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Team Toegang Sociaal Domein
Het onderzoek waar wij ons op concentreren bevindt zich in het team: Toegang Sociaal Domein. Dit is een team
van 50 FT vaste medewerkers en 10 FT externe schil. Het team Toegang is een klantteam binnen het sociaal
domein en is onderverdeeld in diverse kleinere teams; WMO-Jeugd, Leerlingenvervoer, handhaving en fraude,
Werk, Inkomen, SHV en Sociaal Wijkteam.
In het onderzoek maken we gebruik van 3 teams:
•

Team WMO-Jeugd met 14 medewerkers

•

Team Werk met 13 medewerkers

•

Team Inkomen met 8 medewerkers

Alle drie de teams komen op de volgende punten overeen:
•

Zelfde teammanager;

•

Zelfde functieschaal (schaal 9 Medewerker beleidsuitvoering II – HR 21);

•

In de uitvoering van de functie is direct klantcontact noodzakelijk;

•

Wettelijke kader voor de uitvoering van de werkzaamheden;

•

Medewerkers binnen 1 team voeren vergelijkbare werkzaamheden uit;

Op de volgende punten verschillen de teams:
•

Volwassenheid van het team;

•

WMO werkt met 2 wettelijke kaders (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet);

•

Werk en inkomen werken binnen hetzelfde kader van de Participatiewet;

•

Inkomen heeft een verplichting om binnen gestelde termijn te voldoen aan de beoordeling.

De teams hebben tot december 2019 onder een interimmanager gewerkt met een sterk directieve stijl van
leidinggeven. De ontwikkeling van de teams beperkte zich tot het uitvoeren van de wettelijke taken en controle
hierop. Het ontwikkelen naar vak volwassen zelfstandige professionals was hierbij niet aan de orde. De nieuwe
teammanager is twee maanden voor de eerste lockdown begonnen.

2.Theoretisch kader
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is er een samenhang tussen virtueel werken, teamcohesie en
de gepercipieerde effectiviteit in de drie teams van Toegang Sociaal Domein van de Gemeente Stichtse Vecht,
is het eerst van belang te onderzoeken wat wordt verstaan onder een team, teamcohesie en teameffectiviteit
en wat de literatuur zegt over virtueel werken in teams.
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2.1 Team
De definitie van een team volgt uit meerdere onderzoeken. Het is een eenheid van mensen in een werk
context. De teamleden hebben onderling afhankelijke taken en gespecialiseerde rollen. De groep kan klein of
groot zijn, tijdelijk of langdurig en moet een of meerdere taken uitvoeren (Hackman & Wageman, 2005).
Cohen (1997) definieert een team als een verzameling individuen die onderling afhankelijk zijn van elkaar bij
het uitvoeren van taken, verantwoordelijkheid delen voor het behalen van resultaten en die zichzelf zien en
gezien worden door anderen als een intacte sociale entiteit, onderdeel van een groter of meerdere grote
systemen (bijvoorbeeld een organisatie of organisatieonderdeel) en die hun relaties managen over de grenzen
van het grotere systeem. De onderzochte teams binnen de Gemeente Stichtse Vecht vallen onder de z.g. ‘werk
teams’; stabiele werkeenheden en verantwoordelijk voor het verlenen van een dienst, waarbij de leden van het
team fulltime werken in het team met helder geformuleerde taken. Naast deze categorie binnen de definitie
van een team definiëren zij ook ‘parallelle teams’; teams bestaande uit mensen van verschillende eenheden of
banen om werk uit te voeren waar de staande organisatie niet toe in staat is en ‘projectteams’; teams die
gebonden zijn aan het realiseren van werk binnen een afgebakende tijd. Als laatste definiëren zij
‘managementteams’; deze teams zijn verantwoordelijk voor de overall performance van een organisatiedeel of
de gehele organisatie.

