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Abstract 
Electronic Meeting Systems can be characterized as a broad toolbox with limited acceptance In this research 
guidelines have been developed for the design of an Electronic Meeting System, which aim at the acceptance 
of the technology. They were tested by applying them to the design of an interactive Employee Satisfaction 
Survey. This was implemented in two cases at Rabobank Capabel and the faculty Technology Management 
of the TU/e, which were evaluated afterwards. The survey was a success and the guidelines were confirmed.  
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Samenvatting 
Elektronische Vergadersystemen (EVS) zijn systemen die informatie technologie gebruiken om groepswerk 
te ondersteunen dat optreedt tijdens vergaderingen (Dennis et al., 1988). EVS zijn de afgelopen dertig jaar 
geëvolueerd van gebruik door wetenschappers naar gebruik door organisaties in ad-hoc vergaderingen of bij 
speciale gelegenheden. EVS beginnen zich te ontwikkelen in de richting van het gebruik in meer dagelijkse 
processen. Het gebruikte EVS wordt dan specifiek voor het betreffende proces ontwikkeld. Dit 
afstudeeronderzoek moet geplaatst worden in de context van deze ontwikkeling. 

Aanleiding 
Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Groupsupport.com, een klein ICT-bedrijf (gevestigd te Eindhoven), 
dat gespecialiseerd is in collaboratieve software. Groupsupport.com signaleert knelpunten bij de verkoop en 
het gebruik van GroupSystems, een EVS. Op dit moment is dit grote, dure, generieke software. Verder is het 
bedrijf op zoek naar een grotere markt, wat ze willen bereiken door het bouwen van eenvoudigere, 
collaboratieve applicaties, die ontwikkeld zijn voor één specifieke activiteit. Dit wordt gezien als een 
oplossing voor de gesignaleerde problemen. De vraagstelling, die het uitgangspunt vormde voor dit 
afstudeeronderzoek, luidt daarom als volgt: 
 
Hoe zou een EVS ontwikkeld moeten worden die gebruikt kan worden om een specifieke activiteit te 
ondersteunen met minimaal gebruik van een facilitator? 

Probleemanalyse en opdrachtformulering 
Om van de vraagstelling te komen tot een ontwerpopdracht, is eerst het probleemgebied nader geanalyseerd 
en vervolgens de voorgestelde oplossingsrichting. 
 
Uit een inventarisatie van de problemen blijkt dat de problemen reëel zijn. Een mogelijke verklaring voor de 
problemen is dat de ze symptomen zijn van een probleem met de acceptatie van de technologie. Op basis van 
literatuur is een conceptueel model opgesteld, dat de adoptie-ratio van de EVS-setting verklaart (figuur 1). 
De EVS-setting beschrijft de karakteristieken van de omstandigheden waarin het EVS gebruikt wordt en het 
EVS zelf. De adoptie-ratio wordt beïnvloed door de perceptie van de ‘muur’ van innovatie attributen, die 
afhankelijk is van de aard van de EVS-setting.  

Figuur 1  Conceptueel model  

Uit het toepassen van de inventarisatie van de problemen op het conceptuele model blijkt dat het toepasbaar 
is en een mogelijke verklaring geeft voor de problemen. De vraagstelling bevat een voorgestelde 
oplossingsrichting, namelijk het ontwerpen van een nieuwe EVS-setting specifiek voor één proces. Uit een 
theoretisch beschouwing blijkt dat het aannemelijk is dat de nieuwe EVS-setting een lagere ‘muur’ van 
innovatie attributen heeft en dus een hogere adoptie-ratio. 
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Er is erg weinig bekend over hoe de nieuwe EVS-setting ontworpen zou moeten worden. Daarom is de 
volgende ontwerpopdracht geformuleerd: 
 
Ontwerp richtlijnen voor het ontwerp van een organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting die 
ervoor zorgen dat de perceptie van de bijbehorende ‘muur’ van innovatie attributen zo gunstig mogelijk is. 
 
De elementen ‘Organisatie’ en ‘Individuen’ van de EVS-setting zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ze 
de te ontwerpen EVS-setting organisatie-generiek moet zijn. In de loop van het afstudeeronderzoek is de 
beslissing genomen om ook het proces te herontwerpen, waardoor de nadruk van het afstudeeronderzoek op 
het proces komt te liggen in plaats van op het EVS. Het gevolg van deze beslissing is dat de ondersteuning 
van het proces en het beheer van het EVS niet bekeken kunnen worden.  

Aanpak  
Er is een eerste lijst richtlijnen opgesteld op basis van literatuur en gesprekken. Deze richtlijnen zijn getoetst 
door ze toe te passen bij het herontwerpen van de EVS-setting voor het proces Medewerkerstevredenheid-
onderzoek (MTO). Vervolgens is de ontworpen EVS-setting toegepast in twee praktijkcases bij Rabobank 
Capabel en de faculteit Technologie Management en na afloop geëvalueerd.  

Richtlijnen toetsen 
 
Toets 1: i-MTO bij Rabobank Capabel 
Het management van Capabel wil een interactief, flexibel en snel MTO dat hen een beeld oplevert van de 
huidige stand van zaken en een actieplan ter verbetering van de medewerkerstevredenheid. Omdat zo’n MTO 
niet bestond, is het i-MTO ontworpen. In figuur 2 staat het i-MTO afgebeeld, dat gedeeltelijk gedistribueerd 
is uitgevoerd. 

Figuur 2 Overzicht van de fases van het  i-MTO 

De uitvoering van het i-MTO als geheel voldoet grotendeels aan de verwachtingen vooraf. Met name fase 2 
(eerste beeld verkrijgen) en het eerste deel van fase 4 (verdiepen thema’s) was een succes. De doelstelling 
‘het hebben van een beeld van de huidige situatie’ is bereikt. Het is echter niet gelukt om de tweede 
doelstelling ‘het hebben van een actieplan’ te bereiken. 
 
Uit de evaluatie van de uitvoering van het i-MTO blijkt dat deze gunstig beoordeeld wordt. De 
opdrachtgevers en het merendeel van de gebruikers van het resultaat geeft de voorkeur aan het i-MTO ten 
opzichte van het eerder uitgevoerde MTO (met papieren vragenlijst). De volgende aspecten worden genoemd 
als de beste punten van het i-MTO: het interactieve karakter/de verdieping, het strakke tijdschema, de 
actiegerichtheid, de toegankelijkheid, de elektronische vorm en de anonimiteit. Er komen ook een aantal 
verbeterpunten naar voren met betrekking tot de communicatie, de voorbereiding van het i-MTO en de 
weergave van de resultaten.  
 
Toets 2: i-MTO bij andere organisaties 
Uit een reflectie op de toepasbaarheid van het i-MTO bij andere onderdelen van de Rabobank blijkt dat het i-
MTO bij andere onderdelen van de Rabobank toegepast kan worden. Wel kunnen een aantal 
randvoorwaarden worden onderscheiden: het uitgangspunt moet de wil tot het ondernemen van actie zijn; de 
groepsgrootte, structuur en cultuur moeten passend zijn en de praktische zaken moeten goed geregeld zijn. 
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Een gedeelte van het i-MTO is in een enigszins aangepaste vorm uitgevoerd bij de faculteit TM van de TU/e. 
Alleen fase 3 en fase 4 zijn uitgevoerd en er zijn alleen zelfde tijd-zelfde plaats bijeenkomsten gebruikt. Ook 
deze uitvoering van het i-MTO voldoet grotendeels aan de verwachtingen vooraf. De doelstelling ‘het 
hebben van een beeld van de huidige situatie’ is bereikt, maar ook hier is het niet gelukt om de tweede 
doelstelling ‘het hebben van een actieplan’ te bereiken. 
 
Uit de evaluatie van deze uitvoering van het i-MTO blijkt dat deze over het algemeen als positief is ervaren, 
maar minder positief dan de uitvoering bij Capabel. Als beste punten worden door de deelnemers genoemd 
dat ze alles kwijt kunnen wat ze dwarszit, dat ze merken dat er meer mensen zijn met dezelfde 
opvattingen/problemen, de anonimiteit en de discussies. De opdrachtgever waardeert het dat in een korte tijd 
veel medewerkers gehoord worden en dat er veel input wordt gegenereerd. Maar er worden ook een aantal 
verbeterpunten genoemd met betrekking tot de communicatie en de verwerking van de tussenresultaten. 

Conclusies  
De volgende conclusies kunnen worden getrokken op basis van de resultaten van dit afstudeeronderzoek: 
 
1. Het opvolgen van de richtlijnen leidt tot een gunstige perceptie van innovatie attributen. Hierbij moeten 

de volgende richtlijnen zeker opgevolgd worden:  

Algemene richtlijnen 
1: Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van (het ontwerp van) de EVS-setting. 
2: De elementen ‘proces’, ‘EVS’ en ‘ondersteuning’ moeten goed op elkaar afgestemd zijn, waarbij met 
name ‘proces’ en ‘EVS’ zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten om de benodigde ondersteuning te 
minimaliseren. 
3: Deskundigen op het gebied van GroupSystems, groepsprocessen èn het specifieke proces moeten 
expliciet betrokken worden in het ontwerpproces. 
Richtlijnen voor het creëren van relatief voordeel 
4: De resultaten van de vergadering moeten beantwoorden aan de behoeften van de opdrachtgever, de 
gebruiker van het resultaat én de deelnemer. Om dit te bereiken moeten de te bereiken doelen vooraf 
worden bepaald, helder en eenduidig worden geformuleerd en als leidraad worden gebruikt in het 
ontwerpproces. 
5: Bij het (her)ontwerpen van het proces van de EVS-setting moet de voorbereidingsfase expliciet 
worden opgenomen in het ontwerp. Deze fase moet minimaal bevatten: het zorgvuldig voorbereiden van 
de inhoud van het proces; het communiceren van het doel, de reden van het uitvoeren van het proces en de 
te verwachten resultaten aan de betrokkenen. 
6: De positieve effecten van het elektronisch vergaderen moeten worden benut, maar de voor- en nadelen 
van het gebruik van de elektronische hulpmiddelen moeten goed afgewogen worden ten opzichte van de 
voor- en nadelen van niet-elektronische hulpmiddelen. 
7: De resultaten moeten snel beschikbaar en merkbaar zijn voor alle betrokkenen. 
Richtlijnen voor het creëren van compatibiliteit 
8: De vrijheidsgraden van de EVS-setting moeten zorgvuldig gekozen worden, waarbij de gewenste 
flexibiliteit in de uitvoering afgewogen moet worden tegen de vergelijkbaarheid van de resultaten en de 
benodigde ondersteuning. 
Richtlijnen voor het verminderen van complexiteit 
9: Zorg voor een eenvoudig en eenduidig proces door het aantal activiteiten en het aantal 
vragen/onderwerpen per activiteit beperkt te houden en door eventueel een (grote) groep deelnemers in 
kleinere subgroepen te splitsten. 
Richtlijnen voor het creëren van zichtbaarheid 
10: Alle resultaten moeten transparant, herkenbaar en toegankelijk worden gerapporteerd. De rapportages 
moeten bereikbaar zijn voor alle betrokkenen en er moet duidelijk vanuit meerdere bronnen worden 
gecommuniceerd waar de rapportages te vinden zijn. 
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2. Bij het ontwerpen van een EVS-setting moet het proces worden bestudeerd en heroverwogen en indien 
nodig herontworpen. 

 
3. Het i-MTO werkt en wordt geaccepteerd, dus moet het meer uitgevoerd worden. 

Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
1. Ontwikkel meer organisatie-generieke proces-specifieke EVS-settingen met specifieke aandacht voor de 

perceptie van de innovatie attributen. 
 
2. Gebruik, toets en evalueer de richtlijnen ook in de toekomst. 
 
3. Herontwerp het i-MTO op basis van de opgedane ervaring, voer het opnieuw uit en doorloop het 

leerproces opnieuw. 
 
Het gebruiken van een proces-specifieke EVS-setting bleek erg succesvol: alle betrokkenen waren 
enthousiast en ook derden hadden belangstelling voor het concept. Naar mijn mening zal daarom het gebruik 
van proces-specifieke EVS-settings steeds meer gaan toenemen en zal de acceptatie van de technologie 
steeds beter worden.  
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Voorwoord 
Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject. Het heeft aardig wat inspanning en hoofdbrekens gekost, 
maar de positieve feedback vanuit Groupsupport.com en de Rabobank heeft me geholpen bij het bereiken 
van de eindstreep. Vier jaar lang heb ik met veel plezier de studie Technische Bedrijfskunde gevolgd en veel 
boekenwijsheid opgedaan. Tijdens mijn afstuderen heb ik aan den lijve ondervonden dat dingen in theorie 
veel simpeler lijken dan ze in de praktijk zijn. Het volgen van een goede onderzoeksmethodologie 
bijvoorbeeld, leek tijdens het bestuderen eenvoudig en vanzelfsprekend, maar tijdens het toepassen in een 
grillige en complexe praktijk heb ik ondervonden dat het toch niet zo eenvoudig is. Ook heb ik tijdens mijn 
afstudeerproject met vallen en opstaan geleerd niet meteen alles te willen begrijpen. Eerst moet je goed 
nadenken en de kaders bepalen en pas daarna iets gaan doen. Ik heb de kans gekregen om bij twee bedrijven 
af te studeren, in plaats van bij één. Het was leuk om te ervaren hoe het is om bij Groupsupport.com en bij 
Rabobank Capabel te werken.  
 
Dit rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de bijdragen van een groot aantal mensen, die ik daar 
allemaal erkentelijk voor ben. Een aantal van hen wil ik bij naam noemen. Rob Kusters, Michiel van 
Genuchten en Christel Rutte wil ik bedanken voor de prettige samenwerking en de opbouwende kritiek. 
Harry Arkesteijn en Gonnie Liebregts wil ik bedanken voor hun hulp, tijd en enthousiasme bij het bedenken 
en uitvoeren van het i-MTO bij Capabel, evenals Theo Bemelmans en Marianne Wagemans van de faculteit 
TM. Tenslotte wil ik Arijan bedanken voor zijn steun en begrip tijdens mijn afstuderen.  
 
Ik zal met veel plezier terugdenken aan mijn afstuderen en ik hoop dat u dit afstudeerverslag met plezier zult 
lezen!  
  
  
  
Judith Gordebeke 
 
   
Eindhoven, 28 augustus 2002 
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Inleiding 
 
- There is someone wiser than any of us … and that is all of us. - 

 
Napoleon Bonaparte 

 
Onze samenleving beleeft de opkomst van een postindustriële omgeving, die wordt gekarakteriseerd door 
meer kennis, complexiteit en turbulentie (DeSanctis, Gallupe, 1987). Steeds meer bedrijven gaan opereren op 
een internationale markt (Nunamaker et al., 1997; Jarvenpaa, Leidner, 1998). Daardoor worden 
besluitvormingsvergaderingen frequenter en belangrijker. Veel problemen waarmee organisaties worden 
geconfronteerd kunnen niet meer worden opgelost door één individu, omdat niemand alle ervaring, alle 
middelen of alle informatie heeft die nodig is om de taak alleen uit te voeren (Nunamaker et al, 1997). Maar 
vergaderingen zijn niet zo effectief en productief als ze zouden kunnen zijn (Dennis et al., 1988; Nunamaker 
et al., 1991) en groepswerk is tijdrovend en duur (Vreede, Briggs, 1997). Als antwoord hierop zijn in de 
jaren tachtig Elektronische Vergadersystemen (EVS) verschenen. EVS zijn systemen die informatie 
technologie gebruiken om groepswerk te ondersteunen dat optreedt tijdens vergaderingen (Dennis et al., 
1988). Er worden allerlei namen gebruikt voor dit soort systemen, zoals Group Support Systems en Group 
Decision Support Systems. In dit rapport wordt de term Elektronisch Vergadersysteem (EVS) gebruikt. 
 
De afgelopen dertig jaar hebben een groot aantal wetenschappers onderzoek gedaan naar de manier waarop 
een EVS ontworpen en gebruik moet worden, waardoor de EVS-producten geëvolueerd zijn. De evolutie van 
EVS kent 3 golven gebruikers (van Genuchten et al., 1998). De eerste golf gebruikers waren wetenschappers 
die de concepten wilden onderzoeken. Dit soort gebruik van EVS stimuleerde de ontwikkeling van een set 
hulpmiddelen om verschillende toepassingen te testen. In de tweede golf van EVS gebruik werd de aandacht 
verplaatst naar systematisch gebruik in organisaties. Hierbij was een rol weggelegd voor een 
consultant/facilitator om te helpen het systeem effectief te gebruiken. Hierdoor werden EVS vaak gebruikt in 
vergaderingen met een grote zichtbaarheid voor het hoger management en een lage frequentie, zoals 
jaarlijkse strategie besprekingen. De afhankelijkheid van een consultaten/facilitator vormt echter een 
belemmering voor het gebruik van EVS. De derde golf is de toepassing van EVS in de processen van 
organisaties, die regelmatig worden uitgevoerd en waarvan de vergaderstructuur al bestaat, bijvoorbeeld het 
inspecteren van software (Van Genuchten et al., 2001). Er wordt een specifiek proces gekozen, waarvan één 
of meer vergaderingen onderdeel uit maken. Het EVS wordt specifiek voor dit proces ontworpen. Dit is 
tegengesteld aan de twee eerste golven, waarin een EVS wordt gebruikt, dat in principe iedere vergadering 
kan ondersteunen. Bij het gebruik van een proces-specifiek EVS is weinig tot geen speciale facilitatie nodig 
noch gewenst. Deze derde golf van gebruik begint op te komen. Het is slechts in enkele gevallen al toegepast 
(Van Genuchten et al., 1998; 2001), maar het gebruik van proces-specifieke EVS wordt gezien als een 
manier om het gebruik van EVS sterk toe te laten nemen.  
 
Dit rapport is geschreven als het resultaat van een afstudeeronderzoek, dat geplaatst moet worden in de 
context van de derde golf van gebruik. Er is nog weinig bekend over de manier waarop dit soort proces-
specifieke EVS moeten worden ontworpen en of ze het gewenste effect zullen hebben. Daarom wordt in dit 
afstudeeronderzoek een aantal richtlijnen afgeleid voor het ontwerp van zo’n EVS. Deze zijn getoetst door ze 
te gebruiken bij het ontwerpen van een EVS en deze vervolgens in twee praktijkcases bij Rabobank Capabel 
en de faculteit Technologie Management van de TU/e toe te passen en te evalueren. 
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Hoofdstuk 1 Bedrijfsbeschrijving en vraagstelling 
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het afstudeeronderzoek beschreven. Als eerste wordt een korte 
beschrijving gegeven van het bedrijf waarbij het onderzoek is uitgevoerd: Groupsupport.com (paragraaf 1.1). 
Het bedrijf is gericht op Elektronische Vergadersystemen (EVS). Deze worden in paragraaf 1.2 besproken. 
Vervolgens wordt de vraagstelling besproken die het uitgangspunt van het onderzoek vormde (paragraaf 
1.3). In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de vraagstelling.  

1.1 Groupsupport.com 
Groupsupport.com is een klein ICT-bedrijf met ongeveer 15 medewerkers dat gevestigd is in Eindhoven. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in collaboratieve software. Ze zijn de Europese distributeur van het Elektronische 
Vergadersysteem GroupSystems. De Amerikaanse producent van GroupSystems, GroupSystems.com, is 
marktleider in EVS-software in de wereld. Groupsupport.com levert de software, de licentie en eventueel de 
hardware en verzorgt de installatie. 
 
Ook biedt Groupsupport.com een aantal specifieke diensten aan. Klanten met een GroupSystems-licentie 
kunnen een onderhoudscontract afsluiten. Verder worden er verschillende cursussen gegeven in onder andere 
het gebruik en de bediening van GroupSystems. Een andere dienst die aangeboden wordt is het verzorgen 
van (de ondersteuning van) vergaderingen, waarin een EVS wordt gebruikt. De mogelijkheden lopen van het 
leveren van een ervaren facilitator of een systeem (hardware en software) tot aan het leveren van alles wat er 
nodig is voor een vergadering, inclusief advies over de manier waarop de vergadering moet worden 
ingericht. Een facilitator begeleidt de vergadering en biedt technische en/of inhoudelijke ondersteuning. 
Meer informatie over de rol van de facilitator staat in bijlage A.4. 
 
Tenslotte ontwikkelt Groupsupport.com collaboratieve applicaties. In januari 2001 is hun eerste applicatie 
voltooid, GroupIntelligence. Dit is een software pakket waarmee de resultaten van een of meer 
vergaderingen met GroupSystems gepubliceerd kunnen worden op een interactieve website.  

1.2 Het Elektronische Vergadersysteem GroupSystems 
In de voorgaande paragraaf zijn de termen ‘Elektronisch Vergadersysteem’ (EVS) en ‘GroupSystems’ 
diverse malen gebruikt. In deze paragraaf wordt eerst uitgelegd wat EVS zijn en vervolgens wat 
GroupSystems is.  

1.2.1 Wat zijn Elektronische Vergadersystemen? 
EVS zijn een vorm van Groupware. In de brede zin refereert Groupware aan iedere computer technologie die 
groepen helpt om beter samen te werken met behulp van digitale media (Yen et al., 1999). Andere 
voorbeelden van computer technologieën die tot Groupware worden gerekend, zijn e-mail, computer 
conferentie systemen (bv nieuwsgroepen, Lotus Notes) en workflow management systemen. 
 
Dennis en anderen (1988) definiëren Elektronische Vergadersystemen als ‘een op informatietechnologie 
gebaseerde omgeving die vergaderingen ondersteunt, waarbij de deelnemers aan de vergadering niet op 
dezelfde plaats en/of op dezelfde tijd aanwezig hoeven te zijn. De IT-omgeving omvat, maar is niet beperkt 
tot, gedistribueerde faciliteiten, computer hardware en software, audio en video technologie, procedures, 
methodes, facilitatie en toepasbare groepsgegevens. Groepstaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 
communicatie, planning, idee generatie, het oplossen van problemen, het bediscussiëren van kwesties, 
onderhandeling, het oplossen van conflicten, systeemanalyse en -ontwerp en collaboratieve 
groepsactiviteiten, zoals het maken en delen van documenten.’ Een EVS kan een viertal verschillende 
soorten vergaderingen ondersteunen, afhankelijk van de manier waarop de deelnemers deelnemen aan de 
vergadering (wel of niet op dezelfde plaats en/of tijd).  
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1.2.2 Wat is GroupSystems? 
Een EVS bestaat uit hardware, software, een netwerk en in zelfde tijd-zelfde plaats vergaderingen een 
projectiescherm en een beamer. De software bestaat uit generieke software (bv het besturingssysteem) en een 
software pakket dat de software componenten levert die de specifieke functionaliteit van een EVS verzorgen. 
Een voorbeeld van zo’n software pakket is GroupSystems. Op dit moment zijn er twee varianten van 
GroupSystems verkrijgbaar: Meetingroom 4.0 en GSOnline. Meetingroom is bedoeld voor zelfde tijd-zelfde 
plaats vergaderingen (zie figuur 1.1). GSOnline is bedoeld voor gebruik op afstand en is toegankelijk via het 
intranet van een bedrijf of via internet. 
 

  
Figuur 1.1 Een mobiel EVS in gebruik (www.Groupsupport.com) 

GroupSystems bevat een aantal elektronische gereedschappen die verschillende groepsactiviteiten kunnen 
ondersteunen, bijvoorbeeld brainstormen, stemmen en het organiseren van ideeën. Het is een 
gereedschapskist, waaruit naar gelang de behoefte een gereedschap kan worden gekozen. Elk gereedschap 
kan worden ingesteld, zodat het precies voldoet aan de behoefte. Een uitgebreide beschrijving van 
GroupSystems is te vinden in bijlage A. 

1.3 Vraagstelling 
Groupsupport.com signaleert een aantal knelpunten bij de verkoop en het gebruik van GroupSystems. Het 
bedrijf vindt dat verkoop van GroupSystems moeizaam verloopt. Het verkooptraject duurt lang en het aantal 
licenties dat verkocht wordt, is onvoldoende. Verder wordt het systeem weinig gebruikt. Groupsupport.com 
denkt dat dit het gevolg is van de complexiteit en het generieke karakter van GroupSystems en aan het feit 
dat er een facilitator nodig is ter ondersteuning van de vergadering.  
 
Verder is het bedrijf op zoek naar een grotere markt. Dit willen ze bereiken door eenvoudigere collaboratieve 
applicaties te bouwen, die ontwikkeld zijn voor één specifieke activiteit. Dit wordt gezien als een oplossing 
voor de gesignaleerde knelpunten van GroupSystems. Groupsupport.com is echter niet op zoek naar een 
vervangende applicatie voor GroupSystems, maar naar applicaties die naast GroupSystems verkocht kunnen 
worden. Dit is te vergelijken met een Zwitsers zakmes en een aardappelschilmesje. Met beide kun je snijden. 
Een Zwitsers zakmes kan echter meer dan alleen snijden, maar is ook duurder en ingewikkelder en wordt 
minder verkocht. 
 
De vraagstelling, die het uitgangspunt vormde voor dit afstudeeronderzoek, luidt daarom als volgt: 
 
Hoe zou een EVS ontwikkeld kunnen worden die gebruikt wordt om een specifieke activiteit te ondersteunen 
met minimaal gebruik van een facilitator? 
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse en opdrachtformulering 
In dit hoofdstuk wordt het probleemgebied in kaart gebracht en afgebakend. Op basis van probleemanalyse 
en diagnose wordt de ontwerpopdracht bepaald. In paragraaf 2.1 worden de problemen geanalyseerd, die de 
achtergrond vormen van de vraagstelling. Op basis van deze analyse is een conceptueel model opgesteld dat 
een mogelijke verklaring geeft voor de waargenomen verschijnselen. Met behulp van dit model wordt in 
paragraaf 2.2 bekeken of de oplossingsrichting, die besloten ligt in de vraagstelling, het gewenste effect zou 
kunnen bereiken. Vervolgens wordt de ontwerpopdracht geformuleerd (paragraaf 2.3).  

2.1 Analyse van het probleemgebied 

2.1.1 Aanpak 
Het doel van de analyse van het probleemgebied is bekijken of de vraag van Groupsupport.com inderdaad te 
rechtvaardigen valt vanuit de gesignaleerde problemen. Daartoe zijn als eerste de verkoop en het gebruik van 
GroupSystems bekeken, zodat een beeld werd verkregen van wat er bedoeld wordt met ‘onvoldoende 
verkoop’ en ‘weinig gebruik’. Dit heeft een cijfermatige indicatie van het probleem opgeleverd die 
beschreven staat in paragraaf 2.1.3. De informatie is verkregen door de historische klantendatabase te 
analyseren (zie bijlage B). 
 
