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Bijlage A Description of GroupSystems 
This appendix describes the product GroupSystems more extensively in order to give a more complete idea 
of what it is. In order to do so, this appendix first looks at GroupSystems from a system-perspective 
(paragraph A.1) and then from an application-perspective (paragraph A.2). In spite of these descriptions, it is 
still hard to imagine the way GroupSystems is used. In order to clarify this, the paragraph A.3 goes further 
into the use of GroupSystems. The last paragraph describes the support needed before and during a meeting.  

A.1 System-perspective 
GroupSystems is part of an Electronic Meeting System (EMS): it provides the necessary (specific) software 
components. Combined with hardware and an operating system, it constitutes the four parts of an EMS:  
1. Server 

The server forms the hart of the EMS, because it holds a database, which contains all the data that is 
entered into the system. A server consists of hardware (a computer) and the server-software. 

2. Participant stations 
Each participant of the meeting or each group of participants sits behind a participant station. The 
participant station is used to enter data into the system and to see the contributions of others. The 
participant station consists of hardware (a desktop computer or laptop) and user-software. 

3. Leader station 
The leader station is the station from which the leader of the meeting starts and stops the participant 
stations in each agenda activity. The leader station is connected with a large screen. It is also used to 
operate the server, for example to generate a report of the results. The leader station only differs from a 
participant station by the installed leader-software.  

4. Large screen 
A large screen is created in front of the participants by means of a beamer and a projection screen. The 
display of the leader station is projected on the screen, which enables the leader to guide the meeting, for 
example by discussing the results of each activity. 

5. Network 
The server, participant stations and the leader stations are connected with each other by a local network, 
which can be wireless. 

An EMS can be installed in a meeting room, which makes it possible to optimise the environment and the 
placing of the equipment, or can be made portable which makes it possible to use it at various locations.  

A.2 Application perspective 
GroupSystems can also be seen as a software toolkit (Nunamaker et al., 1991), which is a collection of 
generic tools for various group activities such as idea generation and voting. Each tool provides a different 
approach to support a particular activity. The tools can be easily mixed and matched and combined with non-
EMS activities in every desired order. This provides a lot of flexibility. While flexibility is important, it is 
also important to restrict the number and type of functions available to participants. GroupSystems balances 
these issues by being both highly flexible and highly restrictive.  
 
Before the meeting the agenda is prepared and the tools are selected and prepared, i.e. the precise 
functionality is determined, for example whether the participants can only add comments or also edit them. 
During the meeting the participants can only use those tools and functions determined beforehand and at the 
time determined by the leader. However, the leader can make changes in the tools and the agenda during the 
meeting if necessary, but the participants can not.  
The GroupSystems toolkit provides tools in three areas: 
1. Session planning and management 

For example: agenda, survey. 
2. Group Interaction 

For example: brainstorming, topic commenter, idea organizer, vote, alternative analysis. 
3. Organisational memory 

For example: briefcase. 
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A.3 Use of GroupSystems  
To give an impression of how an EMS can be used, a typical meeting with GroupSystems is described 
briefly. It appears that many groups follow a common sequence of use and this common sequence is 
described (Nunamaker, 1991). 
 
Before the actual meeting, a pre-meeting planning meeting is held. The group leader meets with a 
GroupSystems-leader/facilitator, who assists in developing an agenda and selecting the GroupSystems tools 
to be used.  
 
The meeting typically begins with participants generating ideas. As they type in their comments, the results 
are integrated and displayed on the large screen at the front of the room, as well as being available on each 
workstation. Everyone can see the comments of others, but without knowing who contributed what. These 
ideas are then organised into a list of key issues, which the group can prioritise into a short list. Next, the 
group could generate ideas for action plans to accomplish the important issues, followed by more idea 
organisation and prioritisation and so on. The result of the meeting is typically a large volume of input and 
ideas, and group consensus for further action. 
 
In the article of Nunamaker and others (1991) it is argued that EMS facilities can improve group work in 
many situations, because it: 

- enables all participants to work simultaneously (human parallel processing); 
- provides an equal opportunity for participation; 
- discourages behaviour that can negatively impact meeting productivity; 
- enables large group meetings which can effectively bring more information, knowledge and skills to 

bear on the task; 
- permits the group to choose from a spectrum of structured or unstructured techniques and methods to 

perform the task; 
- offers access to external information; 
- supports the development of an organisational memory from meeting to meeting. 

However, the effects of an EMS are contingent on the situation in which it is used (Nunamaker et al, 1991). 

A.4 Facilitation 
Facilitation is a process in which a person who is acceptable to all members of the group intervenes to help 
improving the way they identify and solve problems and make decisions (Antunes, Ho, 2001). Every 
meeting needs a GroupSystems-leader/facilitator (Nunamaker et al., 1991). Antunes and Ho (2001) organize 
facilitation activities in four increasingly complex roles, focusing on the pre-meeting phase: 
- Technology facilitator 
This role deals with technology configuration and usage including support for definition of an agenda, 
selection of decision techniques and tools, configuration of the technology and management of the 
participant roster. 
- Process facilitator 
This role regards facilitation as a combination of technical and social abilities. This role includes reviewing 
previous meetings, classifying problems, describing time and place, accounting for organisational theories, 
establishing roles and rules, structuring decision process and ensuring organisational fit. 
- Content facilitator 
This level accounts for much work done in the area of facilitation that comprises direct content interventions 
by the facilitator. This role accounts for pre-meeting discussion and the uncovering of hidden agenda’s. 
- Development facilitator 
This role concerns group development and includes long term goals, improvement plans, training, 
technology assimilation and virtual groups. 
 
The leader role has been identified as a key success factor (Van Genuchten, 1998). The facilitator is driving 
the system: he/she decides together with the lead user what the session is going to look like. Variability of 
meeting success is to a large extent a function of the capabilities of the leader. 
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Bijlage B Statistics of the sales and use of GroupSystems 
This appendix presents the data and the analysis, on which the brief analysis of paragraph 2.1.1 is based. 

B.1 Data 
Tabel B.1 Customer data 

Customer Active user of 
software * 

Beginning year 
of license 

Ending year of 
contract ** 

Number of 
years in use 

Reason for ending 
maintenance 
contract *** 

NL1 Y 2000 2002 2  
NL2 N 1995 2000 5 2 + 3 
NL3 N 1999 2001 2 1+ 4 
NL4 Y 1999 2002 3  
NL5 N 1999 2000 1 2 (never started) 
NL6 Y 1995 2002 7  
NL7 Y 1999 2002 3  
NL8 Y 2001 2002 1  
NL9 Y 1998 2002 4  

NL10 Y 2000 2002 2  
NL11 Y 1998 2002 4  
NL12 Y 1999 2001 2  
NL13 N 2000 2001 1 7 + 8 
NL14 N 1999 2000 1 3 + 5 + 6 
NL15 N 1996 2000 4 1 + 3 
NL16 Y 1998 2002 4  
NL17 Y 1996 2002 6  
NL18 Y 1999 2002 3  
NL19 Y 1998 2002 4  
NL20 Y 1998 2002 4  
NL21 Y 1996 2002 6  
NL22 Y 1998 2002 4  
NL23 Y 1997 2002 5  
NL24 Y 1996 2002 6  
NL25 Y 1998 2002 4  
NL26 Y 1998 2002 4  
NL27 N 1998 1999 1 6 
NL28 N 1999 2000 1 6 
NL29 N 1999 2000 1 7 + 8 
NL30 Y 2001 2002 1  
NL31 Y 2001 2002 1  
NL32 Y 2001 2002 1  
NL33 Y 2000 2002 2  
NL34 Y 1998 2001 3  
NL35 N 1999 2000 1 2 + 5 
NL36 N 2000 2001 1 8 
NL37 Y 1994 2002 8  
NL38 Y 1997 2002 5  
NL39 Y 1998 2002 4  
NL40 Y 2001 2002 1  
UK1 YS 1998 2002 4  
UK2 YM 1998 2002 4  
UK3 YS 1996 2002 6  
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Customer Active user of 
software * 

Beginning year 
of license 

Ending year of 
contract ** 

Number of 
years in use 

Reason for ending 
maintenance 
contract *** 

UK4 N 1995 1998 3 8 
UK5 YM 1999 2002 3  
UK6 N 1995 1997 2 2 
UK7 N 1998 2000 2 1 
UK8 N 1996 1998 2 2 
UK9 YS 1998 2002 4  

UK10 N 1995 1996 1 8 
UK11 N 2000 2001 1 7 
UK12 N 1994 2001 7 3 
UK13 YS 1999 2002 3  
UK14 YM 1999 2002 3  
UK15 N 1996 2000 4 6 
UK16 Y 1995 2002 7  
UK17 N 1998 2001 3 6 
UK18 N 1998 2001 3 6 
UK19 Y 1997 2002 5  
UK20 N 1996 2001 5 2 
UK21 YM 1998 2002 4  
UK22 YS 2000 2002 2  
UK23 N 1995 1997 2 8 
UK24 N 1997 1998 1 3 
UK25 YM 2001 2002 1  
UK26 YS 1998 2002 4  
UK27 N 1997 2001 4 5 
UK28 N 1994 1996 2 2 
UK29 N 1996 2001 5 5 
UK30 N 1997 2000 3 5 
UK31 Y 1994 1995 1  
UK32 YS 1999 2001 2  
UK33 N 1997 2000 3 3 
UK34 N 1995 1997 2 9 
UK35 N 1995 1997 2 9 
UK36 N 1996 1997 1 9 
UK37 N 1998 2000 2 3 
UK38 N 2000 2001 1 3 
UK39 N 1998 2002 4 7 
UK40 YM 1997 2002 5  
UK41 N 1996 2000 4 1 
UK42 N 1996 1997 1 1 
UK43 YM 1996 2002 6  
UK44 N 1997 1998 1 3 
UK45 YM 1995 2002 7  
UK46 N 1995 2000 5 3 
UK47 N 1994 2000 6 3 
UK48 N 1994 2000 6 3 
UK49 YS 1997 2002 5  
UK50 N 1996 1999 3 8 
UK51 YS 1998 2002 4  
UK52 YS 1998 2002 4  
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Customer Active user of 
software * 