2.2 Teamcohesie
Een van de vele definities van cohesie is de gedeelde band en/of aantrekkingskracht die teamleden ertoe
aanzet om bij elkaar te blijven en samen te willen werken (Casey-Campbell & Martens, 2009) en is essentieel
voor teams (Chiocchio & Essiembre, 2009).
Personen die geen gevoel van samenhang met hun team voelen (hetzij vanwege wantrouwen, afkeer,
desinteresse of een heleboel andere redenen) zijn minder gemotiveerd en zullen minder snel deelnemen aan
het ‘teamgedrag’ dat de vele positieve effecten van teams mogelijk maakt. In de literatuur wordt de kijk op
cohesie onderverdeeld in taakcohesie, sociale cohesie en groepstrots met elk een aangetoond significant
verband met prestaties (Beal, Cohen, Burke & McLendon, 2003).
Cohesie is van cruciaal belang voor de effectiviteit van teams. Hierbij moet de ontwikkelingsfase van het team
meegenomen worden in de meetbeslissingen omdat bepaalde dimensies van cohesie meer of minder kunnen
opvallen afhankelijk van de levensduur van een team (Salas, Grossman, Hughes & Coultas, 2015).
Hoewel technologische middelen onlinecommunicatie mogelijk maakt, hebben medewerkers die virtueel
werken nog steeds nadelen in interactie als gevolg van fysieke afstand, wat resulteert in gevoelens van
vervreemding, isolement en zorgen (Collins, 2005).
Waizenegger, McKenna, Cai, en Bendz (2020) onderzochten het plotseling en verplicht virtueel werken vanuit
huis en het gebruik van technologische middelen om de teamdoelen te kunnen bereiken. Het onderzoek toont
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aan dat de virtuele samenwerking en cohesie in het team van invloed is op het bereiken van de teamdoelen.
Zie in onderstaand model weergegeven.
Figure 1. Affordance shifts and resulting team collaboration effects.

Uit het onderzoek van Waizenegger et al. (2020) blijkt:
veranderingen in ad hoc gesprekken en de impact op de teamcommunicatie en kennisdeling. Door het virtueel
werken lopen medewerkers elkaar niet meer van nature tegen het lijf om ad hoc gesprekken te voeren over
hun huidige projecten, hun taken of hun dagelijkse leven. Omdat ze geen gemeenschappelijke fysieke ruimte
meer delen, worden sociale platforms aangeboden via Zoom of Teams steeds belangrijker voor het
communiceren en bespreken van ideeën. Het leidt tot een gebrek aan spontaniteit voor ad hoc gesprekken
maar leidt wel tot een meer geplande en georganiseerde samenwerking. De gesprekken worden veel
doelgerichter wat de efficiëntie verbetert en medewerkers in staat stelt hun taken sneller uit te voeren. Het
belemmert echter ook kennisdeling en spontane coördinatie. Vooral voor nieuwe medewerkers heeft het
invloed op hun vertrouwen in het stellen van vragen over hun werktaken, omdat ze niet gemakkelijk naar hun
collega kunnen lopen. Virtueel werken kan het verlies van contactmogelijkheden niet eenvoudig beperken,
omdat medewerkers niet kunnen zien of hun collega het druk heeft of niet. Leren en kennisdeling is cruciaal
voor teamsamenwerking en succes en bedreigen de probleemoplossende en innovatieve mogelijkheden van
het team.
Veel teams hebben dagelijkse dag starten (check-in) ingevoerd om het welzijn van hun teamleden te
controleren en de voortgang van taken en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd te bespreken.
Voor sommige medewerkers leidde de geplande virtuele vergaderingen en ontmoetingen tot vermoeidheid.
Het virtueel werken brengt ook voor elke medewerker verschillende uitdagingen met zich mee en dit is
afhankelijk van de thuiswerksituatie en het nastreven van doelstellingen van teamsamenwerking.
Virtuele sociale netwerken en ontmoetingen met collega’s. Aansluiten bij virtuele sociale ontmoetingen in het
bedrijf biedt ook kansen om met andere medewerkers te contacten dan je eigen collega’s. Uit het onderzoek
blijkt dat veel teams veel meer gebruik maken van de sociale voordelen van hun samenwerkingsplatforms en
sociale media, waardoor ze elkaar persoonlijk kunnen leren kennen en de band met hun team verbetert.
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De conclusie van dit onderzoek is dat door de gevolgen van verplicht virtueel werken vanwege Covid-19
bestaan de eerdere ongelijke sociale verdelingen tussen medewerkers die op kantoor werken en thuiswerken
niet meer.
Aangezien technologie het enige middel is dat virtuele team samenwerking kan bieden, kunnen teams die
hetzelfde communicatiepatroon volgen, als toen zij op kantoor werkten, problemen ondervinden.
Hoewel verschillende potentiele technologische middelen en toepassingen werden waargenomen en
gerealiseerd voor functionele communicatie, is het nodig om de communicatiestijlen aan te passen als gevolg
van de beperkingen van deze middelen.
Het gedwongen werken vanuit huis biedt beperkingen in de sociale interacties met vrienden en het gezin en
fysieke activiteiten. Er moet meer rekening worden gehouden met anderen in de thuiswerksituatie. Deze
beperkingen zijn van invloed op het welzijn van werknemers en beïnvloeden indirect de effectiviteit en
efficiëntie van teamsamenwerking.