Vervolgens zijn de problemen die de aanleiding vormen voor de vraagstelling geïnventariseerd. Hiervoor 
zijn de volgende bronnen gebruikt: literatuur, interviews met de vier leden van het management team (MT) 
van Groupsupport.com en twee wetenschappers (één op het gebied van EVS en één op het gebied van 
informatiesystemen), observatie en eigen ervaringen met het gebruik van het systeem. Op basis van deze 
inventarisatie en modellen uit de literatuur is in een iteratief proces een conceptueel model opgesteld dat een 
mogelijke verklaring geeft van de gesignaleerde problemen. Dit model en de toepassing ervan op de huidige 
situatie zijn tijdens een interactieve brainstormsessie (zie volgende paragraaf) besproken. Naar aanleiding 
van het commentaar is het conceptueel model en de toepassing ervan op de huidige situatie aangepast. Het 
resulterende conceptueel model wordt in paragraaf 2.1.4 besproken en het gebruik ervan om het probleem te 
beschrijven in paragraaf 2.1.5. 

2.1.2 Interactieve brainstormsessie  
In deze paragraaf wordt de opzet van de interactieve brainstormsessie besproken. Het doel van de sessie was 
breder dan uit de vorige paragraaf blijkt. De resultaten van de sessie worden ook gebruikt in paragraaf 2.2 en 
in hoofdstuk 3 en 4. 
 
Aan de interactieve brainstormsessie hebben zes personen deelgenomen: drie leden van het MT en één 
medewerker van Groupsupport.com en twee wetenschappers van de TU/e. Tijdens de interactieve 
brainstormsessie is het conceptuele model gepresenteerd, evenals de toepassing ervan op de huidige situatie 
en op de voorgestelde oplossingsrichting. De deelnemers is gevraagd aan te geven welke vragen zij hadden 
over het (toegepaste) model, welk commentaar zij hadden op het model en wat ze misten in het model. De 
sessie is afgesloten met een vraag naar wat de karakteristieken van een goede collaboratieve applicatie zijn 
en uit welke delen zo’n applicatie bestaat. Tijdens de bijeenkomst is GroupSystems gebruikt en in bijlage C 
staat de uitvoer van het systeem aangevuld met aantekeningen. 
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2.1.3 Een cijfermatige indicatie van de problemen 
In figuur 2.1 staat de verkoop weergegeven van GroupSystems licenties in Nederland en Engeland van 1994 
tot 2001. De gegevens waarop deze figuur gebaseerd is en informatie over ieder land afzonderlijk staan in 
bijlage B. In de figuur is te zien dat na 1998 de verkoop van GroupSystems-licenties sterk gedaald is. Het 
MT van Groupsupport.com geeft drie redenen aan die de gedaalde verkoop deels kunnen verklaren. Als 
eerste was er een significante prijsstijging van GroupSystems in het begin van 1999 die duurde tot midden 
2001. Ten tweede was er zowel in Nederland als Engeland sprake van een wisseling van de verkoper, wat de 
verkoop ook negatief beïnvloedde. Tenslotte was er een stagnatie in de ontwikkeling van de software door 
GroupSystems.com.  

Figuur 2.1 Het aantal verkochte GroupSystems-licenties in Nederland en Engeland 

Het gebruik van GroupSystems is gemeten met behulp van het aantal actieve licenties oftewel licenties 
waarvan het onderhoudscontract nog steeds loopt. Een actief onderhoudscontract is een indicatie voor het 
gebruik van het systeem. Het beëindigen van het onderhoudscontract hoeft niet het einde van het gebruik te 
betekenen, maar met behulp van de aanwezige kennis van de klanten zijn de gegevens zo nodig aangepast. In 
figuur 2.2 staat weergegeven hoeveel jaar klanten GroupSystems al gebruiken (de klanten met een actieve 
licentie) of hebben gebruikt. De gegevens waarop deze figuur gebaseerd is en informatie over ieder land 
afzonderlijk staan in bijlage B. 
 
Ongeveer 40% van de klanten blijkt te stoppen met het gebruiken van GroupSystems en uit de figuur blijkt 
dat de meeste klanten stoppen nadat ze het systeem slechts een paar jaar hebben gebruiken. Hiervoor worden 
de volgende redenen genoemd: weggaan van de facilitator(s), reorganisatie/problemen in de organisatie, 
afnemend gebruik binnen de organisatie, verandering in management, de licentie is gekocht voor eenmalig 
gebruik of een gebrek aan geld. Een groot deel van deze redenen blijkt samen te hangen met ondersteuning, 
zowel de ondersteuning van het gebruik als de ondersteuning en promotie vanuit de organisatie. Hieruit blijkt 
dat ondersteuning een belangrijke factor is. 

Figuur 2.2 Het aantal jaren dat Nederlandse en Engelse klanten GroupSystems al gebruiken of hebben gebruikt  
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2.1.4 Een conceptueel model van de werkelijkheid 
Een mogelijke verklaring voor de problemen is dat ze symptomen zijn van een probleem met de acceptatie 
van de technologie en de diffusie van de innovatie. In de literatuur wordt een aantal modellen gegeven, 
waarin factoren worden beschreven die invloed hebben op de acceptatie van technologie (Pijpers, 2001; 
Briggs et al., 2001) en de diffusie van innovaties (Rogers, 1995). Op basis van Davis’ Technologie 
Acceptatie Model (Pijpers, 2001) en Rogers’ theorie over de diffusie van innovaties (1995) is als onderdeel 
van dit onderzoek een conceptueel model opgesteld. Voor een korte beschrijving van de gebruikte modellen 
wordt verwezen naar bijlage D. Deze paragraaf beschrijft het conceptueel model.  
 
Het conceptueel model verklaart de adoptie-ratio van de EVS-setting (figuur 2.3). De adoptie-ratio wordt 
beïnvloed door de perceptie van de ‘muur’ van innovatie attributen, die afhankelijk is van de aard van de 
EVS-setting. 

Adoptie-ratio 
De adoptie-ratio van een innovatie is de relatieve snelheid waarmee de innovatie wordt geadopteerd door de 
leden van een sociaal systeem. Meestal wordt dit gemeten als het aantal individuen dat een nieuw idee 
adopteert in een bepaalde periode. Een innovatie is een idee, praktijk of object dat als nieuw wordt ervaren 
door een individu of een andere eenheid van adoptie (Rogers, 1995). In dit geval is de innovatie de EVS-
setting.  

Innovatie attributen 
De adoptie-ratio wordt door 5 variabelen beïnvloed volgens Rogers (1995). Eén van deze variabelen is de 
perceptie van de attributen van de innovatie. De innovatie attributen verklaren meer dan de helft van de 
variatie in de adoptie-ratio (Rogers, 1995) en zijn afhankelijk van de aard van de innovatie. De overige 
variabelen (het type innovatiebeslissing, het communicatie kanaal, de aard van het sociaal systeem en de 
moeite die veranderingsagenten doen om de innovatie te promoten; zie bijlage D) zijn minder bruikbaar voor 
het verklaren van de adoptie-ratio, omdat zij per klant verschillen en dus niet bekend zijn. Bovendien 
verklaren deze variabelen minder variatie in de adoptie-ratio. Daarom zijn alleen de innovatie attributen in 
het conceptueel model opgenomen. De perceptie van de innovatie attributen vormt als het ware een muur en 
het gemak waarmee de innovatie over die muur heen komt, bepaalt de adoptie-ratio. 

Figuur 2.3  Het conceptueel model 
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Rogers (1995) onderscheidt 5 innovatie attributen: 
1. Relatief voordeel 

De mate waarin een innovatie als een verbetering ervaren wordt, waarbij een aantal aspecten wordt 
onderscheiden: winstgevendheid, kosten, gemak, sociale prestige, tijd, moeite en de directheid van de 
beloning. 

2. Compatibiliteit 
De mate waarin een innovatie ervaren wordt als consistent met bestaande waarden en ervaringen uit het 
verleden.1 

3. Complexiteit 
De mate waarin een innovatie ervaren wordt als relatief moeilijk te begrijpen en te gebruiken. 

4. Testbaarheid 
De mate waarin een innovatie op beperkte schaal uitgeprobeerd kan worden. 

5. Zichtbaarheid 
De mate waarin de resultaten van een innovatie zichtbaar zijn voor anderen. Moore en Benbasat (1991) 
onderscheiden twee dimensies van zichtbaarheid: aantoonbaarheid van de resultaten en 
waarneembaarheid. Aantoonbaarheid van het resultaat is gericht op de tastbaarheid van de resultaten van 
de innovatie, waaronder hun duidelijkheid en communiceerbaarheid. Waarneembaarheid is gericht op 
het aantal keer dat een potentiële gebruiker een innovatie kan zien. 

EVS-setting 
De perceptie van de ‘muur’ van innovatie attributen wordt beïnvloed door de EVS-setting. Deze beschrijft de 
karakteristieken van de omstandigheden waarin het EVS gebruikt wordt en het EVS zelf. De opbouw van de 
EVS-setting is afgeleid van de categorieën van externe variabelen die door Pijpers (2001) worden 
onderscheiden: individuen, organisatie, taak en IT hulpmiddel. Deze externe variabelen bepalen de houding 
van gebruikers ten opzichte van een technologie en daarmee het uiteindelijke gebruik van het systeem. Het 
model van Pijpers is op twee punten aangepast in het conceptueel model. Eén van de aspecten van 
‘organisatie’ is volgens Pijpers de ondersteuning door de organisatie. In de EVS-setting is ‘ondersteuning’ 
als apart element toegevoegd, omdat uit de ervaringen met GroupSystems blijkt dat dit erg belangrijk is (zie 
vorige paragraaf). Bovendien zijn de categorieën volgens Pijpers onafhankelijk. Maar het lijkt aannemelijker 
om de elementen van de EVS-setting als gerelateerd en dus afhankelijk van elkaar te beschouwen.  
 
De EVS-setting bestaat dan uit 5 gerelateerde elementen: 
1. EVS 

Dit element beschrijft de karakteristieken van de elektronische hulpmiddelen die gebruikt worden ter 
ondersteuning van het proces. (Voor een definitie van EVS zie paragraaf 1.2.1) 

2. Proces 
Dit element beschrijft de karakteristieken van het proces dat gevolgd wordt. Een proces is een specifieke 
ordening van werkactiviteiten in tijd en plaats, met een begin, een eind en duidelijk gedefinieerde invoer 
en uitvoer (Davenport, 1993).  

3. Ondersteuning 
Dit element beschrijft de karakteristieken van de menselijke ondersteuning die nodig is om het proces uit 
te voeren gebruik makend van het EVS. Onder ondersteuning valt technische ondersteuning (o.a. de 
bediening van de hulpmiddelen), procesondersteuning, inhoudelijke ondersteuning (Atunes, Ho, 2001) 
en de benodigde steun vanuit de organisatie. 

4. Individuen 
Dit element beschrijft de karakteristieken van de mensen die betrokken zijn bij de EVS-setting.  

5. Organisatie 
Dit element beschrijft de karakteristieken van de organisatie waarin het proces wordt uitgevoerd, de 
sociale factoren, die binnen de organisatie een rol spelen, en de omgeving van de organisatie.  

                                                      
1 In de originele definitie van Rogers (1995) is ook de consistentie met de behoeften van potentiële gebruikers opgenomen. Dit is op aanraden van 
Moore en Benbasat (1991) weggelaten uit de definitie, omdat het verwarring oplevert met ‘relatief voordeel’. 
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2.1.5 Gebruik van het conceptueel model om het probleem te beschrijven 
In de vorige paragraaf is een conceptueel model afgeleid dat een mogelijke verklaring geeft van de 
waargenomen problemen. In deze paragraaf wordt het conceptueel model toegepast op de werkelijkheid door 
de geïnventariseerde problemen in het model te passen met als doel te bepalen of het conceptueel model 
toepasbaar is en een mogelijke verklaring geeft voor de problemen.  
 
In termen van het conceptueel model kan de achtergrond van de vraagstelling gekarakteriseerd worden als 
een lage adoptie-ratio (lage verkoop en weinig gebruik). Volgens het conceptueel model zou de verklaring 
hiervan moeten liggen in de perceptie van de innovatie attributen. Hieronder wordt de perceptie van ieder 
innovatie-attribuut besproken. In figuur 2.4 is het conceptueel model toegepast op de huidige situatie met 
GroupSystems afgebeeld. De karakteristieken van de elementen ‘Individuen’ en ‘Organisatie’ zijn voor 
iedere klant verschillend, hoewel er wel groepen klanten kunnen worden onderscheiden die overeenkomstige 
karakteristieken hebben (bijvoorbeeld grote organisaties, kleine organisaties, adviesbureau’s). Deze 
elementen worden buiten beschouwing gelaten, omdat hier een algemene beschrijving van de EVS-setting 
gegeven wordt.  

Relatief voordeel 
Mensen zien soms de voordelen van het principe van de EVS-setting met GroupSystems (Briggs et al., 
1998). Ze herkennen de voordelen van via de computer discussiëren en zien dat er bepaalde manieren van 
werken mogelijk worden gemaakt, die zonder EVS niet mogelijk zijn. Uit een interview met een MT lid 
blijkt dat de initiële kosten van GroupSystems als hoog ervaren worden door klanten: aanschaf van hardware 
en software, vierkante meters, benoemen en opleiden van facilitators. Daar tegenover staat dat 
GroupSystems arbeidskosten reduceert met 30-50% en cyclus tijden met 75-90% (de Vreede et al., 2001). 
Het feit dat een facilitator aanwezig moet zijn bij iedere vergadering veroorzaakt een afname van het 
gebruiksgemak van het systeem en een stijging van de moeite die gedaan moet worden bij het organiseren 
van de vergadering. Bovendien moet het systeem gereserveerd worden. Dit leidt ertoe dat GroupSystems 
vooral gebruikt wordt bij speciale gebeurtenissen en processen die niet tot de praktijk van alledag behoren 
(Van Genuchten et al., 1998). 

Figuur 2.4  Het conceptueel model toegepast op de huidige situatie met GroupSystems  
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Compatibiliteit 
Een wetenschapper geeft aan dat mensen gewend zijn aan vergaderingen die op dezelfde plaats en op 
dezelfde tijd plaatsvinden en waarin voornamelijk gepraat wordt. GroupSystems verandert de manier waarop 
mensen vergaderen. Verder wordt opgemerkt in de interactieve brainstormsessie dat GroupSystems een 
gestructureerde manier van werken vereist. In de praktijk is groepswerk weinig gestructureerd en alleen een 
elektronisch gereedschap introduceren zal dat niet veranderen. Aan de andere kant sluit GroupSystems wel 
goed aan bij bestaande vergadertechnieken als brainstormen volgens een MT lid van Groupsupport.com. Een 
wetenschapper merkt op dat GroupSystems op dit moment nog weinig geïntegreerd is met andere applicaties. 
Het is voor een groot deel een eiland van functionaliteit. Dit wordt ook tijdens de interactieve 
brainstormsessie genoemd. 

Complexiteit 
Zoals al is opgemerkt bij relatief voordeel herkennen mensen sommige voordelen van een EVS. Maar de 
echte voordelen van het gebruik van een EVS worden niet herkend. Die liggen in het feit dat het gebruik van 
een EVS bruikbare patronen van interactie in een groep creëert, vasthoudt en verandert. Bij het gebruik van 
een EVS gaat het er niet om wat er op het scherm gebeurt, maar wat het scherm met de groep doet (Briggs et 
al., 2001). Het principe van een EVS is dus lastig te begrijpen.  
Door de deelnemers aan de vergadering wordt GroupSystems als zeer eenvoudig te gebruiken ervaren. De 
facilitator en de organisatie daarentegen ervaren GroupSystems als lastig te gebruiken, omdat het een 
gereedschapskist is met veel parameters. De vergadering moet goed voorbereid worden en tijdens de 
vergadering is een facilitator nodig om het systeem te bedienen (Briggs et al., 2001).  

Testbaarheid 
De echte voordelen van GroupSystems komen alleen aan het licht tijdens het gebruik ervan in ‘echte’ 
vergaderingen. Demonstraties gebaseerd op triviale, hypothetische taken neigen ertoe potentiële gebruikers 
te laten denken dat de technologie triviaal is (Briggs et al., ongepubliceerd). Daar staat tegenover dat het 
mogelijk is om het systeem en de facilitator in te huren. Een tweede probleem is dat er weinig gegevens 
beschikbaar zijn over de opbrengsten van een ‘gewone’ vergadering die slecht af en toe plaatsvinden, 
waardoor het lastig is om de voordelen van een EVS-ondersteunde vergadering aan te tonen (Van Genuchten 
et al., 1998).  
 
Zichtbaarheid 
Een deel van de resultaten van GroupSystems zijn niet zichtbaar voor anderen, namelijk de verandering in 
het vergaderproces. Een ander deel is erg goed zichtbaar: de hoeveelheid commentaar, vragen, meningen etc. 
die in een erg korte tijd worden verzameld en het feit dat alles meteen beschikbaar is op papier na afloop van 
de vergadering. Omdat GroupSystems vooral wordt gebruikt in niet-routine vergaderingen is de toegevoegde 
waarde ervan lastig aan te tonen (Van Genuchten et al., 1998). Er zijn maar enkele voorbeelden waarin er 
wel een vergelijking is gemaakt tussen het uitvoeren van een heel proces in een ‘gewone’ vergadering en in 
een EVS-ondersteunde vergadering (Van Genuchten et al., 2001; de Vreede, nog te publiceren). Wel zijn er 
vergelijkingen gemaakt tussen het wel of niet gebruiken van elektronische hulpmiddelen bij een specifieke 
vergaderstap, bijvoorbeeld brainstormen (Kay, 1995).  

2.1.6 Conclusie 
Uit de cijfermatige indicatie van de verkoop en het gebruik en de inventarisatie van de problemen blijkt dat 
de problemen die achtergrond vormen van de vraagstelling, reëel zijn. Verder blijkt dat het conceptueel 
model toepasbaar is en dat het goed te gebruiken is om de problemen te verklaren. In de rest van dit 
afstudeeronderzoek wordt aangenomen dat het conceptueel model klopt. 

2.2 De voorgestelde oplossingsrichting 
De vraagstelling bevat een mogelijke oplossingsrichting voor het probleem, namelijk nieuwe EVS-
omgevingen maken door de bestaande EVS-setting met GroupSystems te herontwerpen met als uitgangspunt 
een specifiek proces. Nu moet nog bekeken worden of met deze oplossing het gewenste effect bereikt kan 
worden. Maar eerst wordt bepaald wat er precies bereikt moet worden met de oplossing (paragraaf 2.2.1.) en 
hoe de voorgestelde oplossing eruit ziet (paragraaf 2.2.2). In paragraaf 2.2.3 wordt vervolgens bekeken of de 
voorgestelde oplossing het gewenste effect zou moeten hebben door middel van een theoretische 
beschouwing. 
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2.2.1 Aanpak 
De vraagstelling bevat twee criteria voor de oplossing: proces-specifiek en zo min mogelijk ondersteuning 
nodig. Door middel van interviews met de vier MT leden van Groupsupport.com en twee wetenschappers 
(één op het gebied van EVS en één op het gebied van informatiesystemen) en literatuur (Van Genuchten, 
1998; Briggs et al., 2001) is de voorgestelde oplossing verder uitgewerkt en zijn de verwachte effecten ervan 
bepaald. De verkregen informatie is in een iteratief proces toegepast op het conceptueel model. Dit is tijdens 
de interactieve brainstormsessie (zie paragraaf 2.1.2) besproken en naar aanleiding van het commentaar 
aangepast.  

2.2.2 Wat moet bereikt worden met de oplossing? 
Het doel is een EVS-setting creëren met een hoge adoptie-ratio. Dit kan worden bereikt door de nieuwe 
EVS-setting zodanig in te richten dat elk element bijdraagt aan het creëren van een lage ‘muur’ van innovatie 
attributen. Dit betekent meer voordeel, hogere compatibiliteit, minder complexiteit (met name voor de 
facilitator en de organisatie), betere testbaarheid en een betere zichtbaarheid. Heel kort door de bocht moet 
een zeer bruikbare (veel relatief voordeel en compatibel) en zeer makkelijk te gebruiken (weinig complex, 
zichtbaar en testbaar) EVS-setting worden gecreëerd. 

2.2.3 Hoe ziet de voorgestelde oplossing eruit?  
De oplossing is een specifieke EVS-setting voor één probleem in plaats van een generieke EVS-setting voor 
alles (Van Genuchten, 1998; Briggs et al., 2001). Dit betekent dat er meerdere EVS-settingen ontstaan; elk 
gericht op één probleem en het bijbehorende proces dat gevolgd wordt om het probleem op te lossen 
(bijvoorbeeld een EVS-setting gericht op risicoanalyse). Het uitgangspunt van de oplossing is de keuze voor 
een specifiek proces, maar uit de discussie tijdens de interactieve brainstormsessie bleek dat dit nog steeds 
een ruim begrip is. Een specifiek proces kan nog steeds vrij algemeen zijn (er zijn veel verschillende 
manieren om hetzelfde te bereiken) of juist heel erg specifiek (er is maar één manier). Verder kan het proces 
slechts door één bedrijf uitgevoerd worden of door meerdere organisaties.  
 
Er is gekozen voor een organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting. De keuze voor een organisatie-
specifieke EVS-setting zou betekenen dat de EVS-setting slecht één keer verkocht kan worden. Dit beperkt 
het marktpotentieel ervan. Verder is er gekozen voor een vrij specifiek proces, omdat het daardoor mogelijk 
wordt om een EVS te ontwerpen die precies past op het proces en waarin een groot deel van de kennis over 
het proces en de benodigde ondersteuning ervan verwerkt is. Het aantal parameters wordt dan gereduceerd 
tot alleen die parameters die nodig zijn voor het proces. Ook wordt erop gelet dat het EVS zo veel mogelijk 
aansluit bij de bestaande manier van werken, hardware, software en infrastructuur. Dit alles reduceert de 
benodigde ondersteuning. In het linkerdeel van figuur 2.5 staat de beschreven invulling van de EVS-setting. 

Figuur 2.5 Het conceptueel model toegepast op de organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting 
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2.2.4 Is het aannemelijk dat het gewenste effect bereikt kan worden? 
Om te bepalen of de nieuwe EVS-setting een hoge adoptie-ratio zou moeten hebben, wordt bekeken door 
middel van een theoretische beschouwing of het aannemelijk is dat het gewenste effect van de nieuwe EVS-
setting op de ‘muur’ van innovatie variabelen bereikt kan worden. In het rechterdeel van figuur 2.5 staan de 
verwachte effecten afgebeeld.  
 
1. Relatief voordeel 

Het gebruik van de nieuwe EVS-setting heeft een aantal voordelen ten opzichte van de manier waarop 
het proces eerst werd uitgevoerd. Ten eerste verbetert de uitvoering van het proces door de voordelen 
van elektronisch vergaderen. Doordat het EVS ontworpen is voor het proces, is deze optimaal afgestemd 
en wordt de ondersteuning ervan effectiever. De EVS-setting is ook beter beschikbaar, doordat er weinig 
ondersteuning geregeld hoeft te worden. Hiertegenover staat dat maatwerk geld kost.  

2. Compatibiliteit 
De EVS-setting is zo ontworpen dat het past bij de huidige manier van werken en de ervaringen met het 
proces. Het EVS sluit goed aan bij de bestaande software, hardware en infrastructuur.  

3. Complexiteit 
Doordat het EVS is ontworpen voor het proces en veel van de proceskennis in het EVS is verwerkt, 
wordt de EVS-setting makkelijk te begrijpen en makkelijk te gebruiken. 

4. Testbaarheid 
Doordat het duidelijk is waar de EVS-setting voor gebruikt wordt en doordat het EVS zo veel mogelijk 
aansluit bij de bestaande hardware, software en infrastructuur, verbetert de mogelijkheid om de EVS-
setting uit te proberen. 

5. Zichtbaarheid 
De resultaten van de nieuwe situatie kunnen vergeleken worden met de oude manier waarop het proces 
werd uitgevoerd. Dit maakt de toegevoegde waarde en de voordelen van de EVS-setting beter zichtbaar. 

Conclusie 
Uit de bovenstaande redenering kan geconcludeerd worden dat de nieuwe EVS-setting een lagere ‘muur’ van 
innovatie attributen zou moeten hebben en dat de voorgestelde oplossing dus een bijdrage zou moeten 
leveren aan het bereiken van het gewenste effect. 

2.3 Opdrachtformulering en afbakening 
De vraagstelling (‘Hoe zou een EVS ontworpen moeten worden…’) kan nu worden omgezet in een concrete 
ontwerpopdracht. In de vorige paragraaf is heel kort en algemeen beschreven hoe de nieuwe EVS-setting 
eruit zou moeten zien. Dit biedt echter nog weinig houvast bij het daadwerkelijk ontwerpen van een 
organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting en Groupsupport.com wil in staat zijn dit soort EVS-
settingen te ontwikkelen. Daarom is de volgende ontwerpopdracht geformuleerd: 
 
Ontwerp richtlijnen voor het ontwerp van een organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting die 
ervoor zorgen dat de perceptie van de bijbehorende ‘muur’ van innovatie attributen zo gunstig mogelijk is. 
  
Richtlijnen zijn aanwijzingen die aangeven hoe een EVS-setting opgezet moet worden. Ze beschrijven hoe 
de relatie tussen de karakteristieken van de EVS-setting en (aspecten van) de innovatie attributen gebruikt 
moet worden om een zo laag mogelijke ‘muur’ te krijgen. Een richtlijn is geen functionele eis, maar een 
prestatie-eis (Kusters, 1999). Dat wil zeggen dat een richtlijn niet aangeeft wat de EVS-setting moet doen, 
maar onder welke voorwaarde, hoe de EVS-setting aan deze eisen moet voldoen. Een richtlijn is dus 
onafhankelijk van de inhoudelijke invulling van de EVS-setting en onafhankelijk van de organisatie waarin 
de EVS-setting wordt gebruikt. 
 
Het is niet de bedoeling om een alomvattend model op te stellen dat gebaseerd is op een uitgebreid 
literatuuronderzoek. Ten eerste is er weinig literatuur over proces-specifiek EVS-gebruik beschikbaar. 
Verder is een belangrijke voorwaarde bij de uitvoering van de ontwerpopdracht voor Groupsupport.com dat 
de ontworpen richtlijnen in de praktijk gebruikt en getoetst moeten worden. Een lange lijst richtlijnen is niet 
zinvol en gebruiksonvriendelijk. Het beoogde resultaat van de ontwerpopdracht is dus een korte lijst 
richtlijnen. 
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Aan deze ontwerpopdracht ligt een impliciete aanname te grondslag waaraan niet voldaan kan worden. De 
ontwerpopdracht gaat ervan uit dat het proces waarvoor de EVS-setting wordt ontworpen al bekend is en dat 
het proces als uitgangspunt van het ontwerp kan dienen. In de loop van het afstudeeronderzoek bleek echter 
dat slechts gedeeltelijk bekend is wat de doelen van een proces zijn en hoe een proces moet verlopen. 
Daarom bleek het nodig te zijn om te beginnen met een herontwerp van het proces. Bovendien vraagt het 
gebruik van een nieuw elektronisch hulpmiddel om een andere manier van werken, die de voordelen van het 
nieuwe hulpmiddel ten volle benut. Zoals Davenport (1993) aangeeft zijn grote verbeteringen van een proces 
meestal alleen mogelijk bij een volledig herontwerp van het proces, wat vaak mogelijk wordt gemaakt door 
een elektronisch hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan de compleet andere manier van werken die mogelijk is 
door het gebruik van elektronisch documenten. 
 