Beginning year 
of license 

Ending year of 
contract ** 

Number of 
years in use 

Reason for ending 
maintenance 
contract *** 

UK53 N 1998 2000 2 3 
UK54 N 1998 2000 2 3 
UK55 YS 1998 2002 4  
UK56 N 1998 2002 4 3 
UK57 N 1998 2002 4 3 
UK58 N 1999 2000 1 9 
UK59 YM 2002 2002 0  
UK60 YM 1999 2002 3  
UK61 YM 2000 2002 2  
UK62 N 1997 2000 3 5 
UK63 YM 1998 2002 4  
UK64 YM 2001 2002 1  
UK65 N 1997 2000 3 7 
UK66 N 1995 1996 1 3 
UK67 Y 1996 2002 6  
UK68 N 1995 2002 7 9 
UK69 N 1996 1999 3 3 

 
* Active user of software 
 Y: yes, active user with active maintenance and support contract 
 YS: yes, active user with active support contract 
 YM: yes, active user with active maintenance contract 
 N: no, stopped using GroupSystems 
** Ending year of contract:  
For the Netherlands, this is the year in which the maintenance contract is ended. In the UK this is the year in 
which the support contract and/or the maintenance contract was ended after which no contract existed. 
*** Reasons for ending maintenance contract: 
1. Facilitator(s) leave 
2. Reorganisation / organisation in trouble / (temporal) lack of money 
3. Diminishing use 
4. Too little new software, no justification for keeping maintenance contract 
5. Change in management 
6. License has only been bought for 1 specific project 
7. Very little use, no need for maintenance contract 
8. No budget available for maintenance (structural lack of money) 
9. Miscellaneous 

B.2 Overview of the Netherlands 
Tabel B.2 Development in the number of licenses over the years in the Netherlands 

 Active licenses New licenses 
1994 0 1 
1995 1 2 
1996 3 4 
1997 7 2 
1998 9 11 
1999 19 10 
2000 22 5 
2001 22 5 
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Figuur B.1 Development in the number of licenses over the years in the Netherlands 

Tabel B.3 The number of years of use in the Netherlands 

Years of use Active use Stopped 
1 5 8 
2 4 1 
3 4 0 
4 9 1 
5 2 1 
6 3 0 
7 1 0 
8 1 0 

Total 29 11 
 72,5% 27,5% 
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B.3 Overview of the United Kingdom 
Tabel B.4 Development in the number of licenses over the years in the United Kingdom 

 Active licenses New licenses 
1994 0 5 
1995 4 11 
1996 12 12 
1997 18 10 
1998 24 18 
1999 40 6 
2000 32 4 
2001 27 2 

 

Figuur B.3 Development in the number of licenses over the years in the United Kingdom 
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Figuur B.4 The number of years of use in the United Kingdom 

B.4 Overview of the Netherlands and the United Kingdom 
Tabel B.6 Development in the number of licenses over the years in the Netherlands and the United Kingdom 

 Active licenses New licenses 
1994 0 6 
1995 5 13 
1996 15 16 
1997 25 12 
1998 33 29 
1999 59 16 
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Tabel B.7 The number of years of use in the Netherlands and the United Kingdom 

Years of use Active use Stopped 
1 8 17 
2 7 11 
3 8 9 
4 18 7 
5 5 4 
6 6 2 
7 3 2 
8 1 0 

Total 56 52 
 51,9% 48,1% 

 

Figuur B.6 The number of years of use in the Netherlands and the United Kingdom 
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Bijlage C Brainstorm session 
This appendix contains the results of the brainstorm session of 21 February 2002. The following persons 
participated in the meeting: 3 members of the management team of Groupsupport.com, 2 scientists in the 
area of information systems, a student of Industrial Engineering and Management Sciences, graduating at 
Groupsupport.com, and the researcher as chairlady. 
GroupSystems has been used during the brainstorm session. The answers and comments that were brought 
up in the discussions during the meeting, have been added to the GroupSystems output. These are indicated 
by ‘AM’ and ‘AJ’. AM stands for things added by Michiel, AJ for things added by Judith.  

C.1 Agenda - Brainstorm session 
10:00  Introduction 

Why this meeting? 
10:03 Presentation 

Proliferation of GroupSystems in the world 
10:10 Question 1 (Categorizer) 
10:35 Presentation 

Proposed solution 
10:40 Question 2 (Categorizer) 
11:05 Question 3 (Categorizer) 
11:30 Closure 

C.2 Question 1 (Categorizer) 
What questions do you have concerning the cause-and-effect diagram? 
What comments do you have on the diagram? 
Which causes of the low proliferation of GroupSystems do you miss? That is: Why aren't there 5000 licences 
in Europe according to you? 

Questions 
1. wat is oorzaak van wat? Oorzaak afhaken ?? 

AM: oorzaak van wel of niet aanschaffen of oorzaak van afhaken?? 
AM: oorzaak van vroegtijdig afhaken? 
AM: iemand schaft iets aan; na een jaar komt onderhoudsrekening zonder dat afschaffer zich er 
zorgen over maakt 
AM: het bezit van de zaak is het einde van het vermaak 

2. What is the meaning of the arrows? Especially the one between the two boxes titled "Ad hoc use" 
3. How large was your population? 

AM: all licenses that have been sold in the Netherlands and most that have been sold in UK 
AM: interviews with people in the room plus Michel 
AM: plus Roccade and Gert-Jan de Vreede 

4. Are the sponsors the technical back-up team or the (high) management support 
mainly high management support; technical support is not a big deal 
AJ: both are necessary, someone needs to make sure that everything is working and keeps working, 
and someone needs to sponsor the use, the content, it should be part of the functional task package 

5. Are there really only 4 major thresholds. In my experience there must be at least 1000. 
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6. Why a sponsor? MS Word does not need one, why does GroupSystems need one? 
word does not change the behaviour of an organisation 
Natuurlijk verandert het wel. 
word is individueel, dwingt niet tot samenwerking 
AJ: Word processors have had the same problem 

7. What are the ingredients of success for the 75% happy GroupSystems users? 
AM: minstens eens per week; schaalbaar naar moeilijker versies 
AJ: Succes levert een applicatie die zeer frequent gebruikt wordt, een simpele versie. Er moet de 
mogelijkheid blijven om door te schalen naar minder simpele applicaties. 
AJ: Het moet aansluiten op de huidige manier van werken (motivatie, diffusie theorie) 
AJ: Het steeds meer op afstand gaan werken, zal de opkomst van GroupSystems versterken. 
AJ: De organisatie waar het projectmatig werken ingebed is zal GroupSystems veel effectiever 
gebruiken dan organisatie waar routinewerk regel is. Projectwerk betekent werken in teams en dus is 
er een vruchtbare bedding voor GroupSystems. 

8. Maybe our targets are too high in pushing the customer to use it in advanced mode.  
9. no 5000: no advertisement 
10. Immaturity already lasts for 10 years. By that time I was growing hair all over. When will there be 
maturity 

Comments 
1. turn around the two root causes at the left: the sociologists have been working on it for 100's of years 
(without figuring it out), IT support started in 1980 or so. Put them in sequential order. Minor comment by 
the way.  
2. ad hoc system usage: several consultants are using it frequently and for the same type of tasks 
3. comment: box ' ad hoc use' and box ' pocket of ongoing use' convey very similar information 

Missing causes 
1. cause: lack of ' fit' with current practice (a tool won't cause the introduction of a more structured way of 
working) 
2. werken op afstand begint nu pas. Kortom : te vroeg met GroupSystems 
3. cause: sponsor changes job 
4. groepswerk nog te weinig gestructureerd in praktijk 

Hangt van het proces af. Vergaderingen kunnen erg gestructureerd zijn. Een software review is dat 
ook. 

5. Groupware niet/onvoldoende ingebed in Standaard software omgeving 
Helemaal mee eens. 
Ik denk dat dit de belangrijkste oorzaak is. We gebruiken het systeem zelf nauwelijks terwijl we wel 
de voordelen kennen. 

6. prijs/ prestatie (objectief- subjectief???) 
AJ: Er zijn twee manieren om naar de prijsprestatie te kijken: subjectief en objectief. De opmerking 
in het diagram betreft de subjectieve manier: voor de gebruikers lijkt het niet veel toegevoegde 
waarde te hebben. Misschien is het een idee om eens objectief te laten kijken naar wat de waarde is 
van het product, biedt het voldoende voor de prijs. In beide is onvoldoende inzicht. 

7. Belangrijke oorzaak afhaken: oorspronkelijke afschaffer verliest " krediet" in eigen organisatie 
8. te lastig en te weinig gedifferentieerd 
9. organisatie te weinig gewend met mix routine- en projectmatig werken 
10. korte termijn wint van lange termijn dus geen cultuur van reflectie 
11. Cause: why sponsor: word needed one too 
12. cause: structured meeting is too ' visible' you can't hide you lack of knowledge / preparation / personal 
goals as well 

Your causes of the absence of 5000 licenses 
1. we want to change the way people work, that does not change overnight 
2. the current technology is limited and crude; on top of that we have to learn how to sell it 
3. footprint in the organisation is too large: we need IT, line management, square meters and facilitators 
before we can even start 
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4. 5000 licenses would mean a lot of boring work; let's wait a few more month before we go to 5000 licenses 
5. GroupSystems moet selfsupporting zijn (geen facilitator!!!) 
6. afschaffer heeft onvoldoende draagvlak en attentie om aanschaf daadwerkelijk tot gebruik te brengen ( het 
hollen achter vernieuwing) 
7. It would seem to be a niche application. I see no argumentation to counter this assumption 

wait for the next activity 

C.3 Question 2 (Categorizer) 
What questions do you have concerning the new cause-and-effect diagram? 
What comments do you have on the solution? 
What do you miss? 