2.3 Teameffectiviteit
Cohen (1997) geeft aan dat de effectiviteit van teams op verschillende niveaus te benaderen zijn: die van
individu, die van het team of de groep, het niveau van het organisatieonderdeel en het niveau van de
organisatie. Voor het onderzoek naar de drie teams binnen het Sociaal Domein wordt ingezoomd op het niveau
van alle teams.
Er zijn verschillende factoren van invloed op het team en de effectiviteit. De omgeving; het taakontwerp zoals
autonomie en afhankelijkheid en de grootte van het team; wijze van communiceren en interne processen
binnen en buiten het team; psychosociale eigenschappen van het team. Deze factoren leiden tot de mate van
effectiviteit, welke wordt gemeten in de kwaliteit en de productiviteit, medewerker beleving en uitstroom uit
en uitval in het team. In onderstaand model zijn de volgende elementen die van invloed zijn op team
effectiviteit weergegeven.
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Het onderzoek binnen de drie teams van Toegang Sociaal Domein raakt alle categorieën zoals weergegeven in
het model via de contextbeschrijving en de vragenlijst.
Bell (2007) hanteert het construct teamperformance van Devine en Philips (2001): de mate waarin een team de
doelen of de missie realiseren, passend bij het model van Cohen (1997) waarin performance als een van de
factoren van effectiviteit wordt genoemd. In dit onderzoek wordt specifiek de nadruk gelegd op
de samenstelling van het team als factor van invloed is op de teamperformance. De kennis en kunde, maar ook
factoren als emotionele stabiliteit, sfeer in het team en gedeelde waarden in het team hebben effect op de
performance. Factoren die ook weer in het bovenstaande model terug te vinden zijn.
Voor het onderzoek bij Stichtse Vecht naar de effecten van virtueel werken op de teameffectiviteit hebben wij
ons voorts gericht op literatuur gericht op virtueel en blended werken in teams.
Paul, Drake, en Liang (2016) geven aan dat onderling vertrouwen en cohesie factoren zijn die van invloed zijn
op de teamperformance, net als bij niet-virtuele teams. Onduidelijkheid over teamdoelen, taakverdeling en
onbegrip ten aanzien van culturele verschillen hebben een negatief effect op teameffectiviteit en de
werkbeleving van de individuele teamleden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het leiderschap van cruciaal
belang is om het onderlinge vertrouwen te stimuleren en samenhang in de groep, maar ook een effectieve
coördinatie van het werk moeten verzekeren, zodat alle teamleden werken aan hetzelfde doel. Met een
duidelijk en transparant geformuleerd doel kan het werk beter worden verdeeld over de teamleden. Wanneer
individuele teamleden weten wat van hem of haar wordt verwacht, hier transparant over zijn en hun
individuele taken realiseren, heeft dit een positief effect op het onderlinge vertrouwen in het team. Ook Paul et
al. (2016) benadrukken net als Cohen (1997) factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van virtuele teams.
Het model van Cohen lijkt daarmee ook van toepassing op virtuele teams en te passen bij de onderzoeksvraag
gericht op de drie teams bij Toegang Sociaal Domein.
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Van Yperen, Rietzschel, en De Jonge (2014) doen onderzoek naar het blended werken, waarbij kenniswerkers
deels virtueel en deels op locatie werken. Hoewel het onderzoek bij Toegang Sociaal Domein in een periode
plaatsvindt waar de teams nagenoeg volledig virtueel samenwerken ten gevolge van de Covid-19 maatregelen,
benoemd Van Yperen et al. (2014) een aantal aanknopingspunten die van belang zijn voor het onderzoek.
Onderzocht is in hoeverre de mate van behoefte aan autonomie, verbondenheid, het vaardig zijn en de mate
van behoefte aan structuur van invloed is op voor wie blended werken een positief effect heeft op de
werkbeleving en perceptie van de effectiviteit. Het onderzoek toont aan dat de perceptie ten aanzien van de
effectiviteit van thuiswerken en blended werken, afhangt van een aantal variabelen zoals het opleidingsniveau,
wel of geen kinderen thuis, leeftijd en in hoeverre iemand zelfstandig in staat is om structuur aan te brengen in
de werkdag en de mate waarin iemand behoefte heeft aan verbondenheid met collega’s. Er wordt aangetoond
dat oudere medewerkers minder behoefte hebben aan verbinding met collega’s, minder behoefte hebben aan
structuur en minder behoefte hebben aan een duidelijke afbakening tussen werk en privé. Medewerkers met
kinderen thuis hebben meer behoefte aan tijdonafhankelijk werken en hebben, net als de oudere medewerker,
minder behoefte aan een duidelijke afbakening tussen werk en privé. Medewerkers met een hogere opleiding
en met meer contracturen hebben meer behoefte aan autonomie en minder behoefte aan structuur.