Daarom is de beslissing genomen om het proces te herontwerpen, waardoor de nadruk van het 
afstudeeronderzoek op het proces komt te liggen in plaats van op het EVS. Voordat een EVS gebouwd kan 
worden, moet eerst het proces bekend zijn. Het is niet duidelijk of het proces bekend is, daarom wordt een 
EVS gerealiseerd met behulp van de bestaande gereedschapskist om het proces te testen. Hierbij wordt er 
wel voor gezorgd dat er voor de deelnemers geen merkbaar verschil is. Als het voor de deelnemers is alsof er 
gewerkt wordt met een proces-specifieke EVS is hun perceptie daarvan ook te evalueren. 
 
Het gevolg van deze beslissing is dat er veel gevraagd wordt van de ondersteuning van het proces en dat het 
beheer van het EVS niet bekeken kan worden. Het beheer en vooral de ondersteuning bleek een van de 
belangrijkste struikelblokken bij de adoptie van GroupSystems te zijn en dit kan niet bekeken worden voor 
de nieuwe EVS. Er wordt in het ontwerp dus niet gelet op het bereiken van een positieve perceptie van de 
ondersteuners en beheerders van het EVS.  
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Hoofdstuk 3 Aanpak 
Dit hoofdstuk beschrijft en verantwoordt de aanpak die gevolgd is om tot onderbouwde richtlijnen te komen. 
In paragraaf 3.1 wordt het gevolgde stappenplan beschreven. Dit stappenplan bestaat uit 3 stappen. Paragraaf 
3.2 tot 3.4 beschrijven elk de aanpak van één van de stappen. De laatste paragraaf geeft de opbouw van het 
vervolg van dit verslag. 

3.1 Stappenplan 
Er zijn 3 stappen gezet bij het ontwerpen en onderbouwen van de richtlijnen. Zoals in paragraaf 2.3 al is 
aangegeven, moesten de richtlijnen in de praktijk worden gebruikt en getoetst. Daarom is er voor gekozen 
om in korte tijd een eerste set richtlijnen te ontwerpen (stap 1).  
 
Vervolgens zijn deze richtlijnen getoetst. De toetsing bestond uit 2 stappen. De ontworpen richtlijnen zijn 
gebruikt bij het herontwerpen van de EVS-setting voor één specifiek proces (stap 2). De nadruk van dit 
ontwerpproces ligt op het (her)ontwerpen van het proces, zoals gezegd bij de afbakening van de 
ontwerpopdracht. De elementen ‘organisatie’ en ‘individuen’ worden buiten beschouwing gelaten, omdat een 
organisatie-generieke EVS-setting ontworpen moet worden. Groupsupport.com kan echter wel rekening 
houden met deze elementen in bijvoorbeeld hun marketingstrategie. De ontworpen EVS-setting is vervolgens 
toegepast in de praktijk.  
 
Na afloop is de perceptie van de ‘muur’ van innovatie attributen geëvalueerd. Hierdoor kan het effect van de 
richtlijnen op de ‘muur’ van innovatie attributen worden bepaald. Een gunstig effect op de ‘muur’ van 
innovatie attributen leidt tot een hogere adoptie-ratio. Het evalueren van hun effect op de adoptie-ratio zelf is 
niet mogelijk, omdat dit effect pas na enige tijd merkbaar wordt. Hierdoor is het meten hiervan niet mogelijk 
binnen het tijdsbestek van dit afstudeeronderzoek. Op basis van de evaluatie van de uitgevoerde EVS-setting 
zijn de oorspronkelijke richtlijnen beoordeeld op hun juistheid en bruikbaarheid (stap 3).  

3.2 Stap 1, Richtlijnen ontwerpen 
Proces-specifieke EVS-settings is een nieuw onderwerp, waardoor er slechts beperkt literatuur beschikbaar 
is. Het onderzoek naar richtlijnen heeft daarom een exploratief karakter gekregen. Het is alleen mogelijk om 
een verstandige lijst van richtlijnen op te stellen in dit afstudeeronderzoek. Het is niet mogelijk om te 
bepalen of deze lijst compleet is noch of lijst de kritische succesfactoren bevat. Hiervoor is verder onderzoek 
nodig. 
 
Om tot een verstandige lijst met richtlijnen te komen, is het conceptueel model gebruikt om door middel van 
logisch redeneren richtlijnen te bepalen en zijn er een aantal bronnen geraadpleegd, waaruit richtlijnen 
afgeleid konden worden: 
1. Literatuur 
2. Gesprekken 
Uit interviews met een zevental deskundigen, bestaande uit twee wetenschappers (één op het gebied van 
EVS en één op het gebied van informatiesystemen), vier MT leden van Groupsupport.com en een klant van 
Groupsupport.com, kwamen ook een aantal kenmerken van een proces-specifiek EVS naar voren die door de 
geïnterviewden belangrijk werden gevonden. 
3. Interactieve brainstormsessie 
Tijdens de interactieve brainstormsessie met wetenschappers en MT leden (zie paragraaf 2.1.2) zijn een 
aantal commentaren gegeven, waaruit richtlijnen afgeleid kunnen worden. Dit is met name het geval bij het 
commentaar op de toepassing van het conceptueel model op de voorgestelde oplossing en de antwoorden op 
de vraag naar de karakteristieken van een goede collaboratieve applicatie. 
 
De resulterende eerste lijst met richtlijnen is vervolgens voorgelegd aan één deskundige van 
Groupsupport.com. Naar aanleiding van zijn commentaar is de lijst aangepast. Deze lijst is vervolgens 
voorgelegd aan drie deskundigen van Groupsupport.com en op basis van hun commentaar opnieuw 
aangepast. De resulterende set richtlijnen is gebruikt als uitgangspunt voor stap 2. In bijlage E staat een 
overzicht van de ontworpen richtlijnen en de bronnen die gebruikt zijn om te komen tot iedere richtlijn. 
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3.3 Stap 2, Richtlijnen gebruiken 
Het gebruiken van de richtlijnen vormt het eerste deel van de toetsing van de richtlijnen. In dit deel wordt de 
toetsing uitgevoerd. Om de toetsing te kunnen uitvoeren is een toetsomgeving nodig. Richtlijnen zijn 
organisatie- en procesonafhankelijk. Het is moeilijk om hiervoor een directe toetsomgeving te vinden. 
Daarom is de toetsing stapsgewijs uitgevoerd (zie figuur 3.1). De toetsomgeving is eerst beperkt tot één 
proces en één organisatie (toets 1). Dan is de beperking tot één organisatie losgelaten en is hetzelfde proces 
bij andere organisaties bekeken (toets 2). De resultaten van deze twee toetsen zijn vervolgens gebruikt in stap 
3 bij de evaluatie van de richtlijnen om te bepalen of de richtlijnen ook bij een ander proces en een andere 
organisatie toegepast kunnen worden. 
 
 
Ander proces – Andere organisaties (stap 3, evaluatie richtlijnen) 

  
Hetzelfde proces – Andere organisaties (toets 2) 

   
Eén proces – Eén organisatie (toets 1) 

Figuur 3.1 Opbouw toetsing van de richtlijnen 

3.3.1 Toets 1: Eén proces, één organisatie 
Om te toetsen of de richtlijnen tot een lage ‘muur’ van innovatie attributen leiden bij één proces en één 
organisatie, zijn de richtlijnen gebruikt bij het ontwerpen van een EVS-setting voor één proces en één 
organisatie. Ook literatuur en gesprekken met twee deskundigen op het gebied van GroupSystems en vier 
betrokkenen zijn gebruikt.  
 
Er is gekozen voor een iteratieve, cyclische ontwikkelingsstrategie van de EVS-setting (Kusters, 1999; 
Tolido et al., 1995; Davis, 1997). In deze evolutionaire benadering wordt niet geprobeerd in een keer een 
systeem te bouwen dat aan alle eisen voldoet, maar de inhoud van het informatiesysteem wordt snel 
vastgelegd (definitiestudie). Vervolgens wordt een systeem gebouwd (pilotontwikkeling), ingevoerd en 
geëvalueerd (invoering). Op basis daarvan wordt een nieuwe cyclus gestart (zie figuur 3.2). Er is gekozen 
voor deze benadering, omdat vooraf de onzekerheid omtrent de te verwachten problemen en de eisen en 
wensen van de gebruikers hoog was. 

Figuur 3.2 Systeemontwikkeling op basis van de iteratieve strategie (Tolido et al., 1995) 

 
Voordat begonnen kon worden met de definitiestudie, moesten een proces en een organisatie gekozen 
worden, waarvoor de EVS-setting ontwikkeld kon worden. Het proces kan niet willekeurig worden gekozen. 
De keuze moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op een afweging van de wenselijkheid van de ondersteuning 
van het proces met een EVS. Voor het bedrijf is een bijkomende eis dat het proces marktpotentieel heeft. Het 
was echter niet mogelijk dit uitgebreid te overwegen binnen de tijdspanne van het afstudeeronderzoek. Er is 
wel een aantal criteria geformuleerd op basis waarvan de afweging is gemaakt voor het proces: 
• Zinvol om het proces te ondersteunen met een EVS: 

− Ondersteuning van een groepsproces 
− Samenwerking (liefst wederzijds afhankelijke samenwerking) 

• Voldoende groot markt potentieel 
• Voldoen aan een echte behoefte van de klant 
• Het proces moet belangrijk gevonden worden door alle betrokkenen 
• Voldoende kennis aanwezig over het proces 

Definitiestudie Pilot 
ontwikkeling Invoering
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• Niet te specifiek (bij meerdere organisaties toepasbaar) 
• Verbeterpotentieel aanwezig op een of meer innovatie attributen 
• Praktische overwegingen: 

− het moet een nieuwe toepassing van een EVS zijn om het een echte toets van de richtlijnen te laten 
zijn 

− er moet een organisatie bij gevonden kunnen worden die bereid is mee te doen 
− er moet een mogelijkheid zijn om het proces uit te voeren tijdens het afstudeeronderzoek 

3.3.2 Toets 2: Hetzelfde proces, andere organisaties 
Toets 2 bouwt voort op de resultaten van toets 1 en toetst of de richtlijnen tot een lage ‘muur’ van innovatie 
attributen leiden als de ontworpen EVS-setting uitgevoerd wordt bij andere organisaties dan de organisatie 
van toets 1. Toets 2 bestaat uit 2 deeltoetsen: 
1. Reflectie op de toepasbaarheid van de ontworpen EVS-setting bij andere organisaties 
Door middel van een kritische beschouwing van de ontworpen EVS-setting en een drietal interviews met 
ervaringsdeskundigen is de toepasbaarheid ervan bij andere organisaties bekeken.  
2. Het uitvoeren van de ontworpen EVS-setting bij een andere organisatie 
Deeltoets 2 is uitgevoerd door bij een andere organisatie de ontworpen EVS-setting uit te voeren en te 
evalueren. Deze organisatie bleek in de loop van het afstudeeronderzoek ook belangstelling voor de pilot te 
hebben, waardoor de mogelijkheid voor een tweede uitvoering ontstond. 

3.4 Stap 3, Richtlijnen evalueren  
Het doel van de evaluatie is een antwoord geven op de volgende vraag: 
 
Hoe succesvol zijn de ontwikkelde richtlijnen, op basis waarvan ‘EVS’, ‘ondersteuning’ en ‘proces’ van de 
EVS-setting voor één proces zijn aangepast, in het creëren van een gunstige perceptie van de ‘muur’ van 
innovatie attributen? 
 
Het antwoord op deze hoofdvraag wordt gebaseerd op de evaluatie van de twee toetsen. Op basis hiervan en 
door kritisch te reflecteren op de uitbreidbaarheid van de conclusies naar aanleiding van deze deelevaluaties 
getrokken worden, worden (indicatieve) conclusies getrokken over de bruikbaarheid van de richtlijnen bij 
andere organisaties en bij andere processen. 
 
Om te kunnen bepalen of het gebruik van de richtlijnen bij het ontwerp van de EVS-setting heeft geleid tot 
de veronderstelde gunstige perceptie ervan, moet de uitvoering ervan in toets 1 en 2 geëvalueerd worden. De 
evaluatie van de uitvoering van de EVS-setting is opgezet met behulp van de Goal/Question/Metric-methode 
(GQM-methode).  
 
De GQM-methode is gebaseerd op het Goal/Question/Metric paradigma, een methode voor het top-down 
afleiden van de definities van metrieken en het bottom-up interpreteren van gegevens (Trienekens, 
Veenendaal, 1997; Solingen, Berghout, 1999). De GQM-methode bestaat uit vier fasen: het opstellen van 
een projectplan, het definitieproces, de gegevensverzameling en het interpretatieproces (zie figuur 3.3). Het 
project plan karakteriseert de organisatie en het project en zet de kaders voor de meting. Tijdens het 
definitieproces worden eerst de meetdoelen vastgesteld. Per meetdoel wordt een aantal vragen opgesteld. Het 
beantwoorden van die vragen moet helpen bij het bepalen of het meetdoel is bereikt. Voor iedere vraag 
worden metrieken opgesteld. Een metriek is een gedefinieerde meetmethode met een bijbehorende 
meetschaal (ISO, 1997) en levert de informatie waarmee de vraag beantwoord kan worden. Als de doelen, 
vragen en metrieken bekend zijn, kunnen de gegevens verzameld worden. Tijdens het interpretatie proces 
worden de gegevens geanalyseerd met als doel het beantwoorden van de vragen en het bereiken van de 
doelen (Trienekens, Veenendaal, 1997). Een uitgebreidere beschrijving van de GQM-methode staat in 
bijlage I. 
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Figuur 3.3  De vier fasen van het GQM proces model (Solingen, Berghout, 1999) 

 
De gegevensverzameling vindt plaats door het uitvoeren van de evaluatie na afloop van toets 1 en deeltoets 
2. Van te voren dient de definitiefase te worden uitgevoerd. Het interpretatieproces, dat na afloop plaatsvindt, 
levert de informatie op die nodig is voor het beantwoorden van de hoofdvraag van de evaluatie van de 
richtlijnen.  

3.5 Opbouw hoofdstuk 4 tot 9 
In figuur 3.4 staat het stappenplan weergegeven. In de figuur staat ook vermeld welke stap in welk hoofdstuk 
beschreven staat. 

Figuur 3.4  Overzicht van het stappenplan met de corresponderende hoofdstukken 
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Hoofdstuk 4 Ontwerp van richtlijnen 
Dit hoofdstuk beschrijft de ontworpen richtlijnen voor het ontwerp van een organisatie-generieke proces-
specifieke EVS-setting. Dit is de eerste stap in de aanpak van de uitvoering van de ontwerpopdracht. Het 
beoogde resultaat is een korte lijst met richtlijnen. Voordat de richtlijnen afgeleid worden, wordt eerst het 
begrip ‘richtlijn’ verder toegelicht en afgebakend (paragraaf 4.1). Daarna wordt eerst een aantal algemene 
richtlijnen afgeleid (paragraaf 4.2), die ervoor zorgen dat de EVS-setting organisatie-generiek proces-
specifiek wordt ontworpen. Ze hebben invloed op alle innovatie attributen. Daarna worden de richtlijnen 
voor het creëren van een gunstige perceptie van elk van de innovatie attributen afgeleid (paragraaf 4.3 tot 
4.7). In alle paragrafen wordt eerst de richtlijn geformuleerd en vervolgens toegelicht. Een overzicht van de 
richtlijnen en de bronnen die gebruikt zijn om te komen tot iedere richtlijn staat in bijlage E. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een nabeschouwing (paragraaf 4.8). 

4.1 Definitie en afbakening van het begrip richtlijn 
Richtlijnen zijn aanwijzingen die aangeven hoe de EVS-setting opgezet moet worden. Ze beschrijven hoe de 
relatie tussen de karakteristieken van de EVS-setting en (aspecten van) de innovatieattributen gebruikt moet 
worden om een zo laag mogelijke ‘muur’ te krijgen. De richtlijnen richten zich dus niet op de inhoudelijke 
inrichting van het proces, het EVS of de ondersteuning, maar op hun vorm. Ook wordt niet gelet op zaken als 
de tijd-plaats configuratie van de EVS-setting of de grootte van de groep, maar er wordt alleen gekeken hoe 
de EVS-setting zo goed mogelijk proces-specifiek ingericht kan worden. Bij het gebruiken van de richtlijnen 
bij het ontwerpen van de EVS-setting zullen de richtlijnen zo goed mogelijk opgevolgd moeten worden, 
waarbij de specifieke karakteristieken van de EVS-setting bepalen hoe de richtlijnen precies opgevolgd 
worden.  
 
Het doel van de richtlijnen is het bereiken van een zo gunstig mogelijke perceptie van de ‘muur’ van 
innovatie attributen. Bij het nadenken hierover is het belangrijk om precies te definiëren wat een ‘perceptie’ 
is en om wiens perceptie het gaat. Een perceptie is een gevoel of een mening van een persoon over iets. Er 
zijn diverse personen betrokken bij de EVS-setting. Het gaat tenslotte om een vergadering/ 
groepsbijeenkomst. De personen kunnen verschillende rollen vervullen in de vergadering: 
1. Deelnemer 

Een deelnemer is betrokken bij de vergadering en voert het groepsproces uit, zodat een bepaald resultaat 
bereikt wordt. De deelnemer levert ook de input van het proces. Een voorbeeld is een medewerker. 

2. Gebruiker van het resultaat 
De gebruiker van het resultaat van de vergadering profiteert van de resultaten door ze te gebruiken in 
zijn werk en is met name geïnteresseerd in de resultaten. Een voorbeeld is een manager. 

3. Opdrachtgever 
De opdrachtgever neemt het initiatief tot de vergadering en bepaalt het doel van de vergadering. Voor 
hem is met name de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten van de vergadering van belang. Een 
voorbeeld is een directeur. 

4. Ondersteuner 
De ondersteuner zorgt ervoor dat de vergadering plaats kan vinden door alle benodigde ondersteuning te 
bieden (vooraf, tijdens en na de vergadering). Hieronder valt onder andere de bediening van de techniek, 
de proces ondersteuning en de inhoudelijke ondersteuning (facilitatie), maar ook de steun vanuit de 
organisatie en het vrijmaken van de benodigde middelen. Voorbeelden van ondersteuners zijn een 
medewerker van de IT-afdeling of een (externe of interne) consultant. 

 
De personen die betrokken zijn bij de vergadering kunnen één of meerdere rollen vervullen. De 
opdrachtgever kan bijvoorbeeld ook gebruiker van het resultaat zijn. Voor iedere rol zijn andere zaken 
belangrijk en dus zal de perceptie van de ‘muur’ voor iedere rol verschillen. Bij het gebruiken van de 
richtlijnen bij het ontwerpen van de EVS-setting moet expliciet rekening worden gehouden met de perceptie 
van de innovatie attributen door alle betrokkenen vanuit hun rol(len). 
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4.2 Algemene richtlijnen 

1) “Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van (het ontwerp van) de EVS-setting.” 
Het is de bedoeling dat de proces-specifieke EVS-setting veel gebruikt gaat worden. Het is van belang dat 
het proces echt goed ingericht is, zodat de beoogde doelen van het proces bereikt worden. Het EVS moet 
goed ontwikkeld zijn en de ondersteuning moet goed uitgedacht en gedocumenteerd zijn, zodat duidelijk is 
wat er moet gebeuren tijdens de uitvoering van het proces en waarom. Dit betekent dat zoveel mogelijk 
kennis over het proces beschikbaar moet zijn, dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor de ontwerpfase 
en dat deze grondig wordt uitgevoerd door onder andere het ontwerp te testen.  

2) “De elementen ‘proces’, ‘EVS’ en ‘ondersteuning’ moeten goed op elkaar afgestemd zijn, waarbij met 
name ‘proces’ en ‘EVS’ zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten om de benodigde ondersteuning te 
minimaliseren.” 

Zoals al is opgemerkt in paragraaf 2.1.4 zijn de elementen van het EVS afhankelijk van elkaar. Voor het 
bereiken van een goed resultaat is het belangrijk dat de karakteristieken van de elementen van de EVS-
setting goed op elkaar aansluiten. Met name het proces en het EVS moeten goed op elkaar aansluiten (task-
technology fit), omdat de ondersteuning voor de overbrugging zorgt daar waar het proces en het EVS niet 
goed op elkaar aansluiten. De ondersteuning moet beperkt worden, omdat de benodigde ondersteuning 
bepaald hoe makkelijk de EVS-setting gebruikt kan worden maar ook een kostenpost vormt. Hoe minder 
specifieke kennis nodig is voor de uitvoering van de EVS-setting, hoe makkelijker hij gebruikt kan worden 
(Briggs et al., 2001). Concreet betekent dit dat de beschikbare proceskennis zoveel mogelijk verwerkt moet 
worden in het ontwerp. De ondersteuning van de techniek wordt zoveel mogelijk beperkt door onder andere 
de facilitatie van het proces, de tussentijdse verwerkingsstappen en de rapportages te automatiseren en te 
standaardiseren. Ten tweede wordt er gezorgd voor goede instructies en documentatie, waardoor de proces 
en inhoudelijke ondersteuning makkelijk overdraagbaar zijn en op een gelijke manier door verschillende 
facilitators wordt uitgevoerd. 

4.3 Richtlijnen voor het creëren van relatief voordeel 

3) “ De resultaten van de vergadering moeten beantwoorden aan de behoeften van de opdrachtgever, de 
gebruiker van het resultaat én de deelnemer. Om dit te bereiken moeten de te bereiken doelen vooraf 
worden bepaald, helder en eenduidig worden geformuleerd en als leidraad worden gebruikt in het 
ontwerpproces.”  

Relatief voordeel is gerelateerd aan de opbrengsten en de kosten van het adopteren van de innovatie, waarbij 
niet alleen financiële overwegingen een rol spelen. De eerste vraag die gesteld moet worden bij het 
ontwerpen van een EVS-setting is de vraag naar de doelen die bereikt moeten worden (Nunamaker et al., 
1997). Door deze vooraf te bepalen en helder en eenduidig te formuleren en als leidraad te gebruiken in het 
ontwerpproces, zal het resultaat van het groepsproces beantwoorden aan de behoeften van de opdrachtgever, 
de gebruiker van het resultaat en de deelnemer. De deelnemer mag niet vergeten worden.  

4) “De positieve effecten van het elektronisch vergaderen moeten worden benut, maar de voor- en nadelen 
van het gebruik van de elektronische hulpmiddelen moeten goed afgewogen worden ten opzichte van de 
voor- en nadelen van niet-elektronische hulpmiddelen.”  

Het is van belang dat de positieve effecten van elektronisch vergaderen op het proces (Nunamaker et al., 
1991; 1997), benut worden om het proces zo effectief mogelijk te laten verlopen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het gebruik maken van synchrone communicatie als dat mogelijk is en een goed gebruik en 
afwisseling van divergentie en convergentie. Bij het ontwerp moet afgewogen worden of het gebruik van 
(gedeeltelijke) anonimiteit en het benutten van de depersonaliserende werking van de computer gewenst is. 
Er moet voor worden opgepast dat het gebruik van de elektronische hulpmiddelen niet tot doel verheven 
wordt. Er moet een goede afweging plaatsvinden tussen de voor- en nadelen van wel- en niet-elektronische 
hulpmiddelen, zodat er in het proces een goede mix ontstaat. 

5) “De resultaten moeten snel beschikbaar en merkbaar zijn voor alle betrokkenen.” 
Het erg belangrijk dat het proces snel resultaat oplevert, omdat het proces dan nog actueel is en de interesse 
van de betrokkenen heeft. Dit betekent dat de input snel verwerkt moeten worden, zodat de resultaten snel 
teruggekoppeld kunnen worden en de effecten van de resultaten snel merkbaar worden. Goed 
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tijdmanagement is daarom erg belangrijk. Een proces-specifieke EVS-setting is (vooral) gericht op het 
bereiken van alle vooraf gestelde doelen en niet op het samenzijn van de groep.  

4.4 Richtlijnen voor het creëren van compatibiliteit 

6) “De vrijheidsgraden van de EVS-setting moeten zorgvuldig gekozen worden, waarbij de gewenste 
flexibiliteit in de uitvoering afgewogen moet worden tegen de vergelijkbaarheid van de resultaten en de 
benodigde ondersteuning.” 

De wet van de vereiste variatie (law of Requisite Variety) zegt dat een controle systeem zal falen, tenzij het 
systeem rekening kan houden met de hoeveelheid variatie in het systeem dat hij ondersteunt (Ashby, 1956 in: 
Briggs et al., 2001). De proces-specifieke EVS-setting moet in kunnen spelen op ontwikkelingen tijdens de 
uitvoering, die een verandering van het proces vereisen (Nunamaker et al., 1997). In het ontwerp moet hier 
rekening mee gehouden worden. Aan de andere kant moet ervoor gezorgd worden dat het proces en de 
resultaten vergelijkbaar blijven tussen verschillende uitvoeringen van de EVS-setting. Verder beïnvloedt het 
aantal vrijheidsgraden de benodigde hoeveelheid ondersteuning. Hoe flexibeler, hoe meer ondersteuning 
nodig is. 

7) “De manier waarop het proces in de praktijk wordt uitgevoerd, moet goed bestudeerd worden en de 
EVS-setting moet daarbij aansluiten.” 

Compatibiliteit is gerelateerd aan de consistentheid van de innovatie met dat wat mensen al kennen en 
waaraan ze gewend zijn. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de EVS-setting aansluit bij de manier 
waarop het proces in de praktijk wordt uitgevoerd.  

8) “Zorg ervoor dat het EVS goed aansluit bij de bestaande software, hardware en infrastructuur.” 
Het is belangrijk dat het EVS goed aansluit bij bestaande hardware, software en infrastructuur. De deelnemer 
werkt dan met hoofdzakelijk bekende applicaties en voor de ondersteuners is het makkelijk om het EVS in te 
bedden in de huidige systemen. Ook het onderhoud en de continuïteit van het EVS worden makkelijker. 

4.5 Richtlijnen voor het verminderen van complexiteit 

9) “Zorg voor een eenvoudig en eenduidig proces door het aantal activiteiten en het aantal 
vragen/onderwerpen per activiteit beperkt te houden en door eventueel een (grote) groep deelnemers in 
kleinere subgroepen te splitsten.” 