Questions 
1. waarom 'een' community 

AJ: Achterin het diagram staat dat het tot 1 community leidt. Dat is niet zo, er komen meerdere 
communities, bijvoorbeeld organisatiebreed. 

2. The big question: what is the killer app? 
niet mee eens: wat zijn de applicatiebundels die problemen van senior management oplossen; 
bijvoorbeeld CTO: versnellen innovatie, CEO - versnellen besluitvorming. Dat los je niet op met een 
silver bullit. 
Dus senior management is de target group? 
Theo zijn mini applicatie in applicatie suite 
AJ: Het gaat niet om killer applicatie, het gaat erom dat de kritische succesfactoren opgelost worden. 
Er moet aansluiting zijn. 
AJ: Dit kan zijn een simpele applicatie (Theo) die iedereen gebruikt en die als smaakmaker fungeert 
voor ingewikkelder vormen. 

3. Gaat nu je target group veranderen? 
4. eis nu: proces integratie, dus: differentiatie 
5. belangrijk: directe aansluiting bij bestaande infrastructuur 
6. in bovenste deel plaatje staan belemmeringen in onderste deel niet 
7. entrance leven nu bij proceseigenaar, bestaat niet in veel organisaties 

AJ: Je zult op het niveau binnen moeten komen waarop het proces werkt. Je moet uiteindelijk aan 
tafel met de proceseigenaar. Maar: het begrip ‘proceseigenaar’ is in veel organisaties onbekend. 

8. value niet direct provable, blijft moeilijke kosten baten discussie 
9. Gaat de budgethouder nu ook veranderen? 

AM: meer budgethouders door differentiatie 
10. facilitator role less, designer / implementation role much more important 
11. sponsor blijft hogen in organisatie 
12. How are you going to prove the added value and benefits? What is the difference with cause- effect 
model 

Comments 
1. glijdende schaal van simple use naar professioneel gebruik. Simple use dagelijks , prof gebruik 
incidenteel. 
2. we should preserve the board level entrance; that allows to address people with budgets and some 
imagination. It allows to talk about application suites (50-100 MUS$) instead of widgets of 100's of dollars 

every IT company dreams of boardroom access, we have it - do not waste it 
look at Intraspect, they do 200 k US- 5 million per customer by a combination of a collaboration 
platform and application suites 

3. vereist : perfecte inbedding Groupware in Windows/office omgeving 
4. betere diagnose van waar een organisatie en de mensen staan en hoe succesvol ze Groupware kunnen 
benutten. (fasenmodel??) 
5. Verschillende doelgroepen benaderen met de juiste argumentatie. Wat zijn de core benefits van iedere 
doelgroep? 
6. aanbod van specifieke applicaties : risico analyse, evaluatie rampen, evaluatie leveranciers, c 
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7. User are sponsors of system should also count for the current GroupSystems. When the system sponsor 
changes his job, users should beg for another one 

Our experiences show the satisfaction of users of the system. 
8. Take MSN messenger as example, Integration with Email, Groove (windows XP), chatting etc. Al 
accessible from one application 

Microsoft has the power to realise this, it will be difficult to realise, despite the fact that windows 
source code will become available 

9. Ik denk dat we een duidelijk onderscheid moeten gaan maken in onze dienstverlening. variërend van ASP 
tot proces consultant. 

Missing things 
1. betere inzichten ( en dus achterliggende theorievorming) over multilevel groepswerk ( ga eens buurten bij 
Christel Rutte T&A) 

Het moet aansluiten op de organisatie 
2. andere oplossingsrichtingen dan application specific 

bijvoorbeeld focus helemaal op gedistribueerd 
3. belemmeringen in de nieuwe situatie 
4. welk soort taak met welk soort functionaliteit afdekken met Groupware 
5. csf's 

AJ: = Critical Succes Factors, je hoeft niet negatief te kijken naar barrières, maar kijk naar csf’s, wat 
helpt om tot meer gebruik te komen. 

C.4 Question 3 (Categorizer) 
What characteristics does a good collaborative application have? 
What parts does a collaborative application consist of? 

Characteristics 
1. eenvoud 
2. zichtbaarheid 

presence van IPO 
AJ: ook zichtbaar voor gebruiker 

3. Eenvoud, eenvoud en eenvoud 
4. niet concurrerend met ' primaire applicatie' maar aanvullend 

AJ: De meeste mensen werken gefocust op 1 applicatie (de primaire) de nieuwe applicatie moet niet 
proberen daarmee te concurreren, maar moet deze aanvullen. 

5. hoge mate van beschikbaarheid 
6. fit met huidige wijze van werken of fit met nieuwe wijze van werken waarbij niet het tool maar iets anders 
de verandering bewerkstelligd 
7. User interface moet aansprekend zijn 
8. het moet een wannahave worden, cool en sexy 
9. zonder training te gebruiken 
10. in het primaire proces; zodanig van belang dat er geld voor over is 
11. MS Office knoppen en terminologie 
12. gericht op professionals in de financiële sector, daar zit nog geld 
13. In backoffice mogelijk MS onafhankelijk 

BV ook draaiend op Apache webserver 
AJ: Op dit moment is alles gefocust op Microsoft platforms (oa GroupSystems en GroupI), 
misschien is het niet verstandig om dat zo te houden. 

14. two types: operational process (very specific) other process (less specific) 
AJ: In deze discussie lopen eigenlijk twee soorten applicaties door elkaar heen: specifiek proces – 
specifiek bedrijf versus specifiek proces – generiek bedrijf. Interessant om verder uit te werken.  

15. passend binnen een applicatiesuite waar je op niveau mee naar binnen kunt (voorbeeld gesprek met 
RABO over risk, versnellen van besluitvorming etc.) 
16. Als je over de functionaliteit van collaborative systems nadenkt dan bestaat dat uit een heel palet van 
uiteen te rafelen processen en activiteiten. Het begint steeds eenvoudig (dagelijkse routine) als een soort chat 
faciliteit (vergelijk bijv onze ervaring met black board: chatting). Daarnaast opschalen tot brainstormen, 
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classificeren, prioriteren (nog steeds eenvoudig). Dan opeens opschalen naar gezamenlijk een document, 
rapport , ontwerp maken (daar komt domein specifieke software applicatie bij in heel wat gevallen). Verder 
electronic negotiating and bargaining. 

Parts 
1. Generic platform and application specific components 
2. Reporting tool 
3. education package - self instructing - no class room attendance required 

AJ: Het moet kunnen om training nodig te hebben. Bijvoorbeeld als proces zo specifiek en 
ingewikkeld is dat applicatie ook ingewikkeld is. Training moet dan gegeven worden door het bedrijf 
zelf.  

4. remote and online help 
5. flashy campaign 
6. betrouwbare techniek 
7. When necessary gateways to standard office tools 
8. verhogen van de awareness van dergelijke tools 
9. box etc.  
10. link met infrastructuur 
11. link met proces 
12. componenten gericht op mass-customisation 
13. Wat te denken van een menukaart? 

AJ: Menukaart van (potentiële) applicaties, die je bij klant kunt laten zien, zodat hij kan kiezen wat 
hij wil  

14. instruction can be required 
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Bijlage D Description of the models used for constructing the 
conceptual model 
This appendix contains a short description of the two models, on which the constructed conceptual model 
(paragraph 2.1.2) is based. The paragraph D.1 describes the Technology Acceptance Model (Pijpers, 2001). 
The diffusion of an innovation (Rogers, 1995) is described in paragraph D.2. 

D.1 Technology Acceptance Model 
Davis’ Technology Acceptance Model (TAM) is developed to predict computer-usage behaviour (Pijpers, 
2001). The goal is to be capable of explaining user behaviour across a broad range of end-user computing 
technologies and user populations, while at the same time being both parsimonious and theoretically 
justified. 

Figuur D.1 Technology Acceptance Model (Pijpers, 2001) 

Figure D.1 depicts the Technology Acceptance Model as used by Pijpers (2001). Pijpers has developed this 
model in order to identify key factors and relationships that are likely to influence the use of IT by senior 
executives. He restricts IT to an Executive Information System, which has been operational for at least one 
year in the organisation.  
 
TAM equates system success to actual system usage, that is system usage is seen as a surrogate measure for 
system success. Actual system use is determined by the attitude towards using the system. TAM asserts that 
the influence of external variables upon user behaviour is mediated through user beliefs and attitudes. Beliefs 
connote a degree of instrumentality tied to an action whereas attitudes are purely affective. Beliefs relate to 
an individual’s subjective assessment that performing some behaviour will result in a specific consequence, 
whereas attitudes relate to an individual’s positive or negative affective feelings about performing the 
behaviour.  
 
Two salient beliefs determine attitudes towards using the system: perceived usefulness and perceived ease of 
use. Perceived usefulness is defined as the degree to which a user believes that using the system will enhance 
his performance. Perceived ease of use is defined as the degree to which the user believes that using the 
system will be free from effort and has a direct influence on perceived usefulness. 
 