3. Methode van onderzoek
De Covid-19 context geeft een uniek beeld van het onvoorbereide thuiswerk scenario dat van toepassing was
op iedereen met beperkte mobiliteit en sociale interacties in hun werk en met een focus op de
organisatorische, gedragseffecten en maatschappelijke effecten van de pandemie en de digitale
informatiesystemen (Ågerfalk, Conboy, & Myers, 2020).

3.1 Soort onderzoek
De onderzoekers hebben gekozen voor een kwalitatief onderzoek op basis van een enquête bij drie teams van
Toegang Sociaal Domein van de Gemeente Stichtse Vecht.
Voor dit onderzoek is voor de formulering van de vragen gebruik gemaakt van de vragenlijst ‘Samen Werken’
van TNO uit 2003 en is gekeken naar de vragenlijst van Internetspiegel van Effectory voor het medewerker
onderzoek uit 2018 uitgevoerd binnen Waternet en vragen op basis van het onderzoek van Waizenegger et al.
(2020). (Bronvermelding Effectory waternet) bijlage TNO lijst
Er is gebruik gemaakt van een online enquête waarbij een min of meer gestandaardiseerde en beproefde
vragenlijst aan een zo representatieve steekproef van de onderzochte groep respondenten is voorgelegd. De
enquête lijst is opgesteld uit 15 gesloten vragen en één open vraag. De gesloten vragen hebben een
vijfpuntsschaal en zijn onderverdeeld in ‘geheel mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens en geheel mee
eens’. De medewerkers hebben hierbij de gelegenheid een neutraal antwoord te geven. De vragen gaan over
samenwerking en de mate van tevredenheid. Ook wordt gevraagd naar het team waarin men werkt, de leeftijd
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en hoe lang iemand in het team werkt. De open vraag gaat over wat men de organisatie mee wil geven voor de
periode na Covid-19. Bijvoorbeeld ‘Wat zou je vast willen houden en wat zou je anders willen?