Complexiteit is gerelateerd aan de mate waarin de innovatie makkelijk te begrijpen en te gebruiken is. 
Simpele ideeën worden eerder geaccepteerd dan innovaties die nieuwe kennis en begrip vereisen (Rogers, 
1995). Het is dus zaak om de EVS-setting zo eenvoudig en eenduidig mogelijk te houden. Dit begint bij het 
zorgen voor een eenvoudig en eenduidig proces, aangezien het proces het uitgangspunt van het ontwerp is. 
Bij een eenvoudig proces valt te denken aan een proces dat uit ongeveer 5 activiteiten bestaat, dat de 
deelnemers ongeveer 15 minuten per activiteit kost en waarbinnen niet meer dan 10 vragen, 10 categorieën, 
etc worden gebruikt. Een tweede manier voor het aanbrengen van eenvoud is het opsplitsen van een (grote) 
groep deelnemers in subgroepen en iedere subgroep aan een deel van de taak te laten werken. Aan de andere 
kant is de complexiteit van de EVS-setting een relatief begrip, dat afgezet moet worden tegen bijvoorbeeld 
het niveau van de deelnemers en de tijd-plaats configuratie die gebruikt wordt. Een proces dat complex lijkt 
voor leken, kan voor experts eenvoudig zijn. Uit ervaringen met gedistribueerde vergaderingen blijkt dat het 
gevolgde proces eenvoudiger moet zijn dan het proces dat gevolgd wordt bij een zelfde-tijd zelfde plaats 
vergadering (de Rooij, 2002). 

4.6 Richtlijnen voor het creëren van testbaarheid 
Testbaarheid is gerelateerd aan de opbrengsten en de kosten van het uitproberen van de EVS-setting en de 
zichtbaarheid daarvan. Dit laatste is erg belangrijk, omdat dit de basis vormt van de beslissing of de EVS-
setting gebruikt gaat worden. De extra kosten die gemaakt worden voor het testen hangen echter vooral 
samen met de compatibiliteit van de EVS-setting met de bestaande situatie (richtlijn 8) en de hoeveelheid 
extra ondersteuning die nodig is, wat afhankelijk is van het specifieke proces en de betreffende organisatie. 
De zichtbaarheid van de opbrengsten van de test is gerelateerd aan de zichtbaarheid van de resultaten van de 
uitvoering van het proces in het algemeen. Dit wordt bij het innovatie attribuut ‘zichtbaarheid’ besproken. 
Daarom zijn er geen richtlijnen opgesteld voor het attribuut ‘testbaarheid’. 
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4.7 Richtlijnen voor het creëren van zichtbaarheid 
Zichtbaarheid is de mate waarin de resultaten van de innovatie zichtbaar zijn voor de gebruiker van de 
innovatie en voor de potentiële gebruiker van het resultaat en de mate waarin de resultaten communiceerbaar 
zijn aan anderen (Moore, Benbasat, 1991). Zichtbaarheid heeft twee aspecten: waarneembaarheid en 
aantoonbaarheid van de resultaten. Waarneembaar wil zeggen dat ook de buitenwereld te horen krijgt over 
de resultaten. Dit is echter lastig te verwerken in het ontwerp van de EVS-setting. Het is afhankelijk van 
factoren die niet te beïnvloeden zijn door het ontwerp, bijvoorbeeld de mate van vertrouwelijkheid van de 
resultaten, het enthousiasme van de betrokkenen en de marketingstrategie van de aanbieder van de EVS-
setting. Daarom zijn alleen richtlijnen voor ‘aantoonbaarheid’ opgesteld, maar ‘waarneembaarheid’ is wel 
een punt waar aandacht aan geschonken moet worden. 

10) “Alle resultaten moeten transparant en herkenbaar worden gerapporteerd. De rapportages moeten 
bereikbaar zijn voor alle betrokkenen en er moet duidelijk worden gecommuniceerd waar de rapportages 
te vinden zijn.” 

De resultaten worden aantoonbaar door ervoor te zorgen dat de resultaten zichtbaar zijn voor iedereen en dat 
iedereen weet waar ze te vinden zijn. Het is daarbij ook belangrijk dat de bijdrage van iedere deelnemer aan 
de resultaten zichtbaar is (transparantie) (de Rooij, 2002). De rapportages moeten herkenbaar zijn, dat wil 
zeggen dat het proces, de tussenresultaten en de manier van verwerking daarvan duidelijk herkenbaar moeten 
zijn. Alle bijdragen moeten meegenomen worden en er moet duidelijk zijn wat ermee is gebeurd om tot de 
eindresultaten te komen. 

11) “De resultaten moeten meetbaar zijn en moeten achteraf worden vergeleken met de gestelde doelen.” 
Verder moet ervoor worden gezorgd dat de resultaten meetbaar zijn. Achteraf moet dan expliciet worden 
bekeken en gecommuniceerd of de resultaten overeenkomen met de doelen die vooraf gesteld zijn. De 
resultaten van deze evaluatie moeten ook gebruikt worden om de uitvoering te verbeteren. 

4.8 Nabeschouwing 
Er zijn twee algemene richtlijnen afgeleid die ervoor zorgen dat de EVS-setting organisatie-generiek proces-
specifiek wordt ontworpen. De overige 9 richtlijnen hebben betrekking op 4 van de 5 innovatie attributen. 
Voor het innovatie attribuut ‘Testbaarheid’ zijn geen richtlijnen opgesteld. In het volgende hoofdstuk wordt 
deze eerste set richtlijnen toegepast bij het ontwerpen van een EVS-setting voor één proces.  
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Hoofdstuk 5 Toets 1: i-MTO bij Rabobank Capabel, ontwerp en 
uitvoering 

In het vorige hoofdstuk is de eerste stap van de uitvoering van de ontwerpopdracht beschreven, het 
ontwerpen van de richtlijnen. Hoofdstuk 5 tot 8 bespreken de tweede stap, het gebruiken van de richtlijnen. 
Dit hoofdstuk bespreekt het eerste deel van de uitvoering van toets 1, één proces, één organisatie. Er is 
gekozen voor het proces Medewerkerstevredenheid-onderzoek (MTO) en de organisatie Rabobank Capabel 
(in de rest van dit verslag Capabel genoemd). In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden deze keuzes 
toegelicht. Vervolgens wordt de EVS-setting voor het i-MTO (zoals het nieuwe MTO in de rest van dit 
verslag genoemd wordt vanwege het interactieve karakter) ontworpen (paragraaf 5.2). In paragraaf 5.3 wordt 
de manier besproken waarop de ontworpen richtlijnen gebruikt zijn bij het ontwerpen van het i-MTO. De 
ontworpen EVS-setting is vervolgens ‘gebouwd’ en uitgevoerd binnen Capabel. De procesresultaten van de 
uitvoering worden besproken in paragraaf 5.4. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een nabeschouwing 
(paragraaf 5.5). 

5.1 Het gekozen proces en de gekozen organisatie 
Een van de klanten waar Groupsupport.com regelmatig mee samenwerkt is Capabel. Het Kenniscentrum van 
Capabel gebruikt GroupSystems regelmatig. Capabel is de leverancier van flexibele capaciteit binnen en aan 
de Rabobank. Zij leveren mensen met een commerciële en bankondersteunende deskundigheid en 
projectmanagementvaardigheden. Verder leveren ze interim managers. Capabel is een projectenorganisatie, 
wat betekent dat de meeste medewerkers geografisch verspreid aan het werk zijn en regelmatig van 
standplaats veranderen. Dit geldt met name voor de medewerkers van de drie hoofdafdelingen van Capabel: 
Connect, Project en Interim Management (zie ook het organogram in bijlage F). Alleen de medewerkers die 
de ondersteunende werkzaamheden verzorgen, werken intern. Capabel kent twee management lagen. Boven 
de organisatie staan de leden van het Management Team, waaronder formeel gezien direct de medewerkers 
vallen. De afdelingen hebben echter een aantal seniors met HRM-taken aangesteld, die een coördinerende rol 
hebben. Naast deze coördinator of coach hebben de medewerkers ook nog een leidinggevende, die vanuit het 
project of bank waar ze op dat moment werken, verantwoordelijk voor hen is. 
 
Het bleek dat Capabel geïnteresseerd is in het concept van een organisatie-specifieke proces-specifieke EVS, 
onder meer in het kader van hun eigen productontwikkeling. Een van de mogelijke processen was het MTO. 
De Rabobank voert iedere 2 jaar een MTO uit. Als gevolg van veranderende behoeften en wensen wil het 
management van Capabel de manier aanpassen waarop het MTO wordt uitgevoerd en gebruik maken van de 
mogelijkheden van de technologische ontwikkelingen. Het management van Capabel wil het onderzoek 
interactief, flexibel en sneller maken. Het nieuwe onderzoek moet hen in staat stellen regelmatig subgroepen 
te ondervragen over een specifieke kwestie.  
 
Het blijkt dat dit proces een goede keuze is wanneer het proces getoetst wordt aan de hiervoor vastgestelde 
criteria (zie paragraaf 3.3.1). Het nieuwe MTO beantwoordt aan een echte behoefte en het is nooit eerder 
gedaan met behulp van een EVS. Het is zinvol om het proces te ondersteunen met een EVS, omdat er 
gezocht wordt naar een manier om een interactieve discussie te houden. Er is veel kennis beschikbaar over 
MTO’s. Er worden bij veel organisaties MTO’s uitgevoerd en de Rabobank ziet een markt voor het nieuwe 
MTO binnen de Rabobank. Bovendien zou een interactief MTO toepasbaar moeten zijn bij veel organisaties.  

5.2 Ontwerp van het i-MTO 
De eerste stap van de gebruikte iteratieve ontwikkelingsstrategie is de definitiestudie, die als doel heeft tot te 
komen tot een ontwerp (zie paragraaf 3.3.1). Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de definitiestudie 
van het i-MTO. De basis hiervan wordt gevormd door de richtlijnen die in het vorige hoofdstuk zijn 
ontworpen en de behoeften van en de situatie bij Capabel. Om tot het ontwerp te komen zijn eerst de 
behoeften van Capabel vertaald in eisen, die aan het i-MTO worden gesteld. Vervolgens is vastgesteld wat 
de doelen zijn die met het i-MTO moeten worden bereikt. Tenslotte is een ontwerp gemaakt.  
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5.2.1 Wat zijn de eisen die gesteld worden aan het i-MTO? 
In 2001 is een MTO gehouden binnen Human Resource Aangesloten Banken Bedrijf (HRAB), dat een 
onderdeel is van Rabobank Nederland en waarvan Capabel weer onderdeel uitmaakt. Dit onderzoek en zijn 
opzet beantwoordden niet volledig aan de behoeften van Capabel. Dit bleek uit gesprekken met betrokkenen, 
uit interne stukken (Weert, 2001; presentatie) en uit de ervaringen van de werkgroep. Deze werkgroep, die 
bestond uit vertegenwoordigers van de medewerkers en het management team van Capabel, heeft de 
uitkomsten heeft geanalyseerd voor Capabel (Liebregts, 2001). De gemiddelde participatiegraad was laag 
(49%); sommige afdelingen haalden niet meer dan ongeveer 30%. Bovendien werd er scepsis bij de 
medewerkers gesignaleerd over de follow-up van het onderzoek (“er wordt toch niets mee gedaan”). Er zijn 
ook enkele aanmerkingen op de vragenlijst. Deze zou te lang zijn en het karakter van een 
projectenorganisatie zou er niet voldoende in tot uitdrukking komen. Verder is de behoefte aan een nieuw 
MTO ontstaan vanuit de behoefte om op management niveau meer informatie te krijgen over de 
tevredenheid van de medewerkers. Het i-MTO is dan meer bedoeld als instrument ten bate van ontwikkeling 
dan ten bate van beoordeling.  
 
Samenvattend zijn de eisen die vanuit Capabel aan het i-MTO worden gesteld: 
• Het i-MTO moet interactief zijn. 
• De betrokken partijen moeten niet alleen een bijdrage hoeven leveren. Het i-MTO moet hen ook wat 

opleveren. 
• Het i-MTO moet op een beperkt aantal thema’s gebaseerd zijn. 
• Het deelnemen aan het i-MTO moet leuk / motiverend zijn voor de betrokken partijen, waardoor een 

hoge(re) participatiegraad bereikt wordt. 
• De resultaten van het i-MTO moeten snel beschikbaar zijn en snel teruggekoppeld worden. 
• Deelname aan het i-MTO moet mogelijk zijn vanaf de normale werkplek. 
• Het i-MTO moet snel en makkelijk te gebruiken zijn voor alle betrokken partijen. Het mag deelnemers 

niet teveel tijd kosten (ivm niet-declareerbare uren) en het moet snel opgestart en uitgevoerd kunnen 
worden. 

• Het i-MTO moet aansluiten op het kompas Medewerkerwaarde2. 
• Het i-MTO moet aansluiten op bestaande MTO’s (POPIA3, MTO van HRAB) 
• Het i-MTO moet flexibel zijn, dat wil zeggen het moet eenvoudig zijn om het i-MTO aan te passen met 

betrekking tot: 
− de doelgroep (te gebruiken tot op afdelingsniveau) 
− de behandelde thema’s 
− de behandelde sub-thema’s 

5.2.2 Wat zijn de doelen die bereikt moeten worden met het i-MTO? 
Uit gesprekken met het management van Capabel blijkt dat het doel van de taak tweeledig is, waarbij elk 
doel uit twee subdoelen bestaat: 
1. Een beeld van de huidige stand van zaken over de medewerkerstevredenheid over bepaalde thema’s: 

− Kwantitatieve gegevens over de tevredenheid van de medewerkers over bepaalde thema’s. 
− Een beeld van de achtergrond van die kwantitatieve gegevens, oftewel waarom zijn mensen 

(on)tevreden over een bepaald thema (kwalitatieve gegevens). 
2. Een actieplan voor het verbeteren van de medewerkerstevredenheid voor de periode tot het volgende 

(Kort) MTO. 
− Een overzicht van mogelijke verbeteringen / oplossingen. 
− Een selectie van verbeteringen / oplossingen die men wil gaan uitvoeren. 

 
Er moet opgemerkt worden dat om het tweede doel te kunnen bereiken, het eerste doel bereikt moet zijn. 
Beide doelen zijn dus niet onafhankelijk.  

                                                      
2 Een belangrijke ontwikkeling binnen alle onderdelen van de Rabobank Groep is de grotere nadruk op sturing van resultaten. Het presteren wordt 
daarbij afgemeten aan drie indicatoren, de kompassen: het realiseren van klantwaarde, het realiseren van medewerkerwaarde en de financiële 
stabiliteit.  
3 POPIA is een onderzoek dat elk jaar steeksproefgewijs door de hele Rabobank wordt afgenomen om een beeld te vormen van de opinie van 
medewerkers (POPIA = Periodieke OpiniePeiling Identiteit en Arbeidsklimaat). 
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5.2.3 Hoe ziet het ontwerp van het i-MTO eruit? 
In figuur 5.1 zijn de 5 fases van het proces van het i-MTO afgebeeld. In de figuur staan ook de deelnemers 
aan de fase en de duur van iedere fase vermeld. In bijlage G staat een meer gedetailleerde beschrijving en 
verantwoording van het ontwerp van het i-MTO. 
 

Figuur 5.1 Overzicht fases i-MTO 

Het i-MTO begint in fase 1 met het bepalen van de thema’s die aan bod moeten komen. Er is voor gekozen 
om aan te sluiten bij de thema’s en de vragenlijst van het MTO van HRAB. Er worden 10 thema’s gekozen 
uit de 33 beschikbare thema’s. Dit wordt tijdens een bijeenkomst gedaan door het MT Totaal (de MT-leden, 
coördinatoren en coaches), omdat zij het beste kunnen bepalen welke thema’s zo belangrijk zijn voor het 
functioneren van Capabel dat het zinvol is ze tussentijds te onderzoeken. Verder worden er vragen 
opgenomen naar het kompas ‘Medewerkersloyaliteit’ (overgenomen uit vragenlijst MTO van HRAB) en 
benchmark-vragen4 (overgenomen uit het POPIA-onderzoek). 
 
In fase 2 worden de vragen die bij deze thema’s horen aan iedereen voorgelegd. De medewerkers wordt 
gevraagd om hun mening te geven en de leden van het MT Totaal wordt gevraagd om aan te geven welke 
antwoorden de medewerkers volgens hen zullen geven. 
 
In fase 3 wordt in een bijeenkomst door een werkgroep bestaande uit enkele leden van het MT Totaal op 
basis van de resultaten bepaald welke 5 thema’s in aanmerking komen voor een verdiepingsslag en met 
welke groep daarover doorgepraat wordt.  
 
In fase 4 gaat per thema een groep medewerkers met elkaar in discussie. De discussie wordt gedistribueerd 
uitgevoerd. De groep bestaat uit medewerkers voor wie het onderwerp relevant is en die willekeurig gekozen 
zijn. Het doel van deze fase is het bepalen van de aspecten die ten grondslag liggen aan de tevredenheid over 
elk thema en het opstellen van aanbevelingen in de vorm van een lijst met acties die de tevredenheid zouden 
moeten verbeteren. Om dit te bereiken wordt de discussie begonnen met een vraag naar voorbeelden die de 
score op het thema toelichten. Uit deze voorbeelden worden met behulp van een stemming 3 voorbeelden 
gekozen, die zeker aangepakt moeten worden. Voor elk van de gekozen voorbeelden worden vervolgens 
acties gegenereerd die door de medewerker zelf, de coördinator/coach of het MT kunnen worden 
ondernomen om de huidige situatie te verbeteren. Tot slot worden met behulp van een stemming uit deze 
acties per voorbeeld en per uitvoerende de 3 acties gekozen die aanbevolen worden aan het MT Totaal.  
 
In fase 5 worden de aanbevelingen voor de verbetering van elk thema die voortkomen uit de vorige fase 
doorgegeven aan het MT Totaal. Zij bepalen tijdens een bijeenkomst mede op basis van de haalbaarheid en 
toepasbaarheid van de aanbevolen acties een concrete actielijst voor de komende tijd. 
 
Tijdens de uitvoering van het i-MTO worden enkele elektronische hulpmiddelen van GSOnline gebruikt. Dit 
is de versie van GroupSystems die via het intranet vanaf de werkplek benadert kan worden. De resultaten 
worden gepubliceerd op een intranetsite en voor de berichtgeving wordt e-mail gebruikt. 

                                                      
4 De benchmarkvragen van het POPIA-onderzoek maken een vergelijking mogelijk tussen Capabel en de Rabobank en andere (externe) organisatie 
voor een tiental thema’s op het gebied van medewerkerstevredenheid. 
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verkrijgen
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1 dag
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5.3 Toepassing van de ontworpen richtlijnen bij het i-MTO 

5.3.1 Algemene richtlijnen 

1) Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van (het ontwerp van) de EVS-setting. 
Er is gekozen voor een iteratieve ontwerpstrategie van het i-MTO, waarbij er een eerste ontwerp is gemaakt 
dat uitgeprobeerd is in een pilot bij Capabel met de bedoeling op basis van de opgedane ervaring het ontwerp 
te verbeteren. Verder zijn tijdens het maken van het eerste ontwerp gesprekken gevoerd met deskundigen op 
het gebied van GroupSystems over de manier waarop het ontwerp eruit zou moeten zien en is literatuur 
geraadpleegd.  

2) De elementen ‘proces’, ‘EVS’ en ‘ondersteuning’ moeten goed op elkaar afgestemd zijn, waarbij met 
name ‘proces’ en ‘EVS’ zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten om de benodigde ondersteuning te 
minimaliseren. 

Aan deze richtlijn is in het ontwerp van het i-MTO minder aandacht geschonken. Omdat het proces nieuw 
was, is de nadruk gelegd op het ontwerpen van een goed proces (zie paragraaf 2.3). Bij de keuze van de 
elektronische hulpmiddelen voor de ondersteuning van elke fase van het i-MTO is er wel op gelet dat het 
gekozen hulpmiddel past bij het proces, maar aan automatisering en standaardisering van de ondersteuning is 
geen aandacht geschonken. 

5.3.2 Richtlijnen voor het creëren van relatief voordeel 

3) De resultaten van de vergadering moeten beantwoorden aan de behoeften van de opdrachtgever, de 
gebruiker van het resultaat én de deelnemer. Om dit te bereiken moeten de te bereiken doelen vooraf 
worden bepaald, helder en eenduidig worden geformuleerd en als leidraad worden gebruikt in het 
ontwerpproces. 

Zoals al blijkt uit paragraaf 5.2, zijn er diverse gesprekken gevoerd met de opdrachtgevers en andere 
betrokkenen in het begin van de ontwerpfase om duidelijk te krijgen welke doelen er bereikt moeten worden 
met het i-MTO. Deze zijn gebruikt als uitgangspunt van het ontwerpproces. 

4) De positieve effecten van het elektronisch vergaderen moeten worden benut, maar de voor- en nadelen 
van het gebruik van de elektronische hulpmiddelen moeten goed afgewogen worden ten opzichte van de 
voor- en nadelen van niet-elektronische hulpmiddelen. 

Het gebruik van een EVS maakte het mogelijk om de deelnemers aan het proces vanaf hun eigen werkplek 
mee te laten doen. Maar er is bewust voor gekozen om in fase 1 (kiezen van de thema’s), fase 3 (bepalen 
thema’s verdieping) en fase 5 (actielijst opstellen) gebruik te maken van zelfde tijd-zelfde plaats 
bijeenkomsten, vanwege de betere en snellere interactie. Bovendien zorgde het EVS ervoor dat de 
deelnemers anoniem konden discussiëren en dat de resultaten snel beschikbaar waren en snel verwerkt 
konden worden. Door de afwisseling tussen divergentie (discussiëren) en convergentie (stemmen) wordt 
ervoor gezorgd dat er voldoende aan bod komt, maar dat ook de belangrijkste punten uit de discussie gehaald 
konden worden. 

5) De resultaten moeten snel beschikbaar en merkbaar zijn voor alle betrokkenen. 
Het proces is zo ontworpen dat het i-MTO in een korte tijd uitgevoerd wordt, vanwege deze richtlijn en 
omdat één van de ontwerpeisen ‘snelheid’ is. De resultaten van iedere fase moeten beschikbaar zijn voordat 
begonnen wordt met de volgende fase. Na afloop van de uitvoering van het i-MTO moeten alle resultaten 
gepubliceerd kunnen worden en moet er duidelijk zijn wat er met de resultaten gaat gebeuren. Door hier 
duidelijke afspraken over te maken aan het eind van het i-MTO zou het effect ervan snel merkbaar moeten 
zijn. 

5.3.3 Richtlijnen voor het creëren van compatibiliteit 

6) De vrijheidsgraden van de EVS-setting moeten zorgvuldig gekozen worden, waarbij de gewenste 
flexibiliteit in de uitvoering afgewogen moet worden tegen de vergelijkbaarheid van de resultaten en de 
benodigde ondersteuning. 

Het doel van fase 1 (kiezen thema’s) en fase 3 (kiezen thema’s verdieping) is het inbouwen van flexibiliteit 
in de keuze van de vragen en de deelnemers aan de discussies. Op deze manier kan ingespeeld worden op de 
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ontwikkelingen in de organisatie (fase 1) en de resultaten van de vragenlijst (fase 3). Bovendien kunnen 
tijdens de uitvoering van fase 2 (eerste beeld verkrijgen) en fase 4 (verdiepen thema’s) de respons en de 
commentaren in de gaten worden gehouden en eventueel bijgestuurd door middel van een e-mail of een 
(niet-anonieme) opmerking in de discussie.  

7) De manier waarop het proces in de praktijk wordt uitgevoerd, moet goed bestudeerd worden en de EVS-
setting moet daarbij aansluiten. 

Het MTO werd bij Capabel eerst uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Het i-MTO sluit hierop aan 
door ook te beginnen met een vragenlijst. Deze wordt echter korter gemaakt door die thema’s te laten kiezen 
die relevant zijn voor de organisatie op dat moment.  

8) Zorg ervoor dat het EVS goed aansluit bij de bestaande software, hardware en infrastructuur. 
Het i-MTO maakt gebruik van GSOnline, e-mail, Microsoft Word en de bestaande intranetsite. Omdat slecht 
een deel van de medewerkers toegang heeft tot de intranetsite van Capabel is er op een andere plaats een 
website toegevoegd waar wel alle deelnemers toegang toe hebben.  

5.3.4 Richtlijnen voor het verminderen van complexiteit 

9) Zorg voor een eenvoudig en eenduidig proces door het aantal activiteiten en het aantal 
vragen/onderwerpen per activiteit beperkt te houden en door eventueel een (grote) groep in kleinere 
subgroepen te splitsten. 

Het hele i-MTO bestaat uit slechts 5 fasen, waarvan de medewerkers er slechts 1 of 2 bewust meemaken. Het 
aantal thema’s in de vragenlijst is beperkt tot 10 en bij het verdiepen van de thema’s is de grote groep 
gesplitst in subgroepen die elk over één thema verder praten. Het aantal vragen per discussiestap is ook 
beperkt gehouden. 

5.3.5 Richtlijnen voor het creëren van zichtbaarheid 

10) Alle resultaten moeten transparant en herkenbaar worden gerapporteerd. De rapportages moeten 
bereikbaar zijn voor alle betrokkenen en er moet duidelijk worden gecommuniceerd waar de rapportages 
te vinden zijn. 

De rapporten bevatten een integraal verslag van de resultaten en in de bijlagen de vragen, de manier van 
verwerking en een letterlijke weergave van de discussies. Bij de verwerking van de resultaten van de 
discussie is erop gelet dat duidelijk is welke commentaren gebruikt zijn om tot een bepaalde conclusie te 
komen. De rapportages zijn zowel op de intranetsite van Capabel als op een speciale website gezet, zodat 
iedereen van Capabel ze kon bereiken. Iedereen heeft ook een e-mail gekregen waarin vermeld staat waar de 
resultaten te vinden zijn. 

11) De resultaten moeten meetbaar zijn en moeten achteraf worden vergeleken met de gestelde doelen 
Er zijn van te voren duidelijke doelen en eisen aan het i-MTO vastgesteld. Het bleek alleen lastig om die 
allemaal meetbaar te maken. Eén van de eisen, het bereiken van een hoge participatiegraad, is meetbaar 
evenals het aantal acties dat aanbevolen wordt en de uiteindelijke acties die uitgevoerd worden.  

5.3.6 Conclusie 
Bij het ontwerpen van het i-MTO is zoveel mogelijk geprobeerd om alle richtlijnen op te volgen. Het bleek 
dat dit voor het merendeel van de richtlijnen geen problemen opleverde. Richtlijn 2 (zorg voor een goede 
afstemming tussen ‘proces’, ‘EVS’ en ‘ondersteuning’) kon maar beperkt gebruik worden, omdat het proces 
nieuw was. Pas als er meer bekend is over het proces kan er voor een goede afstemming worden gezorgd. 
Richtlijn 8 (aansluiten bij bestaande software, hardware en infrastructuur) is wel opgevolgd, maar er moest 
ook nieuwe website worden gemaakt om ervoor te zorgen dat aan richtlijn 10 (resultaten bereikbaar voor alle 
betrokkenen) voldaan kon worden. Het opvolgen van richtlijn 11 (meetbare resultaten) bleek ook maar 
beperkt mogelijk, omdat het lastig was de doelen en eisen meetbaar te maken.  
 