Perceived usefulness and perceived ease of use are determined by external variables. An important purpose 
of TAM is to provide a basis for tracing the impact of external variables on internal beliefs, attitudes and 
intentions. This enables an investigator to formulate improved strategies for influencing user acceptance via 
controllable external interventions.  

External
Variables

Actual
System Use

Attitude
Towards Use

Perceived
Ease of Use

Perceived
Usefulness
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Pijpers (2001) has identified four categories of external variables, which are broken down further in 
subcategories: 
A. Individual characteristics 

- Demographics (age, gender, education) 
- Managerial and IT knowledge (professional experience, computer (IT) experience, computer (IT) 

training) 
- Personality of the manager (cognitive style, computer anxiety, computer self-efficacy, individual 

culture, user involvement, perceived fun / enjoyment) 
B. Organisational characteristic 

- Company characteristics (organisational structure, organisational size, IT maturity, organisational 
support) 

- Social factors (organisational culture, organisational usage, social pressure) 
- Environmental characteristics (environmental uncertainty, competitor behaviour) 

C. Task-related characteristics1 
- Task difficulty 
- Task variability 

D. Characteristics of the IT resource 
- Accessibility 
- Implementation process 
- User interface. 

D.2  Diffusion of innovation 
Rogers (1995) defines diffusion as the process by which an innovation is communicated through certain 
channels over time among the members of a social system. An innovation is an idea, practice or object that is 
perceived as new by an individual or other unit of adoption. The rate of adoption is the relative speed with 
which an innovation is adopted by members of a social system and is determined by 5 variables: 
1. Perceived attributes of the innovation 
2. Type of innovation-decision 
3. Communication channel 
4. Nature of the social system 
5. Extent of change agents’ promotion efforts. 
 
The first variable, the perceived attributes of innovations, explains more than half the variance in the rate of 
adoption (Rogers, 1995). Rogers distinguishes between 5 perceived attributes of an innovation: 
1) Relative advantage 
This is the degree to which an innovation is perceived as being better than the idea it supersedes. The nature 
of the innovation determines what specific type of relative advantage is important to the adopters, although 
the characteristics of the potential adopters also affect which sub dimensions of relative advantage are 
important. These sub dimensions include the degree of economic profitability, low initial cost, a decrease in 
discomfort, social prestige, savings in time and effort and the immediacy of the award. 
2) Compatibility 
This is the degree to which an innovation is perceived as consistent with the existing values, past experiences 
and needs of potential adopters. An idea that is more compatible is less uncertain to the potential adopter and 
fits more closely with the individual’s life situation. An innovation can be compatible or incompatible with 
(1) socio-cultural values and beliefs, (2) with previously introduced ideas or (3) with client needs for the 
innovation. 
3) Complexity 
This is the degree to which an innovation is perceived as relatively difficult to understand and use. Simpler 
ideas are more rapidly adopted than innovations that require new skills and understanding. 
4) Trialability 
This is the degree to which an innovation may be experimented with on a limited basis. The personal trying-
out of an innovation is a way to give meaning to an innovation, to find out how it works under one’s own 
conditions and reducing uncertainty. 

                                                      
1 These characteristics are used in order to determine the task-technology fit. 
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5) Observability 
This is the degree to which the results of an innovation are visible to others. Visibility encourages discussion 
and acceptance of new technologies. 
 
The other four variables explain the remaining variance. Innovations requiring an individual-optional 
innovation decision are generally adopted more rapidly that when an innovation is adopted by an 
organisation. Three types of innovation-decisions are given: optional, collective and authority decisions. The 
relationship between communication channel and the attributes of the innovation often interacts to slow 
down or speed up the rate of adoption. The used communication channel (e.g. mass media or interpersonal) 
should be in accordance with the nature of the innovation to speed up the rate of adoption. The nature of the 
social system, such as the norms of the system and the degree to which the communication network structure 
is highly interconnected also influences the rate of adoption. The relationship between rate of adoption and 
change agents’ efforts may not be direct of linear. Greater payoff from a given amount of change agent 
activity occurs at certain stages in an innovation’s diffusion. The change agents’ effort will have most effect 
when opinion leaders adopt.  





Ontwerprichtlijnen voor een laagdrempelig Elektronische Vergadersysteem  

- 21 - 

Bijlage E Overzicht van de ontworpen richtlijnen 
In de onderstaande tabel staat een overzicht van de ontworpen richtlijnen. Per richtlijn staat aangegeven op 
welke bronnen hij gebaseerd is. 
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Algemene richtlijnen 

1: Er moet veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van (het 
ontwerp van) de EVS-setting. 

    x  x 

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. 

 x   x  x 

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. 

x x    x  

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. 

x    x  x 

5: De resultaten moeten snel beschikbaar en merkbaar zijn voor alle 
betrokkenen. 

    x  x 

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. 

x  x    x 

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

 x   x x  

8: Zorg ervoor dat het EVS goed aansluit bij de bestaande software, 
hardware en infrastructuur. 

    x x  

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. 

   x x x x 
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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. 

   x   x 

11: De resultaten moeten meetbaar zijn en moeten achteraf worden 
vergeleken met de gestelde doelen. 

    x x x 
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Bijlage F Organogram Rabobank Capabel 
 
 

Figuur F.1 Organogram Capabel (Intranet Rabobank Nederland) 

Directeur

Capabel Connect Capabel Interim 
Management

Capaciteits-
management

Relatie-
management Capabel Project

FacilityKenniscentrum
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Bijlage G Ontwerp Kort MTO in detail 
Deze bijlage beschrijft de opbouw van het Kort MTO in meer detail dan paragraaf 5.2 en verantwoord de 
gemaakte keuzes. In tabel G.1 staat het proces van het Kort MTO uitgewerkt in stappen, waarbij de 
deelnemers, de duur van iedere stap, de tijd-plaats configuratie, het elektronische hulpmiddel dat gebruikt 
wordt en de berichten staan vermeld. In paragraaf G.1 wordt de keuze voor de deelnemers aan iedere fase 
toegelicht, in paragraaf G.2 de gekozen methodes, in paragraaf G.3 de gekozen tijd-plaats configuratie, in 
paragraaf G.4 de gekozen vormen van communicatie en in paragraaf G.5 de gekozen elektronische 
hulpmiddelen. In paragraaf G.6 wordt kort ingegaan op de ondersteuning van het proces. 
Tabel G.1 Detailoverzicht proces Kort MTO 

 Deelnemers 
Duur 

(# dgn)
Vorm  

(elektr. hulpmiddel) 
Berichten2 

Fase 1: Bepalen thema’s     

Stap 1.1: Thema’s kiezen (individueel) MT Totaal3 3 Gedistribueerd 
(Survey) Start 

Stap 1.2: Verwerken  1 Ondersteuning  
Stap 1.3, Thema’s kiezen (gezamenlijk) MT Totaal 1 Bijeenkomst Resultaat 
Fase 2: Eerste beeld verkrijgen     
Stap 2.1: Vragenlijst maken  7 Ondersteuning Aftrap 

Stap 2.2: Vragenlijst invullen 
Alle 

medewerkers 
en MT Totaal

5 Gedistribueerd 
(Survey) 

Start 
Herinnering 

Stap 2.3: Verwerken en publiceren  2 Ondersteuning  
Fase 3: Bepalen thema’s verdieping     
Stap 3.1: Thema’s kiezen voor 
verdieping Werkgroep 1 Bijeenkomst 

(Categorizer) Resultaat 

Stap 3.2: Samenstelling groepen bepalen Werkgroep - Bijeenkomst  
Fase 4: Verdiepen thema     
Stap 4.1: Samenstellen groep  1 Ondersteuning Resultaat 

Stap 4.2: Discussie voorbeelden Groep 
deelnemers 2 Gedistribueerd (Topic 

Commenter) Start 

Stap 4.3: Verwerken Werkgroep 1 Ondersteuning  

Stap 4.4: Stemmen over voorbeelden Groep 
deelnemers 1 Gedistribueerd 

(Survey) Start 

Stap 4.5: Verwerken Werkgroep 1 Ondersteuning Resultaat 

Stap 4.6: Discussie oplossingen Groep 
deelnemers 2 Gedistribueerd (Topic 

Commenter) Start 

Stap 4.7: Verwerken  Werkgroep 1 Ondersteuning  

Stap 4.8: Stemmen over oplossingen Groep 
deelnemers 1 Gedistribueerd 

(Survey) Start 

Stap 4.9: Verwerken Werkgroep 1 Ondersteuning Resultaat 
Fase 5: Actielijst opstellen     

Stap 5.1: Actielijst opstellen (individueel) MT Totaal 1 Gedistribueerd 
(Group Outliner) Start 

Stap 5.2: Actielijst opstellen 
(gezamenlijk) MT Totaal 1 Bijeenkomst (Group 

Outliner)  

Stap 5.3: Verwerken en publiceren  1 Ondersteuning Afsluiting 
Totale tijdsduur 34 werkdagen 

7 weken 

                                                      
2 Zie paragraaf G.5.2 voor een uitleg over de genoemde berichten. 
3 MT Totaal zijn de MT-leden en alle coördinatoren en coaches. 
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G.2 Keuze deelnemers 
De eerste fase dient ter voorbereiding van de eigenlijke vergadering. Hierin wordt bepaald wat besproken 
wordt in de vergadering (de subthema’s). Deze stap wordt uitgevoerd door het MT Totaal, de gebruikers van 
het resultaat van het Kort MTO, omdat zij degenen zijn die het best kunnen bepalen welke thema’s essentieel 
zijn voor het goed functioneren van Capabel en daarom op dit moment onderzocht moeten worden. 
 