3.2 Populatie
De medewerkers uit de drie teams van team Toegang Sociaal Domein zijn minimaal hbo opgeleid.
Team 1: Werk
13 medewerkers

Team 2: WMOJeugd
14 medewerkers

Team 3: Inkomen
8 medewerkers

Sinds Covid-19

6 nieuwe
medewerkers

Geen nieuwe
medewerkers

1 nieuwe medewerker

Momenteel in 2e
lockdown

Rooster, 1 a 2
medewerkers per
dag op kantoor

Bijna volledig
virtueel

Rooster, 1 a 2 medewerkers
per dag op kantoor

3.3 Werkwijze
Het onderzoek is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.
In totaal is de enquête online uitgezet onder alle medewerkers van het team Werk, WMO- Jeugd en Inkomen.
Van de 35 enquêtes zijn 29 reacties ontvangen.
Bij team 3 hebben slechts vier van de acht medewerkers de enquête ingevuld hierdoor is er geen valide
percentage binnen het team wat antwoord heeft gegeven. De onderzoekers hebben hierop besloten dat de
analyse van dit team niet mee te nemen in het onderzoek maar zich te concentreren op de teams WMO-Jeugd
en Werk.

3.4 Integriteit
Alle deelnemers aan het onderzoek zijn door hun leidinggevende (tevens een van de onderzoekers) per mail
geïnformeerd over de achtergrond, aanleiding en werkwijze van het onderzoek. De uitkomsten van het
onderzoek worden volledig geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar voor de lezers. Hiermee tonen de
onderzoekers een zo valide en representatief mogelijke uitkomst.
Voor het publiceren en archiveren van het eindrapport is het integriteitsformulier van de universiteit Twente
gebruikt.
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4. Resultaten van de analyse
Het meest opvallende verschil tussen de twee teams is de werkzame tijd in het team als variabele factor binnen
de categorie taak ontwerp. Team 1 bestaat voor 67% uit leden die korter dan 1 jaar in het team verblijven,
Team 2 bestaat voor 85% uit leden die langer dan 1 jaar in het team verblijven en al voor Covid-19
samenwerkten.
Ook de leeftijdsopbouw tussen beide teams vertoont afwijkingen binnen de categorie taak ontwerp. Team 1
heeft naast een kortere verblijfsduur, ook minder leden uit de jongste leeftijdscategorie van 26 – 35 jaar: 17%
tegen 38% in team 2. Het is interessant om deze variabele in de analyse af te zetten tegen het onderzoek van
Van Yperen et al. (2014), waarbij aangetoond is dat de behoefte van ouderen aan verbondenheid met het team
lager is dan bij jongeren.
Team 1 - kenmerken

Team 2 – kenmerken

Hieronder worden de antwoorden van de teams afgezet tegen de categorieën interne processen, psychosociale
kenmerken en beleving van de effectiviteit uit het model van Cohen (1997).
Team 1

Team 2
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Opvallend verschil is dat het nieuw samengestelde team (team 1) significant negatiever scoort op nagenoeg
alle vragen die betrekking hebben op de categorieën interne processen en psychosociale eigenschappen vanuit
het model van Cohen (1997). De antwoorden tonen aan dat medewerkers in het nieuw samengestelde team
ervaren dat zij elkaar onvoldoende kennen, zowel zakelijk als op persoonlijk niveau, waardoor het onderling
vertrouwen achterblijft. Dit belemmert het team bij het vormgeven van de samenwerking, waardoor
uiteindelijk ook het overall werkplezier significant lager scoort: slechts 41% geeft aan energie te krijgen van het
werk en de samenwerking in het team, tegen 77% van het andere team. Dit beeld komt overeen met de
bevindingen van Bell (2007) en Paul et al. (2016) die hebben aangetoond dat vertrouwen en verbinding in het
team van doorslaggevend belang zijn voor de werkbeleving en de teameffectiviteit en -performance.
Aansluitend op het onderzoek van Waizenegger et al. (2020) is te zien dat het kennisdelen en het ontwikkelen
van het team door het nieuw samengestelde team als onvoldoende wordt ervaren in de huidige virtuele
setting. Team 2 staat hier duidelijk positiever tegenover. Dit team heeft voldoende sociale verbinding
opgebouwd waardoor het stellen van vragen aan elkaar en het informeel contact opnemen makkelijker
verloopt (Waizenegger et al., 2020).
Team 1