Alle richtlijnen, behalve 2 en 11, kunnen dus getoetst worden. Richtlijn 11 kan wel in beperkte mate worden 
getoetst en er kan bekeken worden of op basis van de ervaring met het uitvoeren van het i-MTO conclusies 
kunnen worden getrokken over richtlijn 2 en 11. 
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5.4 Uitvoering bij Capabel 
In deze paragraaf wordt kort de uitvoering van het i-MTO bij Capabel besproken. Als eerste worden de 
afwijkingen tussen de uitvoering en het ontwerp besproken. Vervolgens worden de procesresultaten en de 
kosten van de uitvoering besproken en de conclusies de getrokken kunnen worden over de uitvoering. De 
paragraaf wordt afgesloten met een beschouwing van de lessen die geleerd zijn over de ondersteuning. 

5.4.1 Afwijkingen van het gevolgde proces ten opzichte van het ontwerp 
Belangrijke afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van het ontwerp zijn (in chronologische volgorde):  
• De tijd die beschikbaar was voor het invullen van de vragenlijst tijdens fase 2 ‘eerste beeld verkrijgen’ 

was slechts 2 dagen in plaats van 5 
• De tijd die beschikbaar was voor de stap ‘stemmen over de voorbeelden’ tijdens de discussie is verlengd 

van 1 dag naar 2,5. 
De verwerking van de discussies bleek erg tijdrovend te zijn, waardoor de stemming pas in de tweede 
helft van de ochtend gestart kon worden. Dezelfde middag was ook de verwerkingsstap gepland, 
waardoor de deelnemers slechts een halve dag overhielden voor deelname. De deelname was daarom vrij 
laag, waardoor besloten is de deelnemers nog anderhalve dag de kans te bieden mee te doen. 

• De stap ‘ stemmen over de oplossingen’ van de discussie is weggelaten. 
Het bleek weinig zinvol om over de oplossingen en acties, die gegenereerd werden tijdens de discussie 
over de oplossingen, te stemmen, omdat het niveau van concreetheid van de acties erg verschilde. Er is 
daarom besloten om alle acties mee te nemen en binnen het MT Totaal op basis van alle verkregen 
informatie een actieplan op te stellen. 

• Tijdens fase 5 (Actielijst opstellen) is slechts een algemeen plan van aanpak afgesproken. 
Aangezien er geen lijst met concrete aanbevelingen voor te ondernemen acties was, is tijdens de 
vergadering van het MT een presentatie gegeven van de resultaten en is afgesproken wie er binnen het 
MT Totaal verantwoordelijk worden voor het vervolg van het i-MTO en wat er wordt gedaan om tot 
concrete acties te komen. 

5.4.2 Bespreking van de procesresultaten en kosten 

Fase 2, Eerste beeld verkrijgen 
In totaal hebben 23 van de 30 leidinggevenden (77%) en 199 van de 348 medewerkers (57%) deelgenomen 
aan de vragenlijst, wat beter is dan de verwachte participatiegraad van 50%. Het heeft de leidinggevenden 
gemiddeld 32 minuten gekost om de vragenlijst in te vullen, de medewerkers 26 minuten (schatting vooraf: 
30 minuten). 68% van de leidinggevenden en 58% van de medewerkers heeft de vragenlijst op de eerste dag 
in gevuld. 

Fase 4, Verdiepen thema 
Tijdens de vierde fase zijn er 5 thema’s verdiept in discussies. Elke discussie bestond uit 3 discussiestappen: 
discussie over voorbeelden, stemmen en discussie over acties. In totaal zijn er 162 medewerkers uitgenodigd 
voor deelname aan de discussies, waarbij een participatiegraad van ongeveer 50% verwacht werd. In tabel 
5.1 staat voor elke discussiestap een aantal gegevens vermeld over de deelname, de deelname tijd en het 
aantal commentaren. Dit zijn de gemiddeldes van de 5 parallelle discussies. In bijlage H staan de gegevens 
van elk van de discussies. 
 
De gemiddelde participatiegraad van de discussie over de voorbeelden is een stuk lager dan verwacht. Hier 
moet echter een kanttekening bij geplaatst worden. Dit wordt namelijk veroorzaakt door een lage 
participatiegraad in 2 van de 5 discussies (23% en 33%). De participatiegraad van de overige 3 ligt rond de 
45%.  
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Tabel 5.1 Overzicht van de procesresultaten van fase 4 

 Discussie over 
voorbeelden 

Stemmen Discussie over 
acties 

Aantal deelnemers 64 57 70 
% Nieuwe deelnemers5 - 23% 18% 
Participatiegraad 40% 35% 43% 
% Deelnemers dat op dag 1 en 
op dag 2 ingelogd heeft6 41% - 20% 

Gemiddelde deelnametijd (min) 36,5 6,4 22,7 
Verwachte deelnametijd (min) 30 15 30 
Totaal aantal commentaren 177 - 287 
Aantal commentaren per 
deelnemer 2,7 - 4,2 

Aantal commentaren per vraag 15,7 - 7,5 
Aantal commentaren per vraag 
per deelnemer 1,2 - 0,5 

Kosten 
De kosten van het i-MTO bestaan uit opstartkosten, de kosten van de uitvoering (ondersteuning en het 
gebruik van GSOnline) en indirecte kosten (de tijd die de deelnemers investeren). Hiervan zijn alleen de 
kosten voor het gebruik van GSOnline (gefactureerd per gebruikte minuut) en de tijd die de deelnemers 
investeren zichtbaar te maken. In tabel 5.2 zijn het aantal minuten dat deelnemers online zijn geweest 
afgebeeld per fase. De deelnemers konden de tijd die ze investeerden in het i-MTO onder een projectcode 
wegschrijven. Met behulp hiervan kan de tijd die de deelnemers investeren geschat worden. Deze gegevens 
staan in tabel 5.3 weergegeven. Het blijkt dat slechts een beperkt deel van de deelnemers de uren 
daadwerkelijk heeft weggeschreven. 

Tabel 5.2 Aantal minuten dat deelnemers online zijn geweest   Tabel 5.3 Geschreven uren (heel i-MTO) 

 Minuten   Aantal Uren 
Fase 2, Eerste beeld verkrijgen 5673  Leden werkgroep 2 17,5 
Fase 3, Bepalen thema’s verdieping 463  MT Totaal 7 9,5 
Fase 4, Verdiepen thema’s   Medewerkers 65 64,5 
- Discussie over voorbeelden 2401  Totaal 74 91,5 
- Stemmen 495     
- Discussie over acties 1728     
Totaal 10.760     

5.4.3 Conclusie over de uitvoering van het i-MTO 
De uitvoering van het i-MTO als geheel voldoet grotendeels aan de verwachtingen vooraf. Met name in fase 
2 (een eerste beeld verkrijgen) zijn deze uitgekomen: de participatiegraad ligt hoger dan verwacht en ook de 
deelnametijd wijkt bijna niet af van de schatting. Bij fase 4 (verdiepen thema’s) zijn de verwachtingen niet 
geheel uitgekomen: de participatiegraad is lager dan verwacht en het aantal deelnemers dat op twee dagen 
heeft ingelogd is vrij laag. Ook de deelname tijd wijkt af, maar alleen bij de discussie over de voorbeelden in 
negatieve zin. Daartegenover staat dat er wel voldoende commentaren zijn gegeven. 
 
Bij de uitvoering van het i-MTO is het niet gelukt om de doelstelling ‘het hebben van een actielijst’ te 
bereiken. Het lijkt of de deelnemers aan de discussie weinig geprikkeld worden om goed na te denken over 
oplossingen en acties. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het gedistribueerde karakter van de discussie en het 

                                                      
5 Nieuwe deelnemers zijn deelnemers die nog niet eerder hebben deelgenomen aan (een discussiestap van) fase 4. 
6 Dit percentage wordt gebruikt als schatting voor het aantal deelnemers dat meer dan één keer heeft ingelogd. 
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feit dat de deelnemers weinig tijd kunnen vrijmaken onder werktijd. Ook heeft het MT Totaal erg weinig tijd 
gehad om de resultaten te bestuderen, te laten bezinken en te overleggen over mogelijke acties. Uit een 
kritische beschouwing van het ontworpen i-MTO blijkt dat slechts 25% van de doorlooptijd besteed wordt 
aan het opstellen van een actielijst. Een heroverweging van het ontwerp van het i-MTO lijkt daarom 
noodzakelijk.  
 
Met het i-MTO is het mogelijk om de mening van veel medewerkers te horen in weinig tijd. De deelnemers 
aan het i-MTO hebben gemiddeld een half uur tot een uur besteed aan het i-MTO. De kosten van het i-MTO 
zijn vanuit dit oogpunt laag. De kosten van het gebruik van GSOnline zijn vrij hoog. Hierdoor kan het zijn 
dat de kosten van het afnemen van een vragenlijst via GSOnline weinig verschillen van de kosten van een 
papieren vragenlijst. Er moet daarom worden gezocht naar een goedkoper alternatief, bijvoorbeeld een 
vragenlijst op een website waarbij geen tijdmeter meeloopt. Indien mogelijk kan er ook gezocht worden naar 
een alternatief voor de uitvoering van de discussies. Aan de andere kant moeten deze kosten ook afgezet 
worden tegen de kosten van het laten uitvoeren van een MTO door een extern bureau. 

5.4.4 Leerpunten met betrekking tot de ondersteuning. 
De ervaring met het ondersteunen van het proces heeft tot een aantal leerpunten geleid: 
1. Een goede voorbereiding van de uitvoering is cruciaal voor het bereiken van een kwalitatief goed 

resultaat binnen de strakke tijdsplanning. 
2. Tijdens het proces moet meer tijd worden genomen voor het verwerken van de tussenresultaten van met 

name de discussies over de voorbeelden en over de acties, omdat dit lastig en tijdrovend blijkt te zijn, 
maar wel bepalend is voor de volgende discussiestappen. Ook moet er naar een methode worden gezocht 
om de verwerking efficiënter en effectiever te maken. 

3. De betrokkenheid van één of meer inhoudsdeskundigen is noodzakelijk voor een goede verwerking van 
de tussen- en eindresultaten, waarbij zij voldoende tijd te beschikking moeten (kunnen) stellen. 

4. De ondersteuning kan veel makkelijker worden gemaakt door een deel van de noodzakelijke 
ondersteuning te automatiseren (bijvoorbeeld de verwerking van de vragenlijst tot een rapport, de 
deelnemersadministratie). 

5.5 Nabeschouwing 
In dit hoofdstuk is het eerste deel van de uitvoering van toets 1 besproken: het ontwerp van het i-MTO, de 
manier waarop de richtlijnen daarin toegepast zijn en de procesresultaten en de kosten van de uitvoering van 
het i-MTO. Het blijkt dat bijna alle richtlijnen toegepast konden worden in het ontwerp en dus getoetst 
kunnen worden. De richtlijnen worden getoetst door de uitvoering van het i-MTO te evalueren. Uit de 
procesresultaten blijkt dat het eerste deel van het i-MTO grotendeels voldoet aan de verwachtingen vooraf, 
maar dat het niet gelukt is om tot een actielijst te komen. De evaluatie heeft tot doel de mening van de 
betrokkenen over de uitvoering te bepalen. In het volgende hoofdstuk wordt de opzet van de evaluatie van 
het i-MTO besproken en in hoofdstuk 7 worden de resultaten van de evaluatie van de uitvoering bij Capabel 
besproken. 
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Hoofdstuk 6 Opzet van de evaluatie van het i-MTO 
Dit hoofdstuk bespreekt de opzet van de evaluatie van de uitvoering van het i-MTO. Bij het opzetten van de 
evaluatie is de Goal/Question/Metric-methode (GQM-methode) gebruikt (zie paragraaf 3.4). Dit hoofdstuk 
beschrijft de resultaten van de definitiefase van de GQM methode. Het interpretatieproces staat beschreven 
in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. In paragraaf 6.1 worden de meetdoelen van de evaluatie bepaald. Op basis 
hiervan worden in paragraaf 6.2 vragen en metrieken afgeleid. Paragraaf 6.3 bespreekt het meetplan. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een nabeschouwing (paragraaf 6.4). 

6.1 Vaststellen meetdoelen 
Voordat de meetdoelen kunnen worden vastgesteld, moet worden bepaald wat precies gemeten moet worden. 
De meetomgeving moet gedefinieerd worden. Er zijn drie mogelijke meetomgevingen: 
1. De perceptie van het i-MTO als zodanig. 
2. De vergelijking tussen de perceptie van de GroupSystems-omgeving en de perceptie van de nieuwe i-

MTO-omgeving 
3. De vergelijking tussen de perceptie van het oude MTO (met papieren vragenlijst) en de perceptie van het 

nieuwe i-MTO 
 
Meetomgeving 1 is gericht op het trekken van conclusies over de perceptie van de innovatie attributen van 
het i-MTO door de betrokken partijen. Er wordt alleen gekeken naar de huidige omgeving zonder dat er een 
vergelijking wordt gemaakt. 
 
Het uitgangspunt van dit afstudeeronderzoek was de EVS-setting met GroupSystems. Dit suggereert een 
vergelijking tussen de oude EVS-setting en de nieuw ontworpen EVS-setting met als doel te bekijken wat het 
verschil in de perceptie van de innovatie attributen is. Dit is echter een lastige vergelijking. Ten eerste is dit 
de eerste keer dat een MTO is ondersteund met een EVS, waardoor een oude EVS-setting waarin een 
vergelijkbare taak wordt uitgevoerd met GroupSystems niet beschikbaar is. Het is erg lastig om een goed 
meetinstrument te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om de oude EVS-setting, waarin een andere taak 
wordt uitgevoerd, te vergelijken met de nieuwe EVS-setting en dat valide en betrouwbare resultaten oplevert. 
Ten tweede gebruikt de nieuwe EVS-setting GSOnline, dat ingericht is voor het i-MTO, waardoor het 
verschil tussen oud en nieuw vrij klein wordt. 
 
Vanuit het gezichtspunt van de organisatie, waar het i-MTO wordt uitgevoerd, zal de oude situatie over het 
algemeen een MTO met een papieren of elektronische vragenlijst zijn. De vergelijking tussen deze oude 
situatie en de nieuwe EVS-setting heeft als doel te bekijken welke verschillen er zijn in de percepties van de 
innovatie attributen. Maar deze vergelijking is niet helemaal correct, omdat het doel van de twee 
onderzoeken niet hetzelfde is. Het oude MTO was alleen gericht op het krijgen van een compleet beeld van 
de tevredenheid van medewerkers zonder interactiviteit. Hierdoor kunnen het oude en het nieuwe onderzoek 
niet volledig vergeleken worden, maar slechts op enkele aspecten.  
 
Daarom is er gekozen voor meetomgeving 1, de perceptie van het i-MTO als zodanig. De derde omgeving, 
de vergelijking tussen het oude en het nieuwe MTO, wordt voor enkele relevante aspecten gebruikt door te 
vragen naar de perceptie ten opzichte van de oude situatie. Dit gebruikt het principe van ‘anchoring and 
adjustment’ (Davis, 1982): het oude MTO is gekozen als referentiepunt en de respondent wordt gevraagd of 
de nieuwe situatie beter is. 
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Deze keuze leidt tot 5 meetdoelen (figuur 6.1), één voor elk innovatie attribuut, die zijn gedefinieerd met 
behulp van het ‘meetdoel sjabloon’ (Solingen, Berghout, 1999).  
 
Analyseer de laagdrempeligheid van de EVS-setting 
met als doel het begrijpen 
van de perceptie van: 

1. relatief voordeel 
2. compatibiliteit 
3. complexiteit 
4. testbaarheid 
5. zichtbaarheid 

gezien vanuit de betrokkenen 
in de context van de uitvoering van het i-MTO. 

Figuur 6.1 De 5 meetdoelen van de evaluatie 

6.2 Vaststellen vragen en metrieken 
De vastgestelde meetdoelen voor elk van de vijf innovatie attributen worden verfijnd tot vragen en 
metrieken. In deze paragraaf worden de vastgestelde vragen besproken. De definitie en beschrijving van de 
metrieken staan in bijlage J. Het meten van de innovatie attributen is bedoeld om de te verwachten adoptie-
ratio te voorspellen. Om een indicatie te krijgen van de adoptiebereidheid van de betrokkenen, worden ook 
enkele vragen en metrieken geformuleerd om dit te meten.  

6.2.1 Relatief voordeel 
De aard van de innovatie bepaalt welke specifieke types relatief voordeel belangrijk zijn voor de (potentiële) 
gebruikers (Rogers, 1995). Als de verschillende aspecten van relatief voordeel (winstgevendheid, kosten, 
afname van ongemak, besparing in tijd en moeite en de directheid van de beloning) van het i-MTO worden 
bekeken dan kunnen de volgende voordelen worden onderscheiden: 
• Winstgevendheid 

Winstgevendheid heeft meer te maken met de adoptie van de innovatie als geheel en dus met de uitkomst 
van de evaluatie. Daarom wordt ‘winstgevendheid’ niet meegenomen in de evaluatie. 

• Een afname van ongemak 
Het i-MTO moet meer achtergrondinformatie opleveren dan het oude MTO en zelfs mogelijke acties, 
waardoor de resultaten bruikbaarder worden. Verder moet met het i-MTO een hogere participatiegraad 
bereikt worden, doordat het i-MTO prettiger te gebruiken is door een efficiënte communicatie, een goed 
proces en makkelijk te gebruiken hulpmiddelen. Dit laatste is onderdeel van ‘Complexiteit’ en wordt 
daar verder uitgewerkt. Efficiënte communicatie houdt in dat de deelnemer op het juiste moment de 
juiste informatie ontvangt over wat er van hem wordt verwacht of over de resultaten. Een goed proces 
wil zeggen dat de deelnemer niet het gevoel heeft dat zijn tijd verspild wordt, dat hij de nieuwe manier 
van werken prettig vindt en dat hij het doel van iedere processtap begrijpt. Ook dit laatste is onderdeel 
van ‘Complexiteit’ en wordt daar verder uitgewerkt. Tenslotte moeten de deelnemers het gevoel hebben 
dat de resultaten echt gebruikt gaan worden. 

• Besparing in tijd en moeite 
Het i-MTO wordt uitgevoerd met behulp van elektronische hulpmiddelen, die het verwerken van de 
resultaten sneller en makkelijker maken, waardoor het proces snel kan verlopen. 

• Directheid van de beloning 
Door de snelle verwerking zijn de resultaten snel beschikbaar en kunnen ze snel teruggekoppeld worden 
aan de deelnemers. Echter, de mate waarin een deelnemer dit waardeert, is afhankelijk van zijn interesse 
in de resultaten. 

• Goede verhouding tussen kosten en opbrengsten 
Het is belangrijk dat de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten acceptabel is. Door het opstarten 
van het i-MTO makkelijk en flexibel te maken en door de ondersteuning te minimaliseren zou deze 
verhouding als positief moeten worden ervaren. 
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Op basis van deze analyse van de voordelen van het i-MTO zijn de volgende vragen opgesteld: 
1. Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 
2. Is de bereikte participatiegraad toereikend? 
3. Hoe effectief is de communicatie? 
4. Hoe goed is het gevolgde proces? 
5. Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 
6. Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 
7. Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten? 
 
Om de antwoorden op de vragen beter te kunnen beoordelen wordt ook gevraagd naar het belang van het i-
MTO voor de respondent, het belang van het i-MTO voor de organisatie volgens de respondent, de reden 
waarom hij niet deelgenomen heeft (indien van toepassing) en zijn interesse in de resultaten.  

6.2.2 Compatibiliteit 
Een innovatie kan (in)compatibel zijn met de socio-culturele waarden en overtuigingen en met eerder 
geïntroduceerde ideeën. Voor het i-MTO is het belangrijk dat de uitvoering past bij de bestaande 
bedrijfscultuur. Vandaar dat de volgende vraag is opgesteld: 
8. Komt de manier waarop het i-MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken binnen 

de organisatie? 

6.2.3 Complexiteit 
Het is belangrijk dat het doel van iedere processtap van het i-MTO makkelijk te begrijpen is en dat het 
makkelijk is om deel te nemen. Daarom zijn de volgende vragen opgesteld: 
9. Hoe makkelijk is het om het i-MTO te begrijpen? 
10. Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het i-MTO? 

6.2.4 Testbaarheid 
De testbaarheid van i-MTO is gerelateerd aan de kosten en opbrengsten van het testen. Dit wil zeggen dat de 
resultaten van het i-MTO tijdens en/of na de test zichtbaar moeten zijn om te kunnen bepalen of de 
voordelen de kosten rechtvaardigen. Dit laatste is onderdeel van ‘Zichtbaarheid’ en wordt daar verder 
uitgewerkt. Een aantal zaken beïnvloedt de kosten van het testen van het i-MTO: de extra voorzieningen die 
geregeld moeten worden, de training die nodig is, de hoeveelheid moeite die het opstarten en uitvoeren van 
het i-MTO kost en de extra ondersteuning die nodig is.  
 
Daarom zijn de volgende vragen opgesteld: 
11. Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig om het i-MTO te gebruiken? 
12. Is training nodig voor het i-MTO gebruikt kan worden? 
13. Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het i-MTO (vanuit de beleving van de 

opdrachtgever)? 
14. Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 
15. Hoeveel moeite kost deelnemen aan het i-MTO? 

6.2.5 Zichtbaarheid 
Er worden twee dimensies van zichtbaarheid onderscheiden. De eerste dimensie is de aantoonbaarheid van 
de resultaten, wat wordt bepaald door de zichtbaarheid van de resultaten van het i-MTO voor alle 
betrokkenen en de mate waarin zij in staat zijn anderen over de resultaten te vertellen. De tweede dimensie 
van zichtbaarheid is de waarneembaarheid van de resultaten voor derden. Daarom zijn de volgende vragen 
opgesteld: 
16. Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het i-MTO? 
17. Hoe makkelijk is het om de voordelen van het i-MTO uit te leggen? 
18. Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 
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6.2.6 Adoptiebereidheid 
Om een indicatie te krijgen van de bereidheid van de betrokkenen om het i-MTO te adopteren, is de 
volgende vraag opgesteld: 
19. Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het i-MTO vaker te gebruiken? 

6.3 Meetplan 
Het meetplan beschrijft hoe de metingen worden uitgevoerd en definieert de opgestelde metrieken in detail. 
In deze paragraaf wordt beschreven wanneer en hoe de metingen worden uitgevoerd en hoe de opgestelde 
metrieken in meer detail zijn uitgewerkt. In bijlage J staat dit voor alle metrieken vermeld. Maar eerst wordt 
een tot nu toe onderbelicht aspect besproken: de verschillende gezichtspunten van de betrokkenen en de 
gevolgen daarvan voor de opzet van de evaluatie. 

6.3.1 Gezichtspunten van de betrokkenen 
Het is belangrijk om de verschillende gezichtspunten van de betrokkenen mee te nemen in de evaluatie, 
omdat voor iedere betrokkene andere aspecten van de innovatie attributen belangrijk zijn. Zoals in hoofdstuk 
4 is besproken, kan ieder individu meerdere rollen vervullen, waarbij elke rol leidt tot een andere perceptie 
van de EVS-setting. Het doel van de meting is het bepalen van de perceptie van de EVS-setting vanuit iedere 
rol. De perceptie van een rol is echter niet meetbaar. Het is alleen mogelijk om de perceptie van een individu 
te meten. Maar de meting van de perceptie van een individu is niet te herleiden tot de perceptie van een rol, 
omdat één individu meerdere rollen kan hebben. 
 
Om dit probleem op te lossen, wordt elk individu gevraagd naar zijn perceptie vanuit elk van de rollen die hij 
heeft vervuld. Dit betekent voor de opzet van de evaluatie dat er voor iedere rol een aparte evaluatie moet 
worden uitgevoerd. Maar niet alle vragen en metrieken zijn relevant voor elke rol, waardoor iedere evaluatie 
een deel van de vragen en metrieken bevat. Vraag 1 (Hoe bruikbaar zijn de resultaten?) is bijvoorbeeld alleen 
relevant voor de opdrachtgever en de gebruiker van het resultaat en niet voor de deelnemer. In bijlage J.8 
staat weergegeven welke vragen (en metrieken) relevant zijn voor iedere rol.  

6.3.2 Tijdstip 
Er zijn een aantal momenten waarop de uitvoering van het i-MTO kan worden geëvalueerd: 
1. Tijdens de uitvoering 
Door iedere processtap afzonderlijk te evalueren, weten de respondenten nog precies hoe de processtap 
verlopen is en wat hun mening erover is. Een nadeel hiervan is dat de respondenten een aantal keer gevraagd 
wordt om deel te nemen aan een evaluatie. Bovendien is er tijdens de uitvoering van het i-MTO nog erg 
weinig bekend over de eindresultaten. 
2. Meteen na afloop van de uitvoering 
De respondenten weten nog vrij goed hoe het i-MTO verlopen is en wat hun mening is en ze worden maar 
één keer gevraagd deel te nemen aan een evaluatie. Ook zijn de eindresultaten bekend. Een nadeel is dat de 
acties nog niet uitgevoerd zijn, waardoor de respondenten het effect van de uitvoering van het i-MTO nog 
niet kunnen beoordelen. 
3. Na uitvoering van de acties 
De eindresultaten zijn bekend en de respondenten kunnen ook het effect van de uitvoering van het i-MTO 
beoordelen. Een nadeel van dit tijdstip is dat de respondenten nog maar vrij weinig weten van de uitvoering 
van het i-MTO. Dit nadeel is te omzeilen door twee keer te evalueren: één keer meteen na afloop en één keer 
na de uitvoering van de acties.  
 
Er is voor gekozen om de uitvoering van het i-MTO meteen na afloop te evalueren, omdat het niet mogelijk 
is om het i-MTO na de uitvoering van de acties te evalueren vanwege de tijdspanne van dit onderzoek. Dit is 
eigenlijk beter, vandaar dat wordt aanbevolen om na uitvoering van de acties het i-MTO nog een keer te 
evalueren.   

6.3.3 Methode 
De evaluatie wordt uitgevoerd door de deelnemers en gebruikers van het resultaat een elektronische 
vragenlijst in te laten vullen. De opdrachtgevers worden aan de hand van een vragenlijst geïnterviewd, omdat 
het aantal opdrachtgevers klein is en door middel van een interview meer gedetailleerde informatie kan 
worden verkregen. Om ook zicht te krijgen op de achtergrond van de antwoorden van de deelnemers en de 
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gebruikers van het resultaat wordt een aantal open vragen opgenomen in de vragenlijst naar het gemak van 
deelname, de berichtgeving, de uitvoering, de manier waarop de resultaten gecommuniceerd worden, goede 
punten en verbeterpunten. De vragen staan in bijlage J.7. 
 