Alle medewerkers en alle leden van het MT Totaal worden uitgenodigd om deel te nemen aan fase 2, omdat 
deze fase is een representatief en betrouwbaar eerste beeld moet opleveren van de hoe tevreden de 
medewerkers zijn en in hoeverre de leden van het MT Totaal dat beeld goed inschatten. 
 
De derde fase wordt uitgevoerd door een werkgroep, die bestaat uit enkele leden van het MT Totaal. Er is 
voor gekozen om de werkgroep deze fase te laten uitvoeren, omdat het bijeenbrengen van het MT Totaal 
voor een bijeenkomst van 2 uur die kort van tevoren gepland wordt, lastig is. Bovendien is de verwachting 
dat de werkgroep slagvaardiger te werk kan gaan. 
 
In de vierde fase is het niet mogelijk om met alle medewerkers de diepte in te gaan uit praktisch oogpunt 
(alleen al vanwege het aantal commentaren dat dan gegenereerd wordt). Verder is het aannemelijk dat de 
toegevoegde waarde van het betrekken van alle medewerkers ten opzichte van het betrekken van een groep 
medewerkers niet zo groot is. Het is dan wel belangrijke een representatieve groep medewerkers te 
benaderen. Er zijn drie mogelijkheden voor het bepalen van de groep medewerkers: 
• op basis van vrijwilligheid 

De medewerkers wordt gevraagd zich in te schrijven voor een bepaald onderwerp. Het gevaar is dat 
alleen medewerkers met ernstige bezwaren/problemen zich inschrijven en dat de resultaten niet 
representatief zijn. 

• op basis van een volstrekt willekeurige steekproef 
Uit alle medewerkers van Capabel wordt een steekproef getrokken en deze mensen worden uitgenodigd. 
Een bezwaar hiertegen is dat op deze manier mensen bij de discussie worden uitgenodigd voor wie de 
discussie niet relevant is. 

• op basis van een gestuurde, willekeurige steekproef 
Op basis van het onderwerp van de discussie wordt bepaald voor welk deel van de medewerkers van 
Capabel de discussie relevant is en hoe de discussie groep eruit zou moeten zien. Uit dit deel van de 
medewerkers wordt een willekeurige steekproef getrokken. 

Er is gekozen voor de laatste optie. 
 
Aan fase 5 nemen alle leden van het MT Totaal deel. In fase 5 wordt beslist wat er gedaan wordt met de 
resultaten van het Kort MTO en het is belangrijk dat het hele MT Totaal zich committeert aan de besluiten 
die worden genomen, zodat de acties ook uitgevoerd gaan worden. 

G.3 Verantwoording keuze methodes 
De tweede fase dient om een deel van het eerste doel (het hebben van kwantitatieve gegevens over de 
tevredenheid van de medewerkers over bepaalde thema’s) te bereiken en is tegelijkertijd een voorbereidende 
stap voor de vierde fase. Binnen deze fase is de keuze gemaakt om de kwantitatieve gegevens te verzamelen 
met behulp van een vragenlijst, omdat een van de eisen aan het Kort MTO is dat aangesloten wordt op het 
MTO van vorig jaar (wat ook een vragenlijst was). Een tweede reden is dat een vragenlijst de meest 
gebruikte (en vrijwel enige) manier is om de mening van een grote groep mensen te verzamelen. Een 
vragenlijst verzamelt rapportages van de mensen zelf met behulp van beoordelingsschalen. Dit heeft een 
aantal nadelen. Een aantal items van de vragenlijst is evaluerend van karakter, waardoor beoordelingsfouten 
kunnen ontstaan doordat de norm van de respondent niet bekend is. De veronderstelling van perfect (of ten 
minste redelijk goed) zelfinzicht van de respondent is niet echt valide, evenmin als de veronderstelling van 
een gemeenschappelijke kern van betekenis tussen de respondenten bij het interpreteren van schalen en items 
(Locke, 1984). 
 
De genoemde nadelen van een vragenlijst onderstrepen het belang van het andere deel van het eerste doel 
(het hebben van een beeld van de achtergrond van die kwantitatieve gegevens). De eerste helft van fase 4 is 
gericht op het bereiken van dit doel. Een erg effectieve manier van het bepalen van de achtergrond van de 
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vragenlijst is het houden van interviews. De voordelen van een interview zijn onder andere dat de betekenis 
van antwoorden kan worden bepaald, tegenstrijdigheden kunnen worden verklaard of gecorrigeerd, 
respondenten met een slecht zelfinzicht beter kunnen worden beoordeeld en foutieve interpretaties van items 
kunnen worden gecorrigeerd. Verder kunnen ze mee in de diepte peilen en een manier van vragen stellen 
gebruiken die het best past bij de respondent. Maar er zijn ook drie belangrijke nadelen: het probleem van 
objectiviteit en onenigheid onder de verschillende interviewers en het aantal manuren dat nodig is ten 
opzichte van de vragenlijst. Het eerste probleem is op te lossen, maar het aantal benodigde manuren is een 
onoverkomelijk probleem. Zeker in het geval van een Kort MTO waarvan de resultaten snel beschikbaar 
moeten zijn en de kosten niet te hoog mogen zijn (Locke, 1984). 
 
Het meest waardevolle van een interview is de mate van interactiviteit en de mogelijkheid van discussie. Er 
is gekozen voor een tussenvorm van interview en vragenlijst: een groepsdiscussie over kritieke 
gebeurtenissen (‘critical incidents’). Dit is gericht op het meten van de kwalitatieve aspecten van de 
tevredenheid van de medewerker door het bepalen van de bronnen van de gevoelens van (on)tevredenheid uit 
de beschrijvingen van specifieke ervaringen. De rechtvaardiging hiervan is niet alleen dat bepaalde typen 
gebeurtenissen die leiden tot tevredenheid, de mate (en/of duur) van de ervaren (on)tevredenheid bepalen, 
maar dat er ook implicaties zijn voor te nemen maatregelen. Bovendien is het grote voordeel van de kritieke 
gebeurtenissen-aanpak dat het veel minder cognitieve inspanning vereist van de respondent dan de aanpak 
met abstracte beoordelingsschalen. Het bepalen van de kritieke gebeurtenissen kan natuurlijk ook met een 
interview, maar de nadelen hiervan zijn al besproken. Vandaar dat ervoor gekozen is om de medewerkers in 
een groepsdiscussie kritieke gebeurtenissen te laten noemen. Dit heeft als extra voordeel dat medewerkers 
door al opgeschreven incidenten geprikkeld worden tot het noemen van incidenten die ze uit zichzelf niet 
bedacht hadden.  
 
In fase 4 wordt de Improved Nominal Group Technique gebruikt (GroupSystems.com, 2000). Deze bestaat 
uit 3 stappen: 
1. Genereren van ideeën 
2. Het verduidelijken, aanpassen en combineren van ideeën. 
3. Gestructureerd stemmen 
De eerste stap is divergerend: één vraag naar veel kritieke gebeurtenissen (stap 4.2). De tweede stap 
verduidelijkt de incidenten en voegt gelijksoortige ideeën samen (stap 4.3). De derde stap convergeert naar 
de belangrijkste ideeën en dus naar de mening van de groep (stap 4.4). Hetzelfde systeem wordt toegepast 
voor het genereren van een lijst van voorgestelde oplossingen: divergeren in stap 4.6 en convergeren in stap 
4.8. Dit wordt gedaan in de tweede helft van fase 4 en is gericht op het bereiken van een deel van het tweede 
doel (het hebben van mogelijke verbeteringen / oplossingen). 
  
De invulling van stap 4.2 is gebaseerd op de techniek ‘plus, minus, interessant’ (GroupSystems.com, 2000) 
die gebruikt wordt op de aandacht van groepen te richten op het evalueren van positieve en negatieve punten 
van een idee in een doelbewuste en gedisciplineerde manier. De categorie ‘interessant’ geeft de groep de 
mogelijkheid om te kijken naar zaken die buiten het beoordelingskader vallen. 
 
De invulling van stap 4.6 is gebaseerd op de techniek ‘boom diagram’ (GroupSystems.com, 2000) die 
gebruikt wordt om de taken in kaart te brengen die moeten worden uitgevoerd om een doel te bereiken. Dit is 
een goede techniek voor het bepalen van de correctieve acties die genomen moeten worden om de prestatie 
te verbeteren. 
 
De vijfde fase is de afsluiting van de vergadering en is gericht op het bereiken van het andere deel van het 
tweede doel (het hebben van uit te voeren verbeteringen / oplossingen). In deze fase worden de resultaten 
van de vergadering verwerkt in een actieplan. De invulling van stap 5.2 is gebaseerd op de techniek 
‘actieplan’ (GroupSystems.com, 2000) die de taken die gedaan moeten worden identificeert en de 
verantwoordelijkheid en prestatiematen bepaalt. Onder een prestatiemaat wordt een manier verstaan om de 
voortgang van het huidige niveau naar het uiteindelijke doel te volgen. 
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G.4 Tijd-plaats configuratie 
De beste tijd-plaats configuratie van iedere stap, waarin een groepsactiviteit wordt uitgevoerd, wordt bepaald 
aan de hand van de afhankelijkheid van de activiteiten en het benodigde niveau van de inspanning door de 
groep. Als er een gecombineerde afhankelijkheid bestaat wordt de activiteit individueel uitgevoerd en 
hoeven de deelnemers niet op dezelfde tijd en plaats aanwezig te zijn. Gecombineerd afhankelijk wil zeggen 
dat de resultaten aan het eind worden samengevoegd, waardoor de activiteiten parallel kunnen plaatsvinden. 
Als er sprake is van een wederkerige afhankelijkheid moet een gezamenlijke inspanning worden geleverd om 
tot één resultaat te komen. De activiteiten hebben de input van elkaar nodigen een zelfde tijd-zelfde plaats 
vergadering is dan de beste optie. Als er sprake is van een matrixafhankelijkheid, dan zijn de deelnemers niet 
geheel afhankelijk van elkaar, maar ook niet geheel onafhankelijk. Er is een mix van volgtijdelijke en 
gecombineerde activiteiten. De deelnemers leveren hun eigen input en de input van anderen kan hen op 
meer, andere ideeën brengen. Het is daarom niet noodzakelijk dat ze op dezelfde plaats en/of op dezelfde tijd 
aanwezig zijn, waardoor de activiteit gedistribueerd kan plaats vinden. 
 