Team 2

Het nieuw samengestelde team - team 1 - scoort eveneens negatiever ten aanzien van de perceptie op de
voordelen van het digitaal samenwerken. Ondanks dat beide teams dezelfde digitale middelen hebben, is het
nieuwe team minder tevreden over de beschikbare middelen. Een kwart van dit team geeft aan het geheel
oneens te zijn met dat het voldoende is om 1 tot 2 keer per week elkaar op kantoor te zien, waarbij er bij team
2 neutraal tot positief wordt gescoord ten opzichte van deze stelling. Voor hen is 1 tot 2 keer per week op
kantoor samenwerken voldoende.
Tegenover de stelling dat digitaal samenwerken een positieve bijdrage levert aan de effectiviteit van het team
staat team 1 duidelijk negatiever dan team 2. In team 2 is geen enkele medewerker het oneens of geheel
oneens met de stelling. Op basis van de uitkomst kan geconcludeerd worden dat het digitaal samenwerken
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door hen niet gezien wordt als een negatieve factor in de effectiviteit van het team. Het onderzoek van
Waizenegger et al. (2020) toont aan dat met name nieuwe medewerkers moeite hebben met deze situatie,
omdat zij minder vertrouwen hebben om vragen te stellen aan de meer ervaren collega’s. Er is in de huidige
virtuele setting onvoldoende ruimte om te kunnen leren van elkaar en kennis te delen. Het verschil in beleving
tussen het nieuwe team en het taakvolwassen team komt in de beantwoording van de vragen duidelijk naar
voren en bevestigt de bevindingen van Waizenegger.
Een ander interessant aspect is dat in het taakvolwassen team 93% de persoonlijke voordelen ziet van digitaal
samenwerken en de autonomie die het de individuele medewerker geeft, zoals Van Yperen et al. (2014)
aantonen. Het zelf in kunnen delen van tijd en taak door hoger opgeleiden past bij de bevindingen van dat
onderzoek. De door Van Yperen aangetoonde verschillen tussen de oudere en jongere medewerkers en hun
behoefte aan verbinding met het team, lijkt in het onderzoek bij de gemeente Stichtse Vecht niet duidelijk naar
voren te komen. Dit kan te maken hebben met dat het leeftijdsverschil niet groot genoeg is en een variabele is
zoals thuiswonende kinderen in beide groepen redelijk vergelijkbaar zijn. Een verdiepend onderzoek kan hier
nader op in gaan.

5. Conclusie
De hypothese dat medewerkers minder goede samenwerking ervaren is deels weerlegd, het is met name voor
nieuwe mensen verslechterd op deze korte termijn. Collegae die elkaar al langer kennen ondervinden minder
negatieve effecten.
De hoofdvraag ‘Is er een samenhang tussen virtueel werken, teamcohesie en de gepercipieerde
effectiviteit in de teams Toegang Sociaal Domein?’ kan worden beantwoord.
Er is een samenhang tussen virtueel werken, teamcohesie en de teameffectiviteit in het team Werk en het
team WMO-Jeugd. De effecten van het virtueel werken op de teamcohesie en de teameffectiviteit verschillen
significant per team. Het grote verschil is te herleiden naar de fase waarin het team zich bevindt en het aandeel
nieuwe medewerkers van het ene team ten opzichte van het andere team. In het ene team werkt 50% van de
medewerkers ten tijde van het onderzoek korter dan 6 maanden in het team. De conclusie is dat het virtueel
werken in dit team een negatief effect heeft op de teamcohesie en de teameffectiviteit ten opzichte van het
andere team waarin men al langer met elkaar samen heeft gewerkt en vertrouwen en sociale verbinding heeft
opgebouwd.