Om te komen tot een vragenlijst is voor iedere metriek een stelling opgesteld. De respondent kan op een 5-
puntsschaal aangeven in hoeverre hij/zij het met de stelling eens is. In deze schaal is ‘neutraal’ ook als 
antwoordmogelijkheid opgenomen, omdat het doel het bereiken van een ‘muur’ van innovatie attributen is 
die neutraal of positief ervaren wordt. Er is voor gezorgd dat er voor ieder innovatie attribuut naar minimaal 
4 verschillende aspecten is gevraagd om een goed beeld van ieder attribuut te krijgen. Daardoor horen bij 
sommige metrieken meerdere stellingen. Om de evaluatie betrouwbaarder te maken, kunnen er per 
metriek/aspect ook meerdere vragen worden gesteld. De antwoorden hierop worden dan samengevoegd. Dit 
is echter niet gedaan, omdat daardoor de vragenlijsten veel te lang zouden worden. In bijlage J staan voor 
elke metriek de bijbehorende stelling(en) vermeld.  
 
Om een idee te geven van de uitwerking van de metrieken worden in de onderstaande figuur de metrieken 
gegeven die horen bij vraag 1 (Hoe bruikbaar zijn de resultaten?). 
 

 Metriek RA 01 Metriek RA 02 
Definitie • De hoeveelheid inzicht in de huidige situatie 

die de resultaten geven 
• Bruikbaarheid van de 

verbetervoorstellen 
Beschrijving • De mate waarin het i-MTO voldoende 

inzicht oplevert in de aspecten die de 
achtergrond vormen van de tevredenheid 
van de medewerkers. 

• De mate waarin de voorgestelde 
acties/oplossingen bruikbaar zijn. 

Stelling • ‘De beschrijving van de huidige situatie 
geeft een goed inzicht in de aspecten die de 
achtergrond vormen van de tevredenheid 
van de medewerkers.’ 

• ‘De voorgestelde 
acties/oplossingen zijn goed 
bruikbaar.’ 

Alle mogelijke 
uitkomsten 

• Zeer oneens, oneens, neutraal, eens, zeer 
eens 

• Zeer oneens, oneens, neutraal, 
eens, zeer eens 

Figuur 6.2 De uitgewerkte metrieken van vraag 1 (Hoe bruikbaar zijn de resultaten?) 

6.4 Nabeschouwing 
In dit hoofdstuk is de opzet besproken van de evaluatie van de uitvoering van het i-MTO. Deze evaluatie is 
onafhankelijk van de organisatie waarbij de uitvoering heeft plaatsgevonden en kan zowel bij toets 1 (i-MTO 
bij Capabel) als bij deeltoets 2 van toets 2 (i-MTO bij een andere organisatie) worden gebruikt. Verder 
worden de resultaten van de evaluatie op twee manieren gebruikt in dit onderzoek: om het ontwerp en de 
uitvoering van het i-MTO te evalueren (in hoofdstuk 7 en 8) en om het effect van de gebruikte richtlijnen te 
evalueren (in hoofdstuk 9).  
 
In het vorige hoofdstuk is het eerste deel van toets 1 besproken: het ontwerp van het i-MTO en de uitvoering 
ervan bij Capabel. In het volgende hoofdstuk komt het tweede deel van toets 1 aan bod: de resultaten van de 
evaluatie van de uitvoering bij Capabel. De opzet van deze evaluatie is in dit hoofdstuk beschreven. 
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Hoofdstuk 7 Toets 1: i-MTO bij Rabobank Capabel, evaluatie 
Dit hoofdstuk bespreekt het tweede deel van toets 1, de evaluatie van de uitvoering van het i-MTO bij 
Capabel. De opzet van de gebruikte evaluatie staat in het vorige hoofdstuk beschreven. In bijlage K staan de 
gebruikte vragenlijsten, die voor iedere rol afzonderlijk zijn gemaakt op basis van de gedefinieerde 
metrieken. De verwerkte resultaten van de vragenlijsten staan vermeld in bijlage L. Ze worden in dit 
hoofdstuk gebruikt om het de uitvoering bij Capabel en het ontwerp van het i-MTO te evalueren. In 
hoofdstuk 9 wordt de evaluatie gebruikt om de richtlijnen te evalueren. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
gaat in op de respons. In paragraaf 7.2 wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Vervolgens wordt per 
innovatie attribuut een antwoord gegeven op de geformuleerde vragen (paragraaf 7.3 tot 7.7). Paragraaf 7.8 
gaat in op de adoptiebereidheid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie over de uitvoering bij 
Capabel en het ontwerp van het i-MTO (paragraaf 7.9).  

7.1 Respons 
In totaal hebben 144 van de 378 benaderde mensen de vragenlijst ingevuld. Met beide opdrachtgevers is een 
interview gehouden. Tabel 7.1 geeft de verdeling van de respondenten over de verschillende groepen 
betrokkenen. Het invullen van de vragenlijst kostte de leden van het MT Totaal gemiddeld 17 minuten, de 
medewerkers 14 minuten. Er is geen onderzoek gedaan naar de non-respons, maar er kan wel iets over 
worden gezegd. Eén van de redenen om niet deel te nemen aan de evaluatie is dat veel mensen op vakantie 
waren in de periode dat het onderzoek werd uitgevoerd. Dit bleek uit het grote aantal ‘out-of-office-reply’ als 
reactie op de e-mail waarin mensen werden uitgenodigd om mee te doen (ongeveer 40).  
Tabel 7.1 Overzicht van de respondenten van de evaluatie 

Aantal respondenten 

Deelname aan i-MTO 

Betrokkenen 

Fase 1 Fase 2 Fase 4 Niet 
Totaal 

(N) 

Totaal 
aantal 

Participatie-
graad 

MT Totaal als 
deelnemer 12 11 - 0 12 30 40% 

MT Totaal als 
gebruiker van het 
resultaat 

- - - - 12 30 40% 

Medewerkers - 106 27 21 1327 348 38% 
Opdrachtgever - - - - 2 2 100% 

 
In tabel 7.1 staat ook het aantal respondenten vermeld dat daadwerkelijk deelgenomen heeft aan het i-MTO. 
Het blijkt dat het merendeel van de respondenten meegedaan heeft aan het i-MTO: 84% van de medewerkers 
en alle leden van het MT Totaal. Om een beeld te krijgen van de aard van de respons worden deze cijfers 
vergeleken met de cijfers over de deelname aan fase 2 van het i-MTO, omdat daar heel Capabel voor 
uitgenodigd is. Deze zijn een indicatie voor het verwachte percentage respondenten dat deelgenomen heeft 
aan het i-MTO. Aan fase 2 van het i-MTO heeft 57% van de medewerkers en 77% van de leden van het MT 
Totaal deelgenomen. Dus het werkelijke percentage respondenten dat meegedaan heeft aan het i-MTO is 
veel hoger is dan verwacht. Een tweede opvallend punt is dat het merendeel van de respondenten uit de 
medewerkergroep alleen heeft deelgenomen aan fase 2.  

7.2 Overzicht van de resultaten 
De antwoorden op de stellingen (en dus de metrieken) zijn verwerkt tot antwoorden op de vragen door het 
gemiddelde te berekenen van de antwoordpercentages ‘neutraal’, ‘eens’ en ‘zeer eens’ van de 
stellingen/metrieken die bij de vraag horen. Een overzicht hiervan staat weergegeven in figuur 7.1. In dit 
overzicht is te zien waar verbeteringen mogelijk zijn, namelijk bij die vragen waarop niet alle respondenten 
‘neutraal’, ‘eens’ en ‘zeer eens’ antwoorden. Ook bij vragen met een hoog percentage ‘neutraal’ als 
antwoord is verbetering mogelijk. 

                                                      
7 Het totaal is meer dan de som van de delen, omdat niet alle respondenten de betreffende vragen hebben ingevuld. 
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Figuur 7.1  Overzicht van de resultaten van de evaluatie (per gestelde vraag (zie volgende blz.) zijn voor elk van de 
relevante groepen respondenten het antwoordpercentage ‘neutraal’, ‘eens’ en ‘zeer eens’ afgebeeld) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Gestelde vragen: 
• Relatief voordeel 
1. Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 
2. Is de bereikte participatiegraad toereikend? 
3. Hoe effectief is de communicatie? 
4. Hoe goed is het gevolgde proces? 
5. Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 
6. Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 
7. Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten? 
• Compatibiliteit 
8. Komt de manier waarop het i-MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken binnen 

de organisatie? 
• Complexiteit 
9. Hoe makkelijk is het om het i-MTO te begrijpen? 
10. Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het i-MTO? 
• Testbaarheid 
11. Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig om het i-MTO te gebruiken? 
12. Is training nodig voor het i-MTO gebruikt kan worden? 
13. Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het i-MTO (vanuit de beleving van de 

opdrachtgever)? 
14. Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 
15. Hoeveel moeite kost deelnemen aan het i-MTO? 
• Zichtbaarheid 
16. Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het i-MTO? 
17. Hoe makkelijk is het om de voordelen van het i-MTO uit te leggen? 
18. Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 
• Adoptiebereidheid  
19. Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het i-MTO vaker te gebruiken? 
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7.3 Relatief voordeel 

1. Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 
De opdrachtgevers en met name de gebruikers van het resultaat hebben twijfels over de bruikbaarheid van 
het resultaat. 50% van de gebruikers van het resultaat vindt dat de beschrijving van de huidige situatie een 
goed inzicht geeft in de aspecten die de achtergrond vormen van de tevredenheid van de medewerkers, 
terwijl 42% daar neutraal tegenover staat. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat de zij de beschrijving 
zien als de mening van enkelen. Ook kan het zijn dat een deel van hen niet bekend is met de resultaten. 
Problemen met de omvang van het rapport en het ontbreken van een samenvatting zijn veelgemaakte 
opmerkingen in de antwoorden op de open vragen. 
 
De opdrachtgevers en het merendeel van de gebruikers van het resultaat (75%) staan neutraal tegenover de 
bruikbaarheid van de voorgestelde acties/oplossingen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de resultaten 
in de vorm van voorgestelde acties/oplossingen niet bereikt zijn. 

2. Is de bereikte participatiegraad toereikend? 
De opdrachtgever en het merendeel van de gebruikers van het resultaat (75%) is tevreden met het aantal 
medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 2 (eerste beeld verkrijgen). Zij zijn minder tevreden over het 
aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 4 (verdiepen thema’s). Slechts 50% van de 
opdrachtgevers en 45% van de gebruikers van het resultaat is tevreden met dit aantal.  

3. Hoe effectief is de communicatie? 
Volgens 76% van de deelnemers zorgde de berichtgeving tijdens het i-MTO ervoor dat het voldoende 
duidelijk was wat er van hen verwacht werd. In de antwoorden op de open vragen werden wel enkele 
verbetersuggesties gedaan:  
• kortere en bondigere tekst van de e-mails (eventueel met een uitgebreidere toelichting als bijlage) 
• beter aangeven wanneer de resultaten bekend zijn, wat er met de resultaten gedaan wordt en wat het de 

deelnemer oplevert 
• meer herinneringen sturen 
• (ook) een ander communicatiemedium gebruiken 
Verder vindt 58% van de deelnemers dat ze de berichten op tijd hebben ontvangen, maar 21% is het daarmee 
oneens. In de antwoorden op de open vragen geven veel mensen aan dat de berichten eerder verstuurd 
moesten worden, zodat er meer tijd tussen berichtgeving en deelname zit. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat er maar twee dagen beschikbaar waren voor het invullen van de vragenlijst tijdens fase 2 en dat het 
merendeel van de respondenten alleen heeft deelgenomen aan fase 2. 
  
De deelnemers antwoorden zeer verdeeld op de stelling ‘in de teruggekoppelde resultaten kon ik voldoende 
informatie vinden’. 29% is het oneens met de stelling, 38% staat er neutraal tegenover en 33% is het eens 
met de stelling. Dit kan niet verklaard worden door een gebrek aan interesse in de resultaten: 79% van de 
deelnemers is geïnteresseerd in de resultaten van het i-MTO. De verklaring ligt waarschijnlijk in het feit dat 
de vraag op twee manieren geïnterpreteerd kan worden. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat veel 
respondenten behoefte hebben aan een samenvatting van de resultaten en een conclusie. De omvangrijke 
rapporten worden als ontoegankelijk en niet leesbaar ervaren. De kwantiteit was wel aanwezig, maar de 
kwaliteit niet.  

4. Hoe goed is het gevolgde proces? 
De opdrachtgevers en 75% van de gebruikers van het resultaat geven de voorkeur aan de uitvoering van het 
i-MTO ten opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst). De deelnemers zijn 
minder enthousiast: 65% geeft de voorkeur aan het i-MTO en 28% heeft geen voorkeur. De volgende 
suggesties ter verbetering van de uitvoering worden vaak gemaakt: meer tijd voor deelname, duidelijkere, 
scherpere vragen met beter bijpassende antwoordmogelijkheden en meer echte discussie in fase 4. 

5. Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 
Het merendeel van de deelnemers weet niet hoe de resultaten gebruikt gaan worden (49%) of geeft neutraal 
als antwoord (34%). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de deelnemers geen e-mail hebben gehad 
waarin meegedeeld werd hoe de resultaten gebruikt (gaan) worden. Dit is alleen op de intranetsite vermeld. 
In de antwoorden op de open vragen geven veel respondenten dan ook aan dat ze graag per e-mail een 
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overzicht hadden gekregen van de belangrijkste resultaten en de manier waarop ze gebruikt gaan worden. 
Een andere mogelijke verklaring is dat de deelnemers wel weten wat er meegedeeld is, maar dat het nog 
steeds onduidelijk is wat er nu echt met de resultaten gaat gebeuren. De afspraken over het gebruik van de 
resultaten zijn immers nog steeds vaag.  

6. Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 
De opdrachtgevers, 83% van de gebruikers van het resultaat en 60% van de deelnemers vinden dat het i-
MTO kort heeft geduurd. In de antwoorden op de open vragen geven de respondenten aan dat de snelheid 
van het i-MTO één van de beste punten van het i-MTO is. In het algemeen vinden ze ook dat de tussen- en 
eindresultaten snel beschikbaar zijn, hoewel slechts 54% van de medewerkers vindt dat de eindresultaten 
snel beschikbaar zijn. Wel wordt in de antwoorden op de open vragen opgemerkt dat de snelheid de kwaliteit 
van het onderzoek misschien niet ten goede is gekomen. 

7. Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten? 
De opdrachtgevers vinden dat de verhouding tussen de opbrengsten en de kosten goed is. Maar hierbij moet 
wel opgemerkt worden dat het i-MTO een pilot was en dat de kosten maar gedeeltelijk duidelijk zijn. 

7.4 Compatibiliteit 

8. Komt de manier waarop het i-MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken binnen de 
organisatie? 
Het grootste deel van de deelnemers (70%) ervaart het i-MTO als passend bij de manier waarop ze graag 
werken door de onafhankelijk van tijd en plaats, de goede beschikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van 
het i-MTO. Ook past de manier waarop het i-MTO is uitgevoerd bij de manier van werken bij Capabel 
volgens ongeveer tweederde van de deelnemers. 

7.5 Complexiteit 

9. Hoe makkelijk is het om het i-MTO te begrijpen? 
De bedoeling van fase 1, 2 en 4 is duidelijk voor ongeveer 80% van de deelnemers en het kostte hen weinig 
moeite om de bedoeling te begrijpen. Het i-MTO werd ervaren als ‘simpel en makkelijk’.  

10. Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het i-MTO? 
Ongeveer 85% van de deelnemers vind het makkelijk om deel te nemen aan fase 1,2 en 4 en ongeveer 85% 
van de deelnemers vindt de elektronische hulpmiddelen makkelijk te gebruiken. De elektronische vorm van 
het i-MTO wordt positief ervaren: gebruiksvriendelijker dan papier, laagdrempelig, makkelijk, geen 
rompslomp. Ook werd het gewaardeerd dat het mogelijk was om vanaf de eigen werkplek mee te doen. 

7.6 Testbaarheid 

11. Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig om het i-MTO te gebruiken? 
Vrijwel alle deelnemers (94%) en de opdrachtgevers geven aan dat ze geen extra hardware, software en 
infrastructuur hoefden te regelen om deel te kunnen nemen. 

12. Is training nodig voor het i-MTO gebruikt kan worden? 
91% van de deelnemers geeft aan dat ze geen behoefte hebben aan training in het gebruik van de 
elektronische hulpmiddelen. Wel wordt er in de antwoorden op de open vragen aangegeven dat er behoefte 
was aan een kleine instructie over hoe om te gaan met het scherm dat je voor je ziet. 

13. Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het i-MTO (vanuit de beleving van de 
opdrachtgever)? 
De opdrachtgevers geven aan dat het opstarten en uitvoeren van het i-MTO weinig moeite kost. Zij ervaren 
dit als een van de beste punten van het i-MTO. 

14. Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 
De opdrachtgevers vinden dat de benodigde hoeveelheid technische ondersteuning weinig uren kost. De 
procesondersteuning daarentegen kost in absolute zin veel uren, maar de opdrachtgevers vinden dat relatief 
gezien het aantal uren meevalt ten opzichte van andere onderzoeken. 



Hoofdstuk 7 Toets 1: Kort MTO bij Rabobank Capabel, evaluatie 

- 42 - 

15. Hoeveel moeite kost deelnemen aan het i-MTO? 
75 tot 80% van de deelnemers heeft geen belemmeringen ondervonden bij deelname aan het i-MTO. De 
meest genoemde belemmeringen zijn:  
• fase 1 werd ervaren als een overval door het MT Totaal 
• het ‘vragenlijstprogramma’ sluit zichzelf af als er een tijdje niets mee gedaan wordt, waardoor de 

antwoorden worden gewist 
• de antwoordmogelijkheden passen soms niet goed bij de gestelde vragen in de vragenlijst van fase 2  
• een tekort aan tijd  
• door het gebruik van een unieke username (bijvoorbeeld user003) lijkt de anonimiteit niet gegarandeerd.  
Een aantal respondenten geeft aan dat ze graag vanaf thuis via het internet hadden willen meedoen. 82% van 
de deelnemers vindt dat deelname aan het i-MTO weinig moeite kost. Ongeveer 60% geeft aan dat deelname 
weinig tijd kost. 

7.7 Zichtbaarheid 

16. Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het i-MTO? 
In figuur 7.2 staan de antwoorden van de respondenten over de mate waarin ze weten waar de resultaten te 
vinden zijn en het gemak waarmee ze over de resultaten kunnen vertellen. Het blijkt dat de deelnemers hier 
zeer verdeeld over zijn, terwijl het voor de gebruikers van het resultaat en de opdrachtgevers duidelijk is. 

Figuur 7.2 De mate waarin de resultaten van het i-MTO duidelijk zichtbaar zijn voor de betrokkenen (deelnemer, 
gebruiker van het resultaat en de opdrachtgever) 

17. Hoe makkelijk is het om de voordelen van het i-MTO uit te leggen? 
92% van de gebruikers van het resultaat vindt het makkelijk om anderen over de voordelen van het i-MTO te 
vertellen. 46% van de deelnemers vindt dat ook, 43% is neutraal.  

18. Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 
De resultaten zijn alleen binnen Capabel bekend gemaakt. 

7.8 Adoptiebereidheid 

19. Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het i-MTO vaker te gebruiken? 
De betrokkenen zijn het erover eens dat het i-MTO nog een keer moet worden uitgevoerd. Het merendeel 
van de deelnemers doet dan mee. Ze zijn echter minder uitgesproken over het gebruik bij andere onderdelen 
van de Rabobank en andere organisaties. Alleen de opdrachtgevers vinden dat het i-MTO ook door anderen 
moet worden gebruikt 
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Figuur 7.3 Bereidheid van de betrokkenen (deelnemer, gebruiker van het resultaat, opdrachtgever) om i-MTO vaker te 
gebruiken 

7.9 Conclusie over de uitvoering bij Capabel en het ontwerp van het i-MTO 
De uitvoering van het i-MTO bij Capabel wordt in het algemeen gunstig beoordeeld. Een groot gedeelte van 
de betrokkenen geeft de voorkeur aan de uitvoering van het i-MTO ten opzichte van het MTO van vorig jaar 
(papieren vragenlijst). Bovendien zijn ze het erover eens dat het i-MTO nog een keer moet worden 
uitgevoerd. Vrijwel alle deelnemers doen dan mee. Volgens de opdrachtgevers zijn het interactieve 
karakter/de verdieping, het strakke tijdschema, de actiegerichtheid, de toegankelijkheid en de mogelijkheid 
tot snel corrigeren de beste punten van het i-MTO. De gebruikers van het resultaat noemen de snelheid, de 
verdieping, de betrokkenheid van een deel van de medewerkers in de verdieping en de elektronische vorm. 
En de deelnemers vinden de snelheid, de anonimiteit, het onafhankelijk van tijd en plaats mee kunnen doen 
en het gebruiksgemak van de elektronische vorm het beste van het i-MTO. 
 
De volgende verbeterpunten komen naar voren: 
1. De weergave van en de communicatie over de resultaten moet sterk verbeterd worden door een populaire 

samenvatting met eindresultaten en conclusies te maken en deze per mail of op papier te verspreiden. 
2. De gewenste betrouwbaarheid en de representativiteit van de resultaten moet goed afgesproken worden 

bij aanvang van het project. Eventueel moet de volgorde van de fasen aangepast worden om een betere 
betrouwbaarheid en representativiteit van de kwalitatieve gegevens over de tevredenheid van de 
medewerkers te verkrijgen (stemmen over voorbeelden door een grotere groep of de hele populatie).  

3. De vragen, die tijdens het proces gesteld worden, moeten goed overwogen en scherp geformuleerd zijn. 
Een heroverweging van de gebruikte vragenlijst is daarom noodzakelijk, omdat deze het uitgangspunt 
vormt van het i-MTO. Ook moet de voorbereiding van het i-MTO grondiger. 

4. Er moet duidelijk worden gecommuniceerd wat de achtergrond is van het project, wat het doel is en wat 
het iedere betrokkene oplevert. 

5. De communicatie moet verbeterd worden door de berichten korter en duidelijker te maken en ze een 
eigen gezicht te geven. 

Deze laatste drie punten zijn niet echt verrassend, omdat deze (vrijwel) altijd worden genoemd bij evaluaties 
van EVS-ondersteunde vergaderingen. Dit wordt bevestigd door een MT lid van Groupsupport.com. 
 
Het blijkt dat de snelheid van het i-MTO tegelijkertijd zijn sterkte en zijn zwakte is. Aan de ene kant wordt 
de snelheid één van de beste punten van het i-MTO genoemd door de betrokkenen, maar er is ook 
commentaar op de tijdigheid van de communicatie. Tijdens de uitvoering van het i-MTO bleek ook dat het 
lastig was om de resultaten goed te verwerken en de vragen van de volgende stap goed op te stellen vanwege 
de tijdsdruk. 
 
Een opvallend punt is de onduidelijkheid over hoe de resultaten gebruikt gaan worden. Dit is een probleem 
dat zich ook al voordeed na afloop van het MTO van vorig jaar. Er was toen scepsis over het gebruik van de 
resultaten (“er wordt toch niets mee gedaan”). Door de expliciete doelstelling ‘het hebben van een actielijst’ 
zou het i-MTO dit probleem niet moeten hebben. Maar omdat deze doelstelling niet bereikt is, is het niet 
gelukt dit probleem te verhelpen. 
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Hoofdstuk 8 Toets 2: i-MTO bij andere organisaties 
Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van toets 2. Deze toets bekijkt de toepasbaarheid van het i-MTO bij 
andere organisaties. Toets 2 bestaat uit 2 deeltoetsen. Deeltoets 1 is een reflectie op de toepasbaarheid van 
het i-MTO bij andere onderdelen van de Rabobank (paragraaf 8.1). Deeltoets 2 wordt uitgevoerd door (een 
deel van) het i-MTO bij de Faculteit Technologie Management (TM) van de TU/e uit te voeren en te 
evalueren (‘Medewerkerdiscussies’ genoemd). Gedurende het afstudeerproject is gebleken dat hier een 
gelijksoortige behoefte leeft als bij Capabel. In paragraaf 8.2 wordt de achtergrond van deze behoefte 
toegelicht en wordt een korte beschrijving gegeven van de faculteit TM. Vervolgens worden de uitvoering 
van de Medewerkerdiscussies (paragraaf 8.3) en de resultaten van de evaluatie besproken (paragraaf 8.4). 
Deze paragraaf wordt afgesloten met een conclusie over de uitvoering bij de faculteit TM en het ontwerp van 
het i-MTO. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (paragraaf 8.5).  

8.1 Deeltoets 1: Reflectie op de toepasbaarheid van i-MTO bij andere onderdelen van de 
Rabobank 
Uit een kritische beschouwing van het i-MTO kan geconcludeerd worden dat het i-MTO bij andere 
onderdelen van de Rabobank of bij andere organisatie kan worden toegepast. Het ontwerp bevat geen zaken 
die specifiek voor Capabel zijn en de behandelde onderwerpen en vragen kunnen aangepast worden aan de 
situatie bij een ander onderdeel of bij een andere organisatie. Uit interviews met 3 ervaringsdeskundigen bij 
de Rabobank blijkt dat ook alle ervaringsdeskundigen vinden dat het i-MTO goed toepasbaar is bij andere 
onderdelen van de Rabobank, omdat ieder onderdeel en iedere afdeling met deze problematiek te maken 
heeft.  
 