Fase 1 en fase 5 worden gedeeltelijk uitgevoerd tijdens een vergadering van het MT Totaal. Deze worden 
een keer per maand gehouden. Er is voor gekozen om het Kort MTO ongeveer 2 maanden te laten duren. Dit 
betekende dat in de periode waarin het Kort MTO was gepland, er 7 weken tussen de ‘fase-1-vergadering’ en 
de ‘fase-5-vergadering’ zaten. De tijdsduur van iedere stap is gebaseerd op een afweging van de benodigde 
tijd voor de stap en de deadline van het gehele proces. Voor de vragenlijst is veel tijd uitgetrokken, omdat die 
veel deelnemers heeft en deze allemaal een kans moeten krijgen om deel te nemen zonder dat het systeem 
overbelast raakt en zonder dat ze erg veel tijdsdruk ondervinden. Ook de discussiestappen, die meer 
interactie vereisen, hebben meer tijd gekregen. 

G.5 Communicatie 
Communicatie vervult 4 belangrijke functies in een groep (Robbins, 1998):  

− Het stuurt groepsleden. 
− Het stimuleert motivatie. 
− Het levert de benodigde informatie. 
− Het levert een manier om emoties uit te drukken en sociale behoeften te vervullen. 

 
Bij het Kort MTO zijn twee soorten communicatie te onderscheiden:  
• de inhoudelijke communicatie 

Dit is de communicatie die deel uitmaakt van het proces en ervoor zorgt dat de doelen bereikt worden.  
• de faciliterende communicatie 

Deze communicatie zorgt ervoor dat het proces goed loopt, zodat de doelen bereikt kunnen worden. 

G.5.1 Inhoudelijke communicatie 
De inhoudelijke communicatie zorgt ervoor dat de doelen bereikt worden en is onderdeel van het proces. De 
eerste twee fases, het bepalen van de thema’s en een eerste beeld verkrijgen, hebben tot doel het verzamelen 
van gegevens waardoor er weinig interactie is tussen de deelnemers. Het gaat vooral om het verkrijgen van 
informatie aan de hand van gerichte vragen en het achteraf terugkoppelen van de resultaten. In de laatste 
twee fases is de interactie tussen de deelnemers juist erg belangrijk. De vierde fase heeft tot doel de 
groepsleden met elkaar te laten discussiëren en op die manier een uitgediept beeld van de huidige situatie te 
krijgen en mogelijke oplossingen. De vijfde fase heeft tot doel de leden van het groot MT de resultaten van 
de verdieping eigen te laten maken en een gezamenlijk actieplan op te stellen voor de komende tijd. 
 
Een erg belangrijk aspect van de inhoudelijke communicatie is de vereiste anonimiteit en dan met name voor 
de tweede en de vierde stap. Om de medewerkers eerlijk hun mening te kunnen laten geven, is het belangrijk 
dat het niet duidelijk is wie wat gezegd heeft. 
 
Een ander belangrijk aspect is dat de communicatie centraal plaatsvindt en geregistreerd wordt. Om met een 
grote (en vaak gedistribueerde) groep te kunnen discussiëren is het belangrijk dat alle opmerkingen door 
iedereen kunnen worden bekeken en dat alles vastgelegd wordt. 
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G.5.2 Faciliterende communicatie 
De faciliterende communicatie zorgt ervoor dat het proces goed verloopt door de betrokkenen te sturen, te 
informeren en te motiveren. Het sturen van groepsleden is erg belangrijk binnen het Kort MTO, omdat veel 
stappen gedistribueerd plaatsvinden en de groep erg groot is. Aan het begin van het Kort MTO moet 
duidelijk gecommuniceerd worden aan alle betrokkenen wat de bedoeling is van het Kort MTO en wat ze 
kunnen verwachten. Het is hierbij erg belangrijk dat aan de medewerkers gecommuniceerd wordt dat het MT 
Totaal het onderzoek erg belangrijk vindt en dat hun deelname gewenst is. Verder moet aan het begin van 
iedere stap (behalve de verwerkende stappen) ieder relevant groepslid worden verteld wat de bedoeling is 
van de stap en wat van hem verwacht wordt.  
 
Vanwege het overwegend gedistribueerde karakter en de grote groep is het stimuleren van de motivatie 
gedurende het proces ook erg belangrijk. Hierbij speelt terugkoppeling een belangrijke rol. Vóór iedere stap 
moet het doel van de stap duidelijk gecommuniceerd worden en tijdens de stap en achteraf moet 
teruggekoppeld worden in hoeverre het doel van de stap bereikt is. Hetzelfde geldt voor de fasen, behalve 
voor fase 1. Na ieder van deze fases moeten de resultaten van deze fase snel worden gecommuniceerd naar 
alle betrokkenen.  
 
Uit de vorige twee paragrafen blijkt al het belang van correcte en tijdige informatie. De medewerkers moeten 
altijd op tijd en van de juiste informatie worden voorzien, liefst in een zo kort en bondige vorm als mogelijk 
met de mogelijkheid uitgebreidere informatie op te zoeken. 
 
Dit leidt tot de volgende berichtsoorten: 
• Aftrapbericht 

Dit bericht kondigt het begin van het Kort MTO aan iedereen aan. Het bericht omvat informatie over de 
redenen van het houden van het Kort MTO, het belang van deelname, het te bereiken doel, de opbouw 
van het proces (inclusief tijdsplanning) en de organisatie. 

• Startbericht 
Dit bericht kondigt het begin van een processtap aan. Het bericht omvat informatie over het doel van de 
stap, de opbouw van de stap, de tijdsplanning en wat de deelnemer moet doen. 

• Herinneringsbericht 
Dit bericht informeert over de stand van zaken van een processtap (in hoeverre is het doel bereikt) en 
spoort de deelnemers van de stap die nog geen bijdrage hebben geleverd aan om dat alsnog te doen. 

• Resultaatbericht 
Dit bericht rapporteert over de resultaten van een processtap. Het bericht bevat informatie over de mate 
waarin het doel bereikt is, waar de resultaten bekeken kunnen worden en waarin de deelnemers bedankt 
worden voor hun inzet. 

• Afsluitend bericht 
Dit bericht kondigt het einde van het Kort MTO aan. Het bericht bevat informatie over de mate waarin 
de gestelde doelen bereikt zijn, waar de resultaten te vinden zijn, wat er met de resultaten gedaan wordt 
en waarin iedereen bedankt wordt voor zijn medewerking. 

 
Uit het bovenstaande lijkt het alsof er eenrichtingsverkeer ontstaat: van de organisatie van het Kort MTO 
naar de deelnemers. Het is echter ook belangrijk om de medewerkers de mogelijkheid te bieden te reageren, 
zodat ze hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen. 

G.6 Elektronische hulpmiddelen 
Tijdens de uitvoering van het Kort MTO worden enkele elektronische hulpmiddelen van GSOnline gebruikt 
(de versie van GroupSystems die vanaf de werkplek benadert kan worden). ‘Survey’ is een hulpmiddel 
waarmee een elektronische vragenlijst opgesteld en afgenomen kan worden. ‘Categorizer’ voorziet in een 
elektronisch bladzijde waarop de groep tegelijk commentaar kan schrijven. ‘Topic commenter’ voorziet in 
een aantal elektronische bladzijden, met op elk daarvan een vraag. ‘Group Outliner’ laat de groep lijsten met 
sublijsten opstellen.  
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De resultaten worden gepubliceerd op een intranetsite en voor de berichtgeving wordt e-mail gebruikt. Het 
aftrapbericht, resultaatbericht en afsluitend bericht worden aan de gehele groep gericht. Het startbericht en 
het herinneringsbericht worden aan iedere deelnemer afzonderlijk gericht. Het beheer van de deelnemers 
gebeurd met behulp van een database.  

G.7 Ondersteuning 
De werkgroep bestaat uit 4 MT Totaal-leden, die de inhoudelijke ondersteuning van het proces leveren. De 
technische ondersteuning en de procesondersteuning worden door een buitenstaander verricht om de 
anonimiteit van de deelnemers beter te waarborgen. De werkgroep beoordeelt de resultaten van fase 2 en 
kiest de thema’s. Verder helpen zij bij de verwerking van iedere discussiestap om ervoor te zorgen dat de 
belangrijke zaken meegenomen worden.  
 
Tot de taken van de technische ondersteuning behoren het voorbereiden van de elektronische hulpmiddelen, 
het starten en stoppen van de activiteiten en het beheren van de helpdesk. De procesondersteuning omvat het 
verzorgen van de communicatie naar de medewerkers en het verwerken van de tussen- en eindresultaten tot 
rapporten. 
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Bijlage H Procesresultaten Fase 4 Kort MTO in meer detail 
In deze bijlage worden meer gedetailleerde gegevens weergegeven over de procesresultaten van elke 
discussiestap van fase 4 (verdiepen thema’s). De gegevens zijn gebaseerd op de procesresultaten en de 
geregistreerde verbruiksgegevens van GSOnline. 