5.1 Aanbevelingen
Hieronder staan een aantal aanbevelingen die ook in een eventueel vervolgonderzoek meegenomen kunnen
worden.
Allereerst zal aandacht moet zijn voor de teamontwikkeling van het nieuw samengestelde team Werk waarin
50% van de medewerkers korter dan 6 maanden in het team werkzaam zijn. In dit team kan, om het onderlinge
vertrouwen en de verbinding te vergroten, ingezet worden op dag starts, sessies teambuilding, team coaching,
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intervisie, samenwerkingsvormen creëren voor kennisdeling en het organiseren van sociale ontmoetingen
tussen medewerkers, met het team en over de teams heen. Dit kan allemaal in de virtuele setting. De
teammanager weet door dit onderzoek dat de beide teams in een andere ontwikkelfase zitten en kan door te
differentiëren in stijl van leidinggeven en faciliteren de teams naar een volgende ontwikkelfase brengen.
Dit onderzoek kan als een soort nulmeting worden gebruikt en over een half jaar worden herhaald om te
onderzoeken wat de effecten van virtueel werken op de langere termijn doet met de teamcohesie en de
effectiviteit in beide teams en of er andere uitkomsten zijn.
De Gemeente Stichtse Vecht bestaat organisatorisch uit 18 teams. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen
interessant zijn voor de overige teams. Uitbreiding van dit onderzoek met de andere teams van Stichtse Vecht
betekent dat er meer kennis over virtueel werken in teams beschikbaar komt. De teammanagers kunnen met
de resultaten van onderzoek hun kennis en vaardigheden met virtueel leidinggeven verbreden, verdiepen en
met elkaar delen en hun teamcommunicatie en/of stijl van communiceren aanpassen aan de virtuele
organisatie.
In een verdiepend onderzoek kan nader ingegaan worden op de verschillende leeftijdscategorieën in de teams
en of er verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën in hun behoefte aan (sociale) verbinding met het team.

5.2 Beperkingen
In dit onderzoek zijn geen vragen gesteld over de thuiswerksituatie in relatie tot de onderzoeksvraag. Wel is
door een enkele medewerker een antwoord gegeven op de open vraag dat thuiswerken minder prikkels geeft
en efficiënter werkt. Thuiswerken heeft beperkingen en uitdagingen omdat men in de thuissituatie rekening
moet houden met anderen. Uit de literatuurstudie blijkt dat de beperkingen van het thuiswerken van invloed
zijn op het welzijn van werknemers en deze beperkingen beïnvloeden indirect de effectiviteit en efficiëntie van
teamsamenwerking. In een nader onderzoek zou hier aandacht voor kunnen zijn.
Omdat in het onderzoek binnen de gemeente Stichtse Vecht geen data beschikbaar is aangaande de objectieve
performance en effectiviteit van de teams, moet dit buiten beschouwing gelaten worden. Op basis van de
literatuur zal de uitkomst van een verdiepend onderzoek op deze aspecten naar verwachting aantonen dat het
nieuw samengestelde team Werk minder effectief is en een lagere performance heeft. Dit zal zich uiten in een
lager aantal dossiers in behandeling, een langere doorlooptijd in de behandeling van casuïstiek en/of een
lagere kwaliteit van de begeleiding van cliënten als gevolg van de minder efficiënte samenwerking in het team.

6. Nawoord
Het onderzoek bij de gemeente Stichtse Vecht heeft ons veel kennis over en inzicht gegeven in virtueel werken
in teams. Ook al is virtueel werken geen nieuw fenomeen, in de context van de Covid-19 pandemie is virtueel
werken niet eerder op zo’n grote schaal van toepassing geweest in de organisatie. Wij bedanken de
medewerkers van de teams Toegang Sociaal Domein voor hun medewerking aan het onderzoek. In het proces
van onderzoek hebben wij er bewust voor gekozen om eerst alle masterclasses van Organisatie- en HR-
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management te volgen alvorens het onderzoek bij de Stichtse Vecht te starten. De opgedane kennis konden wij
hierdoor goed gebruiken bij het onderzoek en het schrijven van dit essay.
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