Wel kunnen enkele randvoorwaarden worden onderscheiden: 
• Uitgangspunt voor het uitvoeren van het i-MTO moet de wil tot het ondernemen van actie zijn  
De management stijl bij de Rabobank wordt door de deskundigen beschreven als vrij hiërarchisch en 
controlerend. Een MTO wordt meestal gebruikt als prestatie-indicator en niet als hulpmiddel ter verbetering. 
Om het i-MTO succesvol te kunnen uitvoeren, moet het onderzoek gestart worden vanuit een bereidheid om 
actie te ondernemen naar aanleiding van de resultaten. Misschien dat vanuit dit oogpunt de benaming i-MTO 
aangepast moet worden. 
• Het onderdeel moet een passende groepsgrootte en structuur hebben 
Het onderdeel waar het i-MTO wordt uitgevoerd zal voldoende groot moeten zijn om zinvol via vragenlijsten 
en elektronische discussies de medewerkerstevredenheid te bepalen. Bovendien lijkt het zinvoller het i-MTO 
uit te voeren bij een onderdeel waarvan de structuur uit meerdere management lagen bestaat en/of de 
medewerkers geografisch verspreid werken. Er is dan minder makkelijk directe communicatie tussen de 
medewerkers en het management en minder zicht op een aantal zaken. Hierdoor is het relatieve voordeel van 
het i-MTO groter. 
• Het onderdeel moet een passende cultuur hebben 
Het i-MTO veronderstelt dat de medewerkers (enigszins) gewend zijn om mee te denken met het 
management en hun eigen mening te geven en dat het management bereid is om het commentaar en de 
adviezen van de medewerkers te gebruiken. Om het i-MTO succesvol te kunnen gebruiken binnen een 
onderdeel moet de cultuur van het onderdeel (grotendeels) over deze kenmerken beschikken. 
• De praktische voorwaarden moeten geregeld kunnen worden 
Er zijn enkele praktische zaken die geregeld moeten kunnen worden om het i-MTO te kunnen uitvoeren. De 
medewerkers moeten voldoende tijd krijgen om mee te doen en ze moeten om kunnen gaan met een 
computer. De inhoud van het proces moet aangepast worden aan het niveau en de vaardigheden van de 
deelnemers. Verder moet de ondersteuning van het i-MTO moet goed geregeld zijn en dan met name de 
inhoudelijke ondersteuning door her onderdeel zelf. Om de resultaten op waarde te kunnen schatten is een 
grondige kennis van de organisatie noodzakelijk. Tenslotte moet binnen het onderdeel de benodigde 
hardware, software en infrastructuur aanwezig zijn of beschikbaar komen. 
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8.2 Deeltoets 2: Medewerkerdiscussies bij de faculteit Technologie Management, TU/e 
De faculteit TM verzorgt twee ingenieursopleidingen (Technische Bedrijfskunde en Techniek & 
Maatschappij) en is betrokken bij diverse andere onderwijsprogramma's. Daarnaast wordt strategisch-
technologisch onderzoek gedaan dat van belang is voor industriële en andere toepassingen (www.tm.tue.nl).  
 
In oktober 2001 is een MTO uitgevoerd voor de hele TU/e. Hieruit bleek dat de faculteit TM op een aantal 
punten negatief afweek van de scores van de gehele TU/e. Daaruit ontstond de behoefte bij het management 
van de faculteit om over deze punten door te praten met de medewerkers. Zij hadden daarom belangstelling 
voor het i-MTO en waren bereid mee te doen aan een pilot. 

8.3 Uitvoering bij de faculteit Technologie Management, TU/e 
In deze paragraaf wordt kort de uitvoering van de Medewerkerdiscussies bij de faculteit TM besproken. Als 
eerste worden de afwijkingen tussen de uitvoering en het ontwerp besproken. Vervolgens worden de 
procesresultaten van de uitvoering besproken en de conclusies de getrokken kunnen worden over de 
uitvoering. De paragraaf wordt afgesloten met een beschouwing van de lessen die geleerd zijn over de 
ondersteuning. 

8.3.1 Afwijkingen van het gevolgde proces ten opzichte van het ontwerp 
De situatie bij de faculteit leidde tot enkele afwijkingen ten opzichte van het ontwerp van het i-MTO. Ten 
eerste zijn alleen fase 3 (bepalen thema’s verdieping) en fase 4 (verdiepen thema’s) uitgevoerd. Er was al een 
vragenlijst afgenomen die de input kon leveren voor fase 3. Ten tweede is fase 4 bij de 
Medewerkerdiscussies uitgevoerd in 4 zelfde-tijd zelfde-plaats bijeenkomsten die 2,5 uur duurden. De 
medewerkers van de faculteit werken niet geografisch verspreid, waardoor gedistribueerd discussiëren niet 
nodig was. Er waren 15 plaatsen beschikbaar en er werd voor gezorgd dat deze ook bezet waren waardoor de 
participatiegraad vaststond. Per bijeenkomst werd een specifieke groep deelnemers uitgenodigd, waarbij 
alleen de eerste groep andere thema’s en vragen voorgelegd kreeg dan de laatste drie. De volgende groepen 
zijn uitgenodigd: 
1. AIO’s, TWAIO’s en Postdocs 

Dit zijn assistenten in opleiding (AIO) die bezig zijn met promoveren, mensen die net klaar zijn met 
promoveren (Postdocs) en tweejarige AIO’s (TWAIO’s) die een postdoctorale opleiding volgen. 

2. OBP-ers 
OBP staat voor Overig Beheers Personeel. Dit zijn de medewerkers die ondersteunende taken uitvoeren. 

3. Junior medewerkers 
Dit zijn medewerkers die korter dan 5 jaar in dienst zijn en onderwijs- en onderzoekstaken uitvoeren. 

4. Senior medewerkers 
Dit zijn medewerkers die langer dan 5 jaar in dienst zijn en onderwijs- en onderzoekstaken uitvoeren. 

 
Per sessie zijn twee thema’s verdiept door per thema de discussiestappen van fase 4 te doorlopen. Tijdens de 
Medewerkerdiscussies is stap 4, stemmen over de oplossingen, alleen bij de eerste groep uitgevoerd. Bij de 
overige groepen bleek het niet zinvol om over de oplossingen te stemmen en er was niet voldoende tijd 
beschikbaar. De sessies begonnen met een korte warming-up vraag en stemming om te leren omgaan met het 
EVS. De sessie werd afgesloten met een vraag naar aspecten die de deelnemers graag aan bod hadden zien 
komen en naar opmerkingen die ze wilden maken aan het adres van het faculteitsbestuur. 

8.3.2 Bespreking van de procesresultaten 
In deze paragraaf worden de procesresultaten van fase 4 van de Medewerkerdiscussies besproken. Bij iedere 
sessie zijn 15 deelnemers aanwezig geweest. Het heeft echter veel inspanning gekost om alle plaatsen bezet 
te krijgen, omdat lang niet alle medewerkers tijd wilden of konden vrijmaken. Een aantal van de deelnemers 
moest weg voordat de sessie afgelopen was. Na een discussiestap zijn de gelijksoortige commentaren 
samengevoegd tot subcommentaren onder hoofdcommentaren. In tabel 8.1 is het aantal hoofdcommentaren 
per discussiestap weergegeven. In sessie 2 bleek het voor thema 1 noodzakelijk te zijn om 2 keer te stemmen 
om consensus te bereiken en bij thema 2 is de discussie over acties op een andere manier ingevuld. Er is 
doorgepraat over de invulling van één specifieke actie in plaats van over de acties die de medewerkers en het 
faculteitsbestuur zouden kunnen ondernemen om een drietal problemen op te lossen.  
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Tabel 8.1 Aantal overgebleven commentaren per discussiestap na het samenvoegen van gelijksoortige commentaren 

 Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 
Warming-up8 24 28 21 58 
Thema 1     
- Discussie voorbeelden 50 44 55 69 
- Discussie Acties 22 57 55 55 
Thema 2     
- Discussie voorbeelden 45 39 45 73 
- Discussie Acties 93 19 - - 
Afsluiter 32 22 29 21 

 
Na afloop van de Medewerkerdiscussies heeft een aantal medewerkers zich spontaan aangemeld om mee te 
denken over de verwerking van de resultaten en de acties die er moeten worden ondernomen. De resultaten 
van de sessies zijn gepubliceerd op het intranet en over enige tijd worden de belangrijkste conclusies en 
voorstellen voor te ondernemen acties gepubliceerd. De resultaten worden eerst geanalyseerd en op basis 
daarvan wordt door het faculteitsbestuur bekeken welke acties ondernomen worden. Het is de bedoeling dat 
over de conclusies en voorstellen voor actie doorgepraat gaat worden met de deelnemers aan de sessies. 

8.3.3 Conclusie over de uitvoering van de Medewerkerdiscussies  
De uitvoering van de Medewerkerdiscussies voldoet grotendeels aan de verwachtingen vooraf. Het bleek 
lastig te zijn om voldoende medewerkers aanwezig te laten zijn, maar de aanwezigen waren over het 
algemeen positief. Er is veel commentaar gegeven, waaronder een groot aantal kritische commentaren. Een 
aantal commentaren bevestigde vermoedens. 
 
Ook bij de Medewerkerdiscussies is het niet gelukt om het doel ‘het hebben van een actielijst’ te bereiken. 
Fase 5 (actielijst opstellen) vormde geen onderdeel van de Medewerkerdiscussies, maar het eindresultaat van 
fase 4 (verdiepen thema’s) had een lijst met aanbevolen acties moeten zijn. Dit is tijdens (vrijwel) geen van 
de discussies is gelukt. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat het genereren van acties een committerend doel 
moet hebben, terwijl het genereren van voorbeelden een opiniërend doel heeft. Hierdoor is het de vraag of 
dezelfde groep voorbeelden én acties kan genereren in dezelfde sessie. 

8.3.4 Leerpunten met betrekking tot de ondersteuning. 
De ervaring met het ondersteunen van het proces heeft tot de volgende leerpunten geleid: 
1. De voorbereiding van de uitvoering is heel belangrijk. Het doel en de te stellen vragen moeten scherp 

worden vastgesteld, waarbij hypotheses over de huidige situatie als uitgangspunt moeten dienen. 
2. Bij de Medewerkerdiscussies bleek het verwerken van de tussenresultaten van de discussies over 

voorbeelden en acties nog lastiger dan bij het i-MTO, omdat dit tijdens de bijeenkomst moest gebeuren. 
Daarom moet er meer tijd worden uitgetrokken voor de verwerking en/of moet er naar een effectievere 
en efficiëntere methode worden gezocht. 

8.4 Resultaten van de evaluatie 
Voor de evaluatie van de Medewerkerdiscussies is de evaluatie van de uitvoering van het i-MTO gebruikt, 
die in hoofdstuk 6 beschreven staat. In bijlage M staan de gebruikte vragenlijsten, die voor iedere rol 
afzonderlijk zijn gemaakt op basis van de gedefinieerde metrieken. Er bleken wel enkele aanpassingen nodig 
te zijn. Ten eerste zijn sommige stellingen geschrapt, omdat ze niet toepasbaar waren. Fase 1 en 2 zijn niet 
uitgevoerd en kunnen dus niet geëvalueerd worden. Verder is de evaluatie meteen na afloop van de 
uitvoering van fase 4 afgenomen en op dit moment waren de resultaten nog niet gepubliceerd. Wel is tijdens 
de bijeenkomst verteld waar ze te vinden zullen zijn en wat ermee gaat gebeuren. Ten tweede zijn de 
Medewerkerdiscussies niet geëvalueerd met de gebruikers van het resultaat. Zij waren op het moment 
waarop de evaluatie werd gehouden nog niet op de hoogte van de resultaten, omdat fase 5 (nog) niet 
uitgevoerd was.  

                                                      
8 Deze commentaren zijn niet samengevoegd. De oorspronkelijke lijst is gebruikt. 
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De verwerkte resultaten van de vragenlijsten staan vermeld in bijlage N. Ze worden in deze paragraaf 
gebruikt om het ontwerp van het i-MTO te evalueren. In hoofdstuk 9 wordt de evaluatie gebruikt om de 
richtlijnen te evalueren. Als eerste wordt ingegaan op de respons (paragraaf 8.4.1). In paragraaf 8.4.2 wordt 
een overzicht gegeven van de resultaten. Vervolgens wordt per innovatie attribuut een antwoord gegeven op 
de geformuleerde vragen (paragraaf 8.4.3 tot 8.4.7). Paragraaf 8.4.8 gaat in op de adoptiebereidheid. Alleen 
de opvallende verschillen met de uitvoering van het i-MTO worden besproken. Vragen waarop het antwoord 
vrijwel gelijk is, worden niet besproken. De paragraaf wordt afgesloten met een conclusie over de uitvoering 
bij de faculteit TM en het ontwerp van het i-MTO (paragraaf 8.4.9). 

8.4.1 Respons 
De evaluaties zijn ingevuld door 40 medewerkers: 15 OBP-ers, 12 junior medewerkers en 13 senior 
medewerkers. Tijdens de eerste sessie waren er technische problemen die de perceptie van de deelnemers 
beïnvloedden. Daarom werd hen alleen de volgende vraag gesteld: ‘Welke aspecten van de sessie kunnen 
verbeterd worden (afgezien van de technische aspecten)?’. Met de 2 opdrachtgevers is een interview 
gehouden waarin hun vragenlijsten zijn ingevuld.  

8.4.2 Overzicht van de resultaten 
De antwoorden op de stellingen (en dus de metrieken) zijn verwerkt tot antwoorden op de vragen door het 
gemiddelde te berekenen van de antwoordpercentages ‘neutraal’, ‘eens’ en ‘zeer eens’ van de 
stellingen/metrieken die bij de vraag horen. Een overzicht hiervan staat weergegeven in figuur 8.2. In dit 
overzicht is te zien waar verbeteringen mogelijk zijn, namelijk bij vragen waarop niet alle respondenten 
‘neutraal’, ‘eens’ en ‘zeer eens’ antwoorden. Ook bij vragen met een hoog percentage ‘neutraal’ als 
antwoord is verbetering mogelijk. 

8.4.3 Relatief voordeel 

2. Is de bereikte participatiegraad toereikend? 
De opdrachtgevers zijn niet unaniem tevreden over de bereikte participatiegraad, vanwege de moeite die het 
kostte om genoeg deelnemers te vinden. Als mogelijke redenen noemen zij dat er weinig interesse is om mee 
te praten, dat er computers werden gebruikt en dat het de eerste keer is dat de Medewerkerdiscussies werden 
uitgevoerd. 

3. Hoe effectief is de communicatie? 
Het is voor de deelnemers duidelijker wat er van het werd verwacht tijdens de bijeenkomst (87% ten 
opzichte van 76% bij het i-MTO). Een mogelijke reden hiervoor is dat het makkelijker is om te begrijpen wat 
de bedoeling is als je tijdens het proces mondelinge toelichting krijgt en makkelijk kan vragen om 
verduidelijking. 

4. Hoe goed is het gevolgde proces? 
65% van de deelnemers is tevreden over de manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd. Ook de 
opdrachtgevers zijn tevreden. Wel worden de volgende verbetersuggesties gedaan: de hoofdonderwerpen van 
te voren bekend maken zodat de deelnemers zich beter kunnen voorbereiden, betere verwerking van de 
tussenresultaten (het clusteren duurt lang en werkt niet echt goed), meer (mondelinge) discussie en een 
betere voorbereiding zodat de vraagstelling beter wordt. 

5. Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 
Ook bij de Medewerkerdiscussies weet een groot deel van de deelnemers niet hoe de resultaten gebruikt 
(gaan) worden. Daartegenover staat dat een grotere groep het wel weet (zie tabel 8.1). Bij een nadere analyse 
van de antwoorden blijkt dat er ook grote verschillen zijn tussen de drie groepen deelnemers aan de 
Medewerkerdiscussies. Tijdens alle sessies is echter duidelijk aan het begin en aan het eind verteld wat er 
met de resultaten gaat gebeuren. Een mogelijke verklaring voor de verschillende antwoorden is dat de 
stelling op twee manier geïnterpreteerd kan worden. De respondent kan het oneens zijn met de stelling, 
doordat hij niet weet wat er met de resultaten gaat gebeuren (hij heeft de uitleg gemist). Een tweede 
mogelijkheid is dat de respondent wel weet wat er gaat gebeuren maar twijfelt of daar ook echt iets van 
terecht gaat komen. Het is ook mogelijk dat een aantal respondenten de vraag niet begrepen hebben. 
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Tabel 8.1 De verdeling van de antwoorden op de stelling ‘Het is duidelijk voor mij hoe de resultaten van het i-MTO 
gebruikt gaan worden’ (de modus is bold gemaakt) 

 OBP-ers Junior 
Medewerkers

Senior 
Medewerkers

Totaal 
Medewerkerdiscussies 

i-MTO 
Capabel 

Zeer oneens + 
oneens 7% 50% 76% 43% 49% 

Neutraal 27% 42% 15% 28% 34% 
Zeer eens + eens 67% 8% 8% 30% 18% 

6. Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 
De deelnemers zijn het minder eens met de stelling dat de tussenresultaten snel beschikbaar zijn (68% ten 
opzichte van 82% bij het i-MTO), evenals de opdrachtgevers (slechts 1 van de 2 is het eens met de stelling). 
Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk het verschil in de tijd- en plaatsconfiguratie van het proces. 

8.4.4 Compatibiliteit 

8. Komt de manier waarop het i-MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken binnen de 
organisatie? 
De deelnemers zijn erg verdeeld over de mate waarin de manier waarop de Medewerkerdiscussies is 
uitgevoerd past bij de bestaande manier van werken. Dit in tegenstelling tot de deelnemers aan het i-MTO. In 
figuur 8.1 staan de antwoorden van de deelnemers bij de TU/e en Capabel op de vragen naar de mate waarin 
de Medewerkerdiscussie/het i-MTO past bij de manier waarop ze graag werken, bij de manier waarop ze 
normaal werken en bij de normale manier van werken binnen de faculteit9. Een mogelijke verklaring voor de 
verschillen is een onderscheid in de cultuur en managementstijl van de twee bedrijven. 

Figuur 8.1 De mate waarin de Medewerkerdiscussie (TU/e) en het i-MTO (Capabel) passen bij een manier van werken. 

8.4.5 Complexiteit 

10. Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het i-MTO? 
De deelnemers aan de Medewerkerdiscussie vonden het makkelijker om deel te nemen (95% ten opzichte 
van 82% bij het i-MTO). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de deelnemers zelf weinig uit hoefden te 
zoeken op basis van schriftelijke instructies. GroupSystems stond al klaar bij binnenkomst en voor het begin 
van de echte sessie konden ze even oefenen met het GroupSystems. 
 

                                                      
9 Deze score is berekend door het gemiddelde van de antwoorden op de twee daaraan gerelateerde stellingen te nemen. 
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Figuur 8.2  Overzicht van de resultaten van de evaluatie (per gestelde vraag (zie volgende blz.) zijn voor elk van de 
relevante groepen respondenten het antwoordpercentage ‘neutraal’, ‘eens’ en ‘zeer eens’ afgebeeld) 
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Gestelde vragen: 
• Relatief voordeel 
1. Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 
2. Is de bereikte participatiegraad toereikend? 
3. Hoe effectief is de communicatie? 
4. Hoe goed is het gevolgde proces? 
5. Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 
6. Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 
7. Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten? 
• Compatibiliteit 
8. Komt de manier waarop het i-MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken binnen 

de organisatie? 
• Complexiteit 
9. Hoe makkelijk is het om het i-MTO te begrijpen? 
10. Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het i-MTO? 
• Testbaarheid 
11. Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig om het i-MTO te gebruiken? 
12. Is training nodig voor het i-MTO gebruikt kan worden? 
13. Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het i-MTO (vanuit de beleving van de 

opdrachtgever)? 
14. Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 
15. Hoeveel moeite kost deelnemen aan het i-MTO? 
• Zichtbaarheid 
16. Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het i-MTO? 
17. Hoe makkelijk is het om de voordelen van het i-MTO uit te leggen? 
18. Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 
• Adoptiebereidheid 
19. Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het i-MTO vaker te gebruiken? 
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8.4.6 Testbaarheid 

13. Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het i-MTO (vanuit de beleving van de 
opdrachtgever)? 
De opdrachtgevers zijn verdeeld over het gemak waarmee de Medewerkerdiscussies opgestart en uitgevoerd 
kunnen worden. Het is de eerste keer dat de Medewerkerdiscussies worden gedaan. Bij het opstarten moesten 
er enkele technische zaken worden uitgezocht. Als GroupSystems regelmatig gebruikt gaat worden, dan 
wordt het opstarten en uitvoeren makkelijker. Bij ad hoc gebruikt blijft het opstarten en uitvoeren moeite 
kosten. 

14. Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 
De opdrachtgevers staan hier negatiever tegenover dan de opdrachtgevers van het i-MTO. Er zijn mensen 
met technische kennis en proceskennis nodig, die een behoorlijke hoeveelheid tijd moeten investeren om de 
Medewerkerdiscussies uit te voeren. Bovendien is er inhoudelijk ook voldoende ondersteuning nodig.  

15. Hoeveel moeite kost deelnemen aan het i-MTO? 
80% van de deelnemers aan de Medewerkerdiscussies hebben geen belemmeringen ondervonden die 
deelname moeilijker maakten. De volgende belemmeringen worden genoemd: weinig tijd voor discussie, 
drukke agenda en RSI-problemen. Een opvallend verschil is dat een groot deel van de deelnemers aan de 
Medewerkerdiscussies vind dat deelname veel tijd kostte (55% ten opzichte van 19% van de deelnemers aan 
fase 4 van het i-MTO). Slechts 25% van de deelnemers vindt dat deelname weinig tijd kost (ten opzichte van 
59% bij het i-MTO). Dit verschil is echter niet verrassend. Objectief bekeken hebben de deelnemers aan de 
Medewerkerdiscussies 2,5 uur besteed aan deelname en de deelnemers aan fase 4 van het i-MTO gemiddeld 
68 minuten (zie paragraaf 5.3.2). Bovendien hebben de medewerkers van Capabel verspreid over een aantal 
dagen op een tijdstip dat hen uitkwam mee kunnen doen. De medewerkers van de TU/e hebben (bijna) een 
hele ochtend vrij moeten maken.  

8.4.7 Zichtbaarheid 

16. Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het i-MTO? 
Opvallend is dat de deelnemers aan de Medewerkerdiscussies net zo goed/slecht weten waar ze de tussen- en 
eindresultaten van de Medewerkerdiscussies kunnen vinden als de deelnemers aan het i-MTO. Tijdens de 
bijeenkomst is echter duidelijk verteld aan het begin en aan het eind waar de resultaten te vinden zullen zijn. 
Er is aan het begin van de bijeenkomst de deelnemers zelfs toestemming gevraagd om ze openbaar te maken. 
De deelnemers kunnen beter aan anderen uitleggen wat de resultaten zijn van de Medewerkerdiscussies 
(60% ten opzichte van 28% bij het i-MTO). Een mogelijke verklaring is dat zij aanwezig zijn geweest bij het 
verwerken van de tussenresultaten en meteen de resultaten van de stemmingen hebben gezien. 

17. Hoe makkelijk is het om de voordelen van het i-MTO uit te leggen? 
De deelnemers aan de Medewerkerdiscussies vinden het makkelijker om de voordelen van de 
Medewerkerdiscussies uit te leggen (58% ten opzichte van 46% bij het i-MTO), maar er zijn ook meer 
deelnemers die dat moeilijk vinden (26% ten opzichte van 11% bij het i-MTO). 

18. Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 
De opdrachtgevers geven aan dat de resultaten zichtbaar zijn geweest voor derden. Tijdens een bijeenkomst 
is een medewerker van de centrale HRM-afdeling van de TU/e te gast geweest. Bovendien heeft één van de 
opdrachtgevers met een manager van een andere organisatie gepraat over de sessie en heeft er een artikel 
over de Medewerkerdiscussies in TM Magazine gestaan, het informatieblad voor medewerkers van de 
faculteit TM. 
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8.4.8 Adoptiebereidheid 

19. Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het i-MTO vaker te gebruiken? 
De bereidheid van de deelnemers aan de Medewerkerdiscussies en aan het i-MTO om het i-MTO vaker te 
gebruiken staat afgebeeld in figuur 8.3. De deelnemers aan de Medewerkerdiscussies geven aan dat het i-
MTO niet nog een keer uitgevoerd moet worden binnen de faculteit TM, maar wel bij andere organisaties. 
De deelnemers aan het i-MTO daarentegen vinden dat het i-MTO wel nog een keer uitgevoerd moet worden 
binnen Capabel. Ze zijn minder overtuigd wat betreft andere organisaties. 

Figuur 8.3 Bereidheid van de deelnemers aan de Medewerkerdiscussie/het i-MTO om het vaker te gebruiken 

8.4.9 Conclusie over de uitvoering bij de faculteit TM en het ontwerp van het i-MTO 
De uitvoering van de Medewerkerdiscussies bij de faculteit TM wordt over het algemeen als positief ervaren, 
maar minder positief dan de uitvoering van het i-MTO. Het merendeel van de deelnemers is tevreden over de 
manier waarop de Medewerkerdiscussies zijn uitgevoerd en geeft aan dat het nog een keer uitgevoerd moet 
worden. De deelnemers noemen als beste punten dat ze alles kwijt kunnen wat ze dwarszit, dat ze merken dat 
er meer mensen zijn met dezelfde opvattingen/problemen, dat iedereen gelijke kansen heeft, de anonimiteit 
en de discussies. Ook de opdrachtgevers zijn tevreden over de manier waarop de Medewerkersdiscussies zijn 
uitgevoerd en vinden dat het nog een keer uitgevoerd moet worden. De opdrachtgever waardeert het dat in 
een korte tijd veel medewerkers gehoord worden en dat er veel input wordt gegenereerd. 
 
De volgende verbeterpunten worden genoemd: 
1. Meer aandacht voor de objectiviteit/representativiteit van de uitkomsten, door bijvoorbeeld meer 

deelnemers, de context van de commentaren te laten zien (uit welke subgroep is het commentaar 
afkomstig) en door een meer homogene samenstelling van de groep. 

2. Het doel van de Medewerkerdiscussies beter communiceren. 
3. De vraagstelling scherper maken. 
4. De verwerking van de tussenresultaten (het clusteren van de commentaren) moet sneller en efficiënter. 
5. Meer (mondelinge) discussie. 
De genoemde verbeterpunten komen voor een groot deel overeen met de verbeterpunten die genoemd zijn bij 
het i-MTO. De laatste twee zijn gedeeltelijk anders en worden vaker genoemd als verbeterpunten voor zelfde 
plaats-zelfde tijd bijeenkomsten. Met name de vraag naar meer mondelinge discussie wordt altijd genoemd 
volgens een MT lid van Groupsupport.com. 
 
Een van de verbeterpunten die de medewerkers een aantal keer noemen is dat ze graag willen dat de 
hoofdonderwerpen vóór de bijeenkomst bekend worden gemaakt. De opdrachtgevers hebben echter bewust 
gekozen om dit niet te doen, zodat de deelnemers af zouden gaan op hun eerste ingevingen waardoor de 
belangrijkste knelpunten genoemd zouden worden. 
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8.5 Nabeschouwing 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van toets 2 (hetzelfde proces, andere organisaties) besproken. Uit deeltoets 
1 blijkt dat het i-MTO goed toepasbaar wordt geacht bij andere onderdelen van de Rabobank, mits aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Verder wordt uit de resultaten van deeltoets 2 duidelijk dat het i-MTO ook 
bij een andere organisatie kan worden toegepast. Wel moet rekening worden gehouden met de 
karakteristieken van de situatie binnen deze organisatie, zoals de geografische spreiding van de 
medewerkers, de organisatiecultuur en de precieze doelen die de organisatie met het uitvoeren van het i-
MTO wil bereiken. Uit deze resultaten van beide deeltoetsen blijkt dat het ontwerp van het i-MTO toegepast 
kan worden bij andere organisaties en daarom organisatie-generiek is. 
 