H.1 Discussie voorbeelden 
 Discussie 

1 
Discussie 

2 
Discussie 

3 
Discussie 

4 
Discussie 

5 
Totaal 

Aantal deelnemers       
   - Dag 1 7 12 12 10 5 46 
   - Dag 2 5 9 11 11 8 44 
     Nieuw 1 3 4 5 5 18 
     Oud4 4 6 7 6 3 26 
   - Totaal 8 15 16 15 10 64 
Totaal uitgenodigd 33 33 33 33 30 162 
Participatiegraad 24% 45% 48% 45% 33% 40% 
% Deelnemers dat op dag 1 en op  
dag 2 ingelogd heeft 

50% 40% 44% 40% 30% 41% 

Aantal verbruikte minuten 232 590 623 508 382 2335 
Gemiddelde deelname tijd 29,0 39,3 38,9 33,9 38,2 36,5 
Totaal aantal commentaren 18 45 60 30 24 177 
Aantal vragen 2 2 3 2 2 11 
Gemiddeld aantal commentaren per 
vraag 9,0 22,5 20,0 15,0 12,0 15,7 

Gemiddeld aantal commentaren per 
deelnemer 2,3 3,0 3,8 2,0 2,4 2,7 

Gemiddeld aantal commentaren per 
deelnemer per vraag 1,1 1,5 1,3 1,0 1,2 1,2 

H.2 Stemmen 

 Discussie 
1 

Discussie 
2 

Discussie 
3 

Discussie 
4 

Discussie 
5 

Totaal 

Aantal deelnemers       
   - Dag 1 8 10 9 10 9 46 
   - Dag 2 2 2 1 5 3 13 
   - Totaal aantal deelnemers 9 11 10 15 12 57 
Totaal aantal stemmen5 10 13 10 12 12 57 
Totaal uitgenodigd 33 33 33 33 30 162 
Participatiegraad 27% 33% 30% 45% 40% 35% 
Aantal verbruikte minuten 56 51 73 107 77 364 
Gemiddelde deelname tijd 6,2 4,6 7,3 7,1 6,4 6,4 

67% van de deelnemers aan het stemmen heeft ook deelgenomen aan de discussie ‘voorbeelden’, 23% doet 
voor het eerst mee. 

                                                      
4 Oud = deelnemers die ook op dag 1 hebben ingelogd. 
5 De verschillen tussen het totaal aantal stemmen en het totaal aantal deelnemers ontstaan doordat een aantal mensen hun stem niet uitgebracht hebben 
en enkele mensen niet rechtstreeks via GSOnline hebben gestemd, maar via e-mail. 
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H.3 Discussie oplossingen 

 Discussie 
1 

Discussie 
2 

Discussie 
3 

Discussie 
4 

Discussie 
5 

Totaal 

Aantal deelnemers             
   - Dag 1 10 11 8 11 9 49 
   - Dag 2 2 9 10 8 6 35 
     Nieuw 1 3 9 5 3 21 
     Oud6 1 6 1 3 3 14 
   - Totaal 11 14 17 16 12 70 
Totaal uitgenodigd 33 33 33 33 30 162 
Participatiegraad 33% 42% 52% 48% 40% 43% 
% Deelnemers dat op dag 1 en op  
dag 2 ingelogd heeft 9% 43% 6% 19% 25% 20% 
Aantal minuten 196 343 409 410 231 1589 
Deelname tijd 17,8 24,5 24,1 25,6 19,3 22,7 
Totaal aantal commentaren 64 66 85 37 35 287 
Aantal vragen 9 6 9 6 9 39 
Aantal commentaren per vraag 7,1 11,0 9,4 6,2 3,9 7,5 
Aantal commentaren per deelnemer 5,8 4,7 5,0 2,3 2,9 4,2 
Aantal commentaren per deelnemer  
per vraag 0,6 0,8 0,6 0,4 0,3 0,5 

 
De deelnemers aan de discussiestap ‘oplossingen’ bestaan uit de volgende groepen: 
 - Deelgenomen aan discussiestap 1 en de stemming  51% 

- Niet deelgenomen aan discussiestap 1, wel aan de stemming: 13% 
 - Wel deelgenomen aan discussiestap 1, niet aan de stemming: 17% 

- Nog niet eerder deelgenomen:     19% 
 

                                                      
6 Oud = deelnemers die ook op dag 1 hebben ingelogd. 
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Bijlage I Short description of the GQM process model 
This appendix describes the general approach, which is used for determining the evaluation plan of the Kort 
MTO (chapter 6). This approach uses the Goal/Question/Metric paradigm (GQM) and is called the GQM 
process model. GQM is a bottom-up approach to software improvement. These bottom-up approaches are 
based on applying measurement on the current software practices within an organization. This is called 
software measurement and is discussed briefly in paragraph I.1 to provide some background to the used 
approach. Paragraph I.2 goes further into the GQM process model. The application of the GQM process 
model divides the improvement circle in two parts. Paragraph I.3 describes part 1, the definition process, in 
more detail. Paragraph I.4 describes part 2, the interpretation process. 

I.1 Software measurement 
In general, ‘measurement‘ is the process by which numbers of symbols are assigned to attributes or entities 
in the real world in such a way as to describe them according to clearly defined rules. The numerical 
outcome is called a ‘measurement’. This can be applied to both a software development process and a 
software product. Software measurement is the continuous process of defining, collecting and analyzing data 
on the software development process and its products in order to understand and control the process and its 
products, and to supply meaningful information to improve that process and its products (Solingen, 
Berghout, 1999). 

I.2 GQM Process Model 
The Goal/Question/Metric paradigm (GQM) presents a systematic approach to tailor and integrate goals with 
software process and products models. It is based on the specific needs of a project and organization. Within 
GQM measurement goals are derived from high-level goals, and further refined into measurable values 
(metrics). GQM defines a certain goal, refines this goal into questions, and defines metrics that must provide 
the information to answer these questions. The GQM-paradigm provides a method for top-down metric 
definition and bottom-up data interpretation (figure I.1) (Trienekens, Veenendaal, 1997). 
 

 
 
Figuur I.1 GQM-paradigm (Solingen, Berghout, 1999) 

The GQM-paradigm itself does not define a process for applying the GQM-approach. This does not mean 
that there are no processes available for applying the GQM-approach. A GQM process model has been 
defined reflecting the continuous cycle of the Quality Improvement Paradigm (QIP) (figure I.2). 
Improvement according to QIP is continuous: packaged experience forms the basis for a new 
characterization step, which in turn is followed by the other steps. Monitoring process performance is done 
by measurement. Measurement must be applied to evaluate goals defined within the second step of QIP. 
These goals must be measurable, driven by the models, and defined from various perspectives (e.g. user, 
customer, project, organization). QIP makes use of the GQM-approach for defining and evaluating these 
goals (Trienekens, Veenendaal, 1997). 
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Figuur I.2 Quality Improvement Paradigm (Trienekens, Veenendaal, 1997) 

The steps defined within the GQM process model are as follows (figure I.3) (Trienekens, Veenendaal, 1997): 
Step 1:  Organisation and project characterisation 
Step 2:  Goal definition 
Step 3:  Developing the measurement program 
 Three documents should be developed:  

- GQM-plan: describes top-down what has to be measured (measurement goals and its 
refinement into questions and metrics) 

- Measurement-plan: describes how the measurements have to be conducted (metrics, 
procedures and tools to report, collect and check data). 

- Analysis plan: defines how to close the feedback-loop by providing the verified and validated 
measurements to the project team at the right abstraction level. It is the basic guideline to 
support the feedback of measurement information to the project team. 

Step 4:  Execution of the measurement program 
Step 5:  Feedback sessions 
Step 6:  Packaging of measurement results 
 

 
Figuur I.3 The four phases of the Goal/Question/Metric method (Solingen, Berghout, 1999) 

Application of the GQM measurement by means of the process model divides the improvement cycle in two 
parts. The first part consists of the definition process, during which goals, questions, metrics and additional 
procedures are defined (step 1, 2 and 3). The second part consists of the interpretation process, during which 
the collected data is being analyzed, improvements are identified and experiences are described (step 4,5 and 
6) (Trienekens, Veenendaal, 1997).  

I.3 Definition process 
The definition process for GQM measurement consists of the five activities listed below. 
1. Prestudy 
Characterization of the organization and the project, its problems and goals 
2. Identify measurement goals 
Refine informal improvement goals, rank and define them to GQM-goals 
3. Produce GQM plan 
Use the GQM paradigm for the definition of questions and metrics 
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4. Produce measurement plan 
Define environment in which the defined metrics are collected 
5. Produce analysis plan, and start measuring 
Define the analysis in charts and tables according to which the analysis is likely to be done, and start 
collecting data. 

I.3.1 Measurement goal 
Measurement provides data that can be used for three different purposes: understanding, controlling or 
improving. In the first place the date provide the visibility of the current development process and the 
characteristics of the software products. This visibility is required to reduce complexity and increase the 
understanding of the process and products. Once basic understanding has been established (the variables are 
known), the collected and analyzed data can be used to control the process and the products by defining 
corrective and preventive actions. Furthermore, based on analysis, the collected measurement data can be 
used to assess the process, and therefore, act as an indicator of development process problem areas, from 
which improvement actions can be identified (Solingen, Berghout, 1999). 
 
A tool that can be used for identifying measurement goals is the measurement goal template. This is used to 
describe the measurement goals in a uniform and reachable way. This template is depicted in figure I.4. 
 
Analyze the object under measurement 
for the purpose of understanding, controlling, improving the object 
with respect to the quality focus of the object that the measurement focuses on 
from the viewpoint of the people that measure the object 
in the context the environment in which the measurement takes place 

Figuur I.4 Template for measurement goal (Solingen, Berghout, 1999) 

I.3.2 Questions 
With respect to measurement goals, questions should be defined to support data interpretation towards a 
measurement goal. As goals are defined on an abstract level, questions are refinements of goals to a more 
operational level, which is more suitable for interpretation. By answering the questions, one should be able to 
conclude whether a goal is reached. The questions should be defined at a suitable abstraction level. If the 
questions are defined on a level that is still too abstract, data interpretation towards answering the questions 
provides difficulties as the relationship between questions and the data is difficult to understand. If, on the 
other hand, the questions are defined at a too detailed a level, clear interpretation from the questions toward 
the goal will also not be possible (Solingen, Berghout, 1999). 

I.3.3 Metrics 
A metric is the defined measurement method and the measurement scale. A metric includes methods for 
categorizing qualitative data (ISO, 1997). The most common types of metrics are (Solingen, Berghout, 
1999): 
• product and process metrics 
• objective and subjective metrics 
• direct and indirect metrics 
 
Measurement is applied to a process and/or a product, which results in process and/or product metrics. A 
product metric is a measurement of an intermediate or final product of software development, and therefore 
addresses the output of a software development activity. Process metrics measure the characteristics of the 
overall development process. 
 
Objective metrics are absolute measures taken of the process or product and count attributes in an objective 
way. These metrics have a fundamental starting point, a natural zero. Subjective metrics are measurements of 
a process or product that involve human, subjective judgment. These measurements are classifications of 
observations. 
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A direct metric is a measurement of a process or product characteristic that does not depend on the 
measurement of any other characteristic. An indirect metric is a measurement of a process or product 
characteristic that involves the measurement of one or more other characteristics. An indirect metric always 
contains a calculation of at least two other metrics. 

I.4 Interpretation process 
Once the goals, questions and metrics have been defined and the matching plans are developed, the real data 
collection can start. Based on this data, an analysis can be performed aimed at answering questions, and 
reaching goals, This is the “interpretation process”. To get the most out of measurement, the interpretation 
must be emphasized to close the feedback loop. 
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Bijlage J Overzicht van de opgestelde metrieken 
In deze bijlage worden de metrieken beschreven die opgesteld zijn naar aanleiding van de vragen die 
vastgesteld zijn in paragraaf 6.1.2. Bovendien worden per metriek de volgende zaken aangegeven: 

− formele definitie van de metriek 
− beschrijving 
− alle mogelijke uitkomsten (waarden) 

Voor bijna alle metrieken wordt de ‘5-punts-schaal van tevredenheid’ gebruikt. Deze heeft de volgende 
mogelijke uitkomsten: zeer oneens, oneens, neutraal, eens, zeer eens. Neutraal is opgenomen in de schaal, 
omdat het doel het bereiken van een ‘muur’ van innovatie attributen is die neutraal of positief ervaren wordt. 
Een aantal metrieken moet voor iedere fase van het Kort MTO worden gemeten. Deze metrieken zijn 
herkenbaar doordat in de stelling meerdere fases worden genoemd. 
 
Aan het eind van het hoofdstuk (in paragraaf J.8) staat een overzicht van de vragen, waarin aangegeven is 
welke vragen relevant zijn voor iedere betrokkene. 

J.1 Achtergrondvragen 
 
P1 – De prioriteit van het Kort MTO voor een betrokkene 
• De prioriteit die het Kort MTO voor een respondent heeft. 
• ‘Ik vind het Kort MTO belangrijk.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
P2 – De waargenomen prioriteit van het Kort MTO voor de organisatie door de betrokkene 
• De prioriteit die het Kort MTO voor de organisatie heeft volgens de respondent. Deze heeft invloed op 

de gevoelde druk om deel te nemen. 
• ‘Ik denk dat de MT-leden, de coördinatoren en de coaches het Kort MTO erg belangrijk vinden.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
P3 – Deelname 
• De onderdelen waaraan de respondent heeft meegedaan.7 
• ‘Ik heb deelgenomen aan:’ 
• Fase 1 (Bepalen thema’s), Fase 2 (Eerste beeld verkrijgen), Fase 4 (Verdiepen thema) 
 
P4 – Reden voor geen deelname 
• De reden(en) waarom de respondent niet meegedaan heeft aan een fase waarvoor hij wel uitgenodigd is 

(indien de respondent niet meegedaan heeft).8 
• ‘Ik heb niet deelgenomen aan fase 1/2/4, omdat:’ 
• Ik niet aanwezig was, ik geen tijd kon vrijmaken om deel te nemen, ik niet deel kon nemen door 

technisch problemen, ik geen uitnodiging ontvangen heb, anders. 
 
P5 – Interesse in de resultaten 
• De mate waarin de respondent geïnteresseerd is in de resultaten van het Kort MTO. 
• ‘Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van het Kort MTO.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 

                                                      
7 Alleen de fasen die relevant zijn voor de betrokkene worden genoemd. 
8 Deze vraag moet aangepast worden voor iedere fase en betrokkene.  
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J.2 Relatief voordeel 
 
1. Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 
 
RA 01 – De hoeveelheid inzicht in de huidige situatie die de resultaten geven 
• De mate waarin het Kort MTO voldoende inzicht oplevert in de aspecten die de achtergrond vormen van 

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

van de tevredenheid van de medewerkers.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
RA 02 – Bruikbaarheid van de verbetervoorstellen 
• De mate waarin de voorgestelde acties/oplossingen bruikbaar zijn.  
• ‘De voorgestelde acties/oplossingen zijn goed bruikbaar.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
2. Is de bereikte participatiegraad toereikend? 
 
RA 03 – Tevredenheid met de participatiegraad 
• De mate van tevredenheid met de bereikte participatiegraad.  
• ‘Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 2/4.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
3. Hoe effectief is de communicatie? 
 
RA 04 – Duidelijkheid over wat er verwacht wordt van een betrokkene tijdens het Kort MTO 
• De mate waarin de communicatie duidelijk maakte wat er verwacht werd van de respondent voor de 

activiteit(en) waarvoor hij/zij uitgenodigd was.  
• ‘De berichtgeving tijdens het Kort MTO zorgde ervoor dat het voldoende duidelijk was wat er van mij 

verwacht werd tijdens de uitvoering van het Kort MTO.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
RA 05 – Toereikendheid van de terugkoppeling van de resultaten  
• De mate waarin de terugkoppeling van de resultaten voldeed aan de behoefte van de respondent.  
• ‘In de teruggekoppelde resultaten kon ik genoeg informatie vinden.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
RA 06 –Tijdigheid van de ontvangen berichten  
• De mate waarin de berichten over het Kort MTO op tijd ontvangen werden in de beleving van de 

respondent. 
• ‘Ik ontving de berichten over het Kort MTO op tijd.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
4. Hoe goed is het gevolgde proces? 
 
RA 07 – Tevredenheid met de nieuwe manier van werken 
• De mate waarin de respondent meer of minder tevreden is met de opzet van het Kort MTO ten opzichte 

van de onderzoeksopzet die voorheen gebruikt is. 
• ‘Ik geef de voorkeur aan de uitvoering van het Kort MTO (elektronische vragenlijst en discussie) ten 

opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst).’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 



Ontwerprichtlijnen voor een laagdrempelig Elektronische Vergadersysteem  

- 39 - 

5. Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 
 
RA 08 – Kennis over hoe de resultaten worden gebruikt 
• De mate waarin het duidelijk is voor de respondent hoe de resultaten van het onderzoek worden gebruikt 

of gebruikt gaan worden. 
• ‘Het is duidelijk voor mij hoe de resultaten van het Kort MTO gebruikt (gaan) worden.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
6. Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 
 
RA 09 – Ervaren snelheid van het Kort MTO 
• De manier waarop de respondent de duur van het Kort MTO heeft ervaren (lang – kort) 
• ‘Het Kort MTO heeft kort geduurd.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
RA 10 – Ervaren snelheid van de terugkoppeling van de tussenresultaten 
• De manier waarop de respondent de snelheid van de terugkoppeling van de tussenresultaten van het Kort 

MTO heeft ervaren (lang – kort) 
• ‘De tussenresultaten van fase 1/4 waren snel beschikbaar.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
RA 11 - Ervaren snelheid van de terugkoppeling van de eindresultaten 
• De manier waarop de respondent de snelheid van de terugkoppeling van de eindresultaten van het Kort 

MTO heeft ervaren (lang – kort) 
• ‘De eindresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
7. Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten? 
 
RA 12 – Mening over de verhouding tussen de opbrengsten en de kosten 
• De mate waarin de opdrachtgever ervaart dat de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten van het 

Kort MTO 
• ‘De opbrengsten van het Kort MTO staan in een goede verhouding tot de kosten.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 

J.3 Compatibiliteit 
 
8. Komt de manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken 

binnen de organisatie? 
 
CB 01 – De mate waarin het Kort MTO past bij de manier van werken 
• De mate waarin de manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd, past binnen de normale manier van 

werken van de organisatie en de respondent. 
• ‘De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd past bij de normale manier van werken binnen de 

organisatie 
‘Het Kort MTO sluit goed aan bij de normale gang van zaken binnen de organisatie 
‘De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd, past bij de manier waarop ik graag werk.’ 
‘De manier waarop het Medewerkerstevredenheid-onderzoek is uitgevoerd past bij mijn normale manier 
van werken.’ 

• 5-punts-schaal van tevredenheid 
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J.4 Complexiteit 
 
9. Hoe makkelijk is het om het Kort MTO te begrijpen? 
 
CP 01 – De mate waarin het doel van iedere