Het uitvoeren van toets 1 en 2 vormde de tweede stap in de aanpak van de ontwerpopdracht: het gebruiken 
van de richtlijnen. Nu de resultaten van beide toetsen bekend zijn, kunnen deze gebruikt worden in de derde 
en laatste stap: het evalueren van de richtlijnen. Dit wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 9 Evaluatie van de richtlijnen 
Dit hoofdstuk beschrijft de derde en laatste stap in de aanpak van de ontwerpopdracht: het evalueren van de 
richtlijnen. Deze evaluatie is gebaseerd op de resultaten van toets 1 (één proces, één organisatie) en toets 2 
(hetzelfde proces, andere organisatie) en een kritische reflectie op de richtlijnen. Het uiteindelijke doel van 
de evaluatie is een antwoord geven op de volgende vraag: 
 
Hoe succesvol zijn de ontwikkelde richtlijnen, op basis waarvan ‘EVS’, ‘ondersteuning’ en ‘proces’ van de 
EVS-setting voor één proces zijn aangepast, in het creëren van een gunstige perceptie van de ‘muur’ van 
innovatie attributen? 
 
In dit hoofdstuk wordt per richtlijn deze vraag beantwoord. Er moet een onderscheid gemaakt worden in 
richtlijnen die wel of niet getoetst kunnen worden, omdat ze al dan niet gebruikt zijn bij het ontwerp van het 
i-MTO. Uit paragraaf 5.3.6 blijkt dat alle richtlijnen, behalve 2 en 11, getoetst kunnen worden. Richtlijn 11 
kan wel in beperkte mate worden getoetst. Richtlijn 2 en 11 worden toch in dit hoofdstuk besproken. Er 
wordt bekeken of op basis van de ervaring met het uitvoeren van het i-MTO conclusies kunnen worden 
getrokken. Als een richtlijn wel getoetst kan worden, dan zijn er 3 mogelijkheden: handhaven, herformuleren 
of schrappen. Dit wordt per richtlijn vermeld. Tenslotte is het ook mogelijk dat op basis van de resultaten 
van de toetsen geconcludeerd moet worden dat er een richtlijn toegevoegd moet worden. Deze worden apart 
genummerd. In paragraaf 9.1 worden de algemene richtlijnen besproken en de paragrafen 9.2 tot 9.5 
bespreken de richtlijnen voor elk van de innovatie attributen (behalve testbaarheid). Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een conclusie (paragraaf 9.6). 

9.1 Algemene richtlijnen 

9.1.1 Richtlijn 1: bevestigd 
Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van (het ontwerp van) de EVS-setting. 
Het i-MTO is zorgvuldig ontworpen met de nadruk op het procesontwerp, waarbij een aantal GroupSystems-
deskundigen en literatuur zijn geraadpleegd. Uit de resultaten van de toetsen blijkt echter dat de resultaten 
niet volledig beantwoorden aan de doelen en uit de evaluaties blijkt dat er nog diverse 
verbetermogelijkheden zijn om de perceptie van de ‘muur’ van innovatie attributen te verbeteren. Dit 
benadrukt de noodzaak van deze richtlijn en dan met name de noodzaak van het testen en evalueren van het 
ontwerp. 

9.1.2 Richtlijn 2: bevestigd  
De elementen ‘proces’, ‘EVS’ en ‘ondersteuning’ moeten goed op elkaar afgestemd zijn, waarbij met name 
‘proces’ en ‘EVS’ zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten om de benodigde ondersteuning te 
minimaliseren. 
Het i-MTO is ontworpen met de nadruk op het proces, waardoor weinig aandacht is geschonken aan deze 
richtlijn. De ervaring bij de ondersteuning van de uitvoering van het i-MTO onderstreept echter deze 
richtlijn. Het proces en het EVS sloten niet goed op elkaar aan, waardoor er veel handmatig en ad hoc moest 
gebeuren om het i-MTO te kunnen uitvoeren. Hierdoor werd de ondersteuning erg tijdrovend en lastig. Dit 
bevestigt de noodzaak van deze richtlijn. 

9.1.3 Eerste nieuwe richtlijn 
Deskundigen op het gebied van GroupSystems, groepsprocessen èn het specifieke proces moeten expliciet 
betrokken worden in het ontwerpproces. 
Bij het ontwerp van het i-MTO is een aantal deskundigen op het gebied van GroupSystems en 
groepsprocessen geraadpleegd, waardoor de mogelijkheden van GSOnline beter benut zijn. Uit de resultaten 
en de evaluatie van de toetsen blijkt echter dat er een aantal zaken minder goed doordacht zijn die te maken 
hebben met het op een goede manier uitvoeren van een MTO, bijvoorbeeld de expliciete aandacht voor en de 
afweging van betrouwbaarheid en representativiteit. Deze onvolkomenheden in het ontwerp zouden door het 
betrekken van deskundigen omzeild kunnen worden. 
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9.2 Richtlijnen voor het creëren van relatief voordeel 

9.2.1 Richtlijn 3: bevestigd 
De resultaten van de vergadering moeten beantwoorden aan de behoeften van de opdrachtgever, de 
gebruiker van het resultaat én de deelnemer. Om dit te bereiken moeten de te bereiken doelen vooraf worden 
bepaald, helder en eenduidig worden geformuleerd en als leidraad worden gebruikt in het ontwerpproces. 
Uit de evaluatie van de toetsen blijkt dat de resultaten niet volledig beantwoorden aan de behoeften van de 
betrokkenen. Dit is één van de belangrijkste punten van kritiek. Tijdens het ontwerp van het i-MTO is deze 
richtlijn wel opgevolgd, maar het ontworpen proces slaagde er niet in beide doelen van het i-MTO te 
realiseren. Dit doet echter niets af aan het belang van deze richtlijn. 

9.2.2 Richtlijn 4: bevestigd 
De positieve effecten van het elektronisch vergaderen moeten worden benut, maar de voor- en nadelen van 
het gebruik van de elektronische hulpmiddelen moeten goed afgewogen worden ten opzichte van de voor- en 
nadelen van niet-elektronische hulpmiddelen. 
Het gebruik van (gedeeltelijke) anonimiteit blijkt essentieel te zijn voor de uitvoering van het i-MTO, wat 
met name bij de discussies alleen mogelijk is door het gebruik van een EVS. Uit de evaluatie blijkt ook dat 
de deelnemers aan de discussies van het i-MTO echte interactie en discussie (“in chatvorm”) misten. De 
deelnemers aan de Medewerkerdiscussies geven hetzelfde aan. Tijdens de Medewerkerdiscussies is 
voornamelijk gebruik gemaakt van GroupSystems en er was weinig mondelinge discussie. Dit werd door de 
deelnemers als een gemis ervaren. Dit alles benadrukt het belang van deze richtlijn. 

9.2.3 Richtlijn 5: bevestigd 
De resultaten moeten snel beschikbaar en merkbaar zijn voor alle betrokkenen. 
Uit de toetsen blijkt dat deze richtlijn erg belangrijk is. De snelheid waarmee de resultaten beschikbaar zijn 
wordt als een van de beste punten van het i-MTO ervaren, zowel door de betrokkenen bij het i-MTO als door 
de betrokkenen bij de Medewerkerdiscussies.  

9.2.4 Tweede nieuwe richtlijn 
Bij het (her)ontwerpen van het proces van de EVS-setting moet de voorbereidingsfase expliciet worden 
opgenomen. Deze fase moet minimaal het zorgvuldig voorbereiden van de inhoud van het proces en het 
communiceren van het doel, de reden van het uitvoeren van het proces en de te verwachten resultaten aan de 
betrokkenen bevatten. 
Uit de ervaring met de 2 toetsen blijkt dat het succes van de uitvoering van het proces afhankelijk is van de 
grondigheid van de voorbereiding. Bovendien is het belangrijk dat vooraf alle betrokkenen duidelijk wordt 
gemaakt wat het doel en de reden is van het uitvoeren van het proces en wat ze wel en niet kunnen 
verwachten van de resultaten. Dit laatste bleek erg belangrijk bij het i-MTO. Achteraf werden de 
representativiteit en betrouwbaarheid van de resultaten in twijfel getrokken door de gebruikers van het 
resultaat. Dit had vooraf duidelijk moeten zijn. 

9.3 Richtlijnen voor het creëren van compatibiliteit 

9.3.1 Richtlijn 6: bevestigd 
De vrijheidsgraden van de EVS-setting moeten zorgvuldig gekozen worden, waarbij de gewenste flexibiliteit 
in de uitvoering afgewogen moet worden tegen de vergelijkbaarheid van de resultaten en de benodigde 
ondersteuning. 
Eén van de ontwerpeisen aan het i-MTO is flexibiliteit: het moet eenvoudig zijn om het i-MTO aan te passen 
met betrekking tot de doelgroep en de behandelde thema’s. Met name tijdens de uitvoering van de 
Medewerkerdiscussies bleek dat het af en toe nodig was om het proces een klein beetje aan te passen naar 
aanleiding van de tussenresultaten: een extra stemronde bij te weinig consensus, het overslaan van een stap, 
het aanpassen van een vraag. Dit benadrukt de noodzaak van enige vrijheidsgraden in de EVS-setting. Aan 
de andere kant is vergelijkbaarheid met andere onderzoeken ook één van de ontwerpeisen aan het i-MTO. 
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9.3.2 Richtlijn 7: geherformuleerd en gedeeltelijk bevestigd 
De manier waarop het proces in de praktijk wordt uitgevoerd, moet goed bestudeerd, heroverwogen en 
indien nodig herontworpen worden, zodat zowel het proces als het EVS op elkaar aangepast worden. 
De toetsen ondersteunen de oorspronkelijke formulering van deze richtlijn niet (het proces als gegeven 
aannemen). Ten eerste is het i-MTO als zodanig een nieuw proces dat nog niet eerder uitgevoerd is. Ten 
tweede lijkt het alsof het aansluiten bij de manier waarop MTO’s tot nu toe zijn uitgevoerd niet het beste 
proces heeft opgeleverd. In deze MTO’s wordt een vragenlijst gebruikt die van te voren op basis van theorie 
is opgesteld en abstracte vragen bevat. In de evaluatie van het i-MTO en de Medewerkerdiscussies werd de 
mogelijkheid geopperd om de vragenlijst te baseren op de resultaten van de discussies over de voorbeelden. 
Hierdoor worden de vragen/stellingen concreter en kan er een representatiever en betrouwbaarder beeld 
worden verkregen van de aspecten die de achtergrond vormen van de medewerkerstevredenheid, als deze 
vragenlijst voorgelegd wordt aan de hele populatie in plaats van aan alleen de deelnemers aan de discussie. 
 
Als een EVS-setting ontworpen moet worden voor een bestaand proces, zal de praktijk gerespecteerd moeten 
worden door het proces eerst goed te bestuderen. Aan de andere kant lijkt het niet verstandig om het 
bestaande proces als een gegeven te beschouwen. De manier waarop het proces uitgevoerd wordt, moet 
heroverwogen worden op basis van de mogelijkheden die het nieuwe hulpmiddel biedt, zodat de voordelen 
ervan ten volle kunnen worden benut. Indien nodig wordt het proces dan ook herontworpen. 

9.3.3 Richtlijn 8: gedeeltelijk bevestigd  
Zorg ervoor dat het EVS goed aansluit bij de bestaande software, hardware en infrastructuur. 
De toetsen zijn uitgevoerd bij organisaties waar GSOnline / GroupSystems al aanwezig was, hierdoor was 
het relatief eenvoudig om het i-MTO uit te voeren. Het is bij de TU/e echter geen standaard systeem, 
waardoor een aantal dingen uitgezocht moesten worden. Verder was het systeem onbekend voor de 
deelnemers. Uit de evaluaties blijkt echter dat dit geen probleem was: het merendeel vond de elektronische 
hulpmiddelen makkelijk te gebruiken en had geen behoefte aan training vooraf. De richtlijn wordt dus maar 
gedeeltelijk ondersteund. 

9.4 Richtlijnen voor het verminderen van complexiteit 

9.4.1 Richtlijn 9: bevestigd 
Zorg voor een eenvoudig en eenduidig proces door het aantal activiteiten en het aantal vragen/onderwerpen 
per activiteit beperkt te houden en door eventueel een (grote) groep in kleinere subgroepen te splitsten. 
Bij het i-MTO is het proces zo eenvoudig en eenduidig mogelijk ontworpen. Uit de evaluaties blijkt dat het 
merendeel van de deelnemers zegt te begrijpen wat de bedoeling is van de fase waar ze aan deelgenomen 
hebben. In de antwoorden op de open vragen wordt echter enkele keren opgemerkt dat er behoefte is aan 
meer overzicht over het totale proces. Ook het opsplitsen van de groep in kleinere discussiegroepen werkte 
goed om de discussies enigszins hanteerbaar te houden. 

9.5 Richtlijnen voor het creëren van zichtbaarheid 

9.5.1 Richtlijn 10: geherformuleerd en bevestigd 
Alle resultaten moeten transparant, herkenbaar en toegankelijk worden gerapporteerd. De rapportages 
moeten bereikbaar zijn voor alle betrokkenen en er moet duidelijk worden gecommuniceerd waar de 
rapportages te vinden zijn vanuit meerdere bronnen. 
Eén van de belangrijkste kritiekpunten op het i-MTO is de ontoegankelijkheid van de rapporten met 
resultaten. Het is belangrijk dat alle tussen- en eindresultaten bekeken kunnen worden, maar de vorm waarin 
de resultaten aangeboden worden moet toegankelijker zijn. Dit betekent dat het belangrijk is dat er ook een 
korte samenvatting van de resultaten beschikbaar is en dat de conclusies die naar aanleiding van de 
uitvoering van de EVS-setting zijn getrokken apart gerapporteerd worden. Om de samenvatting en de 
conclusies nog toegankelijker te maken, kunnen ze de betrokkenen toegestuurd worden. Uit de evaluatie 
blijkt verder dat de helft van de deelnemers niet weet waar de resultaten te vinden zijn, terwijl ze wel 
allemaal het bericht hebben gehad. Als er meerdere bronnen worden gebruikt voor de rapportage zullen meer 
mensen weten wat de resultaten zijn en waar ze te vinden zijn. 
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9.5.2 Richtlijn 11: geherformuleerd en gedeeltelijk bevestigd 
De resultaten moeten meetbaar zijn en moeten achteraf worden vergeleken met de gestelde doelen, dit geheel 
moet aan de betrokkenen worden gecommuniceerd. 
Uit de evaluatie van het i-MTO bleek dat het aantal deelnemers aan fase 4 als erg laag gezien werd, terwijl 
dit objectief bekeken slechts gedeeltelijk waar is. In combinatie met nieuwe richtlijn 2 (9.2.4) houdt deze 
richtlijn verband met het managen van de verwachtingen. Het bleek lastig om de resultaten en doelen 
meetbaar te maken, waardoor deze richtlijn maar gedeeltelijk bevestigd wordt door de toetsen. 

9.6 Conclusie 
Het gebruik van de richtlijnen blijkt succesvol te zijn, omdat het tot een gunstige perceptie van de ‘muur’ van 
innovatie attributen blijkt te leiden. Uit de evaluatie van de richtlijnen blijkt dat acht richtlijnen geheel 
bevestigd worden door de toetsen en drie slechts gedeeltelijk. Drie richtlijnen zijn geherformuleerd en twee 
richtlijnen zijn toegevoegd. Het gevolg hiervan is dat er tien richtlijnen overblijven, die in ieder geval 
opgevolgd moeten worden bij het ontwerpen van een organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting. 
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Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen 
Het uitgangspunt van dit afstudeeronderzoek bij Groupsupport.com waren problemen met de acceptatie van 
de technologie. Dit komt tot uitdrukking in de perceptie van de 5 innovatie attributen van GroupSystems: 
relatief voordeel, compatibiliteit, complexiteit, testbaarheid en zichtbaarheid. De voorgestelde oplossing is 
een organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting, die op een zodanige manier ontworpen is dat de 
perceptie van de innovatie attributen gunstiger is. Omdat niet bekend is hoe dit gedaan moet worden, is de 
volgende ontwerpopdracht geformuleerd: “Ontwerp richtlijnen voor het ontwerp van een organisatie-
generieke proces-specifieke EVS-setting die ervoor zorgen dat de perceptie van de bijbehorende ‘muur’ van 
innovatie attributen zo gunstig mogelijk is.” De ontworpen richtlijnen zijn getoetst door ze toe te passen bij 
het ontwerpen van een EVS-setting voor een Medewerkerstevredenheid-onderzoek (i-MTO genoemd) en 
deze bij Rabobank Capabel uit te voeren. Een tweede toetsing heeft plaatsgevonden bij de faculteit TM van 
de TU/e. De onderstaande conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op het onderzoek dat is uitgevoerd 
naar deze richtlijnen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie van de resultaten.  

10.1 Conclusies 
 
1. Het opvolgen van de richtlijnen leidt tot een gunstige perceptie van innovatie attributen. 
Tabel 10.1 geeft een overzicht van de richtlijnen die zeker opgevolgd moeten worden bij het ontwerpen van 
een organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting, omdat ze bevestigd zijn door de toetsing.  
Tabel 10.1 Richtlijnen die opgevolgd moeten worden bij het ontwerpen van een organisatie-generieke proces-specifieke 
EVS-setting 

Algemene richtlijnen 
11: Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van (het ontwerp van) de EVS-setting. 
12: De elementen ‘proces’, ‘EVS’ en ‘ondersteuning’ moeten goed op elkaar afgestemd zijn, waarbij met 
name ‘proces’ en ‘EVS’ zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten om de benodigde ondersteuning te 
minimaliseren. 
13: Deskundigen op het gebied van GroupSystems, groepsprocessen èn het specifieke proces moeten 
expliciet betrokken worden in het ontwerpproces. 
Richtlijnen voor het creëren van relatief voordeel 
14: De resultaten van de vergadering moeten beantwoorden aan de behoeften van de opdrachtgever, de 
gebruiker van het resultaat én de deelnemer. Om dit te bereiken moeten de te bereiken doelen vooraf 
worden bepaald, helder en eenduidig worden geformuleerd en als leidraad worden gebruikt in het 
ontwerpproces. 
15: Bij het (her)ontwerpen van het proces van de EVS-setting moet de voorbereidingsfase expliciet 
worden opgenomen in het ontwerp. Deze fase moet minimaal bevatten: het zorgvuldig voorbereiden van 
de inhoud van het proces; het communiceren van het doel, de reden van het uitvoeren van het proces en de 
te verwachten resultaten aan de betrokkenen. 
16: De positieve effecten van het elektronisch vergaderen moeten worden benut, maar de voor- en nadelen 
van het gebruik van de elektronische hulpmiddelen moeten goed afgewogen worden ten opzichte van de 
voor- en nadelen van niet-elektronische hulpmiddelen. 
17: De resultaten moeten snel beschikbaar en merkbaar zijn voor alle betrokkenen. 
Richtlijnen voor het creëren van compatibiliteit 
18: De vrijheidsgraden van de EVS-setting moeten zorgvuldig gekozen worden, waarbij de gewenste 
flexibiliteit in de uitvoering afgewogen moet worden tegen de vergelijkbaarheid van de resultaten en de 
benodigde ondersteuning. 
Richtlijnen voor het verminderen van complexiteit 
19: Zorg voor een eenvoudig en eenduidig proces door het aantal activiteiten en het aantal 
vragen/onderwerpen per activiteit beperkt te houden en door eventueel een (grote) groep deelnemers in 
kleinere subgroepen te splitsten. 
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Richtlijnen voor het creëren van zichtbaarheid 
20: Alle resultaten moeten transparant, herkenbaar en toegankelijk worden gerapporteerd. De rapportages 
moeten bereikbaar zijn voor alle betrokkenen en er moet duidelijk vanuit meerdere bronnen worden 
gecommuniceerd waar de rapportages te vinden zijn. 

 
2. Bij het ontwerpen van een EVS-setting moet het proces bestudeerd, heroverwogen en indien nodig 

herontworpen worden. 
De veronderstelling tijdens het begin van het afstudeeronderzoek dat een bestaand proces als uitgangspunt 
kan worden genomen bij het ontwerpen van een proces-specifieke EVS-setting bleek niet te kloppen. 
Gedurende het onderzoek werd duidelijk dat ook het proces heroverwogen moet worden en indien nodig 
herontworpen. Dit werd bevestigd bij de evaluatie van de richtlijnen. De richtlijn “zorg dat de EVS-setting 
aansluit bij de manier waarop het proces in de praktijk wordt uitgevoerd” is geherformuleerd. Verder bleek 
proceskennis erg belangrijk is, waardoor richtlijn 3 is toegevoegd. Het proces moet eerst goed worden 
bestudeerd. 
 
3. Het i-MTO werkt en wordt geaccepteerd, dus moet het meer uitgevoerd worden. 
Het merendeel van de betrokkenen geeft de voorkeur aan de uitvoering van het i-MTO en vindt dat het         
i-MTO over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet worden. De snelheid, de verdieping door middel van 
een discussie, de toegankelijkheid, het gebruiksgemak en de anonimiteit worden gezien als de beste punten 
van het i-MTO. De perceptie van alle innovatie attributen is gunstig. Wel blijkt dat de doelstelling ‘het 
hebben van een beeld van de huidige situatie’ bereikt wordt, maar dat er een structureel probleem is bij het 
bereiken van de doelstelling ‘het hebben van een actielijst’. Dit duidt op een fundamenteel probleem in het 
ontwerp, waardoor de volgorde en inhoud van de fases moet worden heroverwogen. Waarschijnlijk moet de 
oplossing gezocht worden in het meer tijd besteden aan het bereiken van deze doelstelling en het 
verminderen van de divergentie. 

10.2  Aanbevelingen 
 
1. Ontwikkel meer organisatie-generieke proces-specifieke EVS-settingen met specifieke aandacht voor de 

perceptie van de innovatie attributen. 
De ontwikkelde EVS-setting is positief ontvangen en er is al belangstelling getoond door derden. Dit lijkt 
erop te wijzen dat een organisatie-generieke proces-specifieke EVS-setting een mogelijke oplossing is voor 
de gesignaleerde problemen en een mogelijkheid tot marktvergroting. Bovendien lijkt het expliciet 
meenemen van de perceptie van de EVS-setting de adoptie van de EVS-setting te bevorderen. 
 
2. Gebruik, toets en evalueer de richtlijnen ook in de toekomst. 
De afgeleide richtlijnen zijn gebaseerd op de ervaringen met één ontwikkelde EVS-setting. In hoeverre de 
richtlijnen echt generiek toepasbaar zijn, moet verder onderzoek uitwijzen. Bovendien is een gedeelte van de 
richtlijnen niet geheel bevestigd en lag bij het uitvoeren van de ontwerpopdracht de nadruk op het ontwerpen 
van het proces van de EVS-setting. Dit heeft hoofdzakelijk geresulteerd in richtlijnen voor het ontwerpen 
van het proces. Het is daarom belangrijk dat bij het ontwikkelen van een nieuwe EVS-setting de oude 
richtlijnen gebruikt, getoetst en geëvalueerd worden en dat nieuwe richtlijnen ontwikkeld worden voor het 
EVS en de ondersteuning. 
 
3. Herontwerp het i-MTO op basis van de opgedane ervaring, voer het opnieuw uit en doorloop het 

leerproces opnieuw. 
De gekozen ontwikkelingsstrategie van het i-MTO was bewust iteratief. In dit afstudeeronderzoek is de 
eerste iteratie gedaan en is een aanzet gegeven tot de tweede iteratie. Echter, de ontwikkelingsstrategie moet 
verder opgevolgd worden door de tweede iteratie uit te voeren en te laten volgen door nieuwe iteraties om 
het ontwerp van het i-MTO steeds te verbeteren. Bij een herontwerp van het i-MTO dienen de 
ondersteunings- en beheeraspecten ervan expliciet te worden meegenomen en moet de ondersteuning 
makkelijker worden gemaakt door een deel van de noodzakelijke ondersteuning te standaardiseren en te 
automatiseren. 
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10.3 Discussie 
Uit de ervaring die opgedaan is tijdens dit onderzoek, blijkt dat alleen een proces-specifieke EVS 
ontwikkelen niet genoeg is. De hele setting waarin het EVS gebruikt wordt, moet worden meegenomen, 
omdat alle onderdelen met elkaar samenhangen en de gebruikers het geheel beoordelen en eventueel 
adopteren. Ook is gebleken dat het niet verstandig is het proces als uitgangspunt nemen. Ook het proces moet 
heroverwogen en eventueel aangepast worden. Het grootste probleem bij het ontwikkelen van een proces-
specifieke EVS-setting is volgens mij het ontwerpen van het proces en niet het ontwerpen van het EVS.  
 
Naar mijn mening is het bereiken van veel relatief voordeel de belangrijkste succesfactor van een innovatie, 
wat alleen te realiseren is als het uitvoeren van de EVS-setting tot de vastgestelde doelen leidt. Dit stelt eisen 
aan de kwaliteit van het gebruikte proces. Hierdoor is het erg belangrijk om te weten hoe een groepsproces 
moet worden ingericht in combinatie met het gebruik van een EVS. In het leveren van deze kennis ligt 
volgens mij een kans voor Groupsupport.com. Bovendien zou een deel van deze doelen niet bereikt moeten 
kunnen worden op een traditionele manier, maar alleen met behulp van een EVS. De EVS-setting moet aan 
een echte behoefte aan verbetering tegemoetkomen. Gedistribueerd samenwerken lijkt een veelbelovende 
markt hiervoor. De complexe krachten in de omgeving van organisaties en in organisaties zelf veroorzaken 
een beweging in de richting van samenwerking gedistribueerd in tijd en plaats (Romano et al., 1999). 
Gedistribueerde proces-specifieke EVS zullen dan waarschijnlijk nodig zijn om deze samenwerking 
mogelijk te maken. 
 
Het resultaat van dit onderzoek zijn richtlijnen voor het ontwerp van een proces-specifieke EVS-setting. Het 
is de eerste keer dat dit soort richtlijnen expliciet zijn onderzocht en opgeschreven. Dit is een sterk en 
tegelijkertijd zwak punt van dit onderzoek. Er kan namelijk geen uitspraak worden gedaan of deze lijst 
richtlijnen de kritische succesfactoren bevat noch of de lijst volledig is. Hiervoor is verder onderzoek nodig. 
Een sterk punt van dit onderzoek is dat de richtlijnen niet alleen gebaseerd zijn op theorie, maar ook in de 
praktijk getoetst zijn. Dit heeft er wel toe geleid dat de nadruk is komen te liggen op het ontwerp van het 
proces, wat ook tot uitdrukking komt in de richtlijnen. 
 
Dit afstudeeronderzoek moet worden geplaatst in de context van de derde golf van gebruik: de toepassing 
van een EVS in een specifiek proces (van Genuchten et al., 1998). In dit onderzoek is ervaring opgedaan met 
het gebruiken van zo’n proces-specifieke EVS-setting. Dit bleek erg succesvol te zijn: alle betrokkenen 
waren enthousiast en ook derden hadden belangstelling voor het concept. Ik verwacht daarom dat de 
toepassing van proces-specifieke EVS-settings steeds meer zal gaan toenemen. Deze moeten alleen goed 
ontwikkeld worden!  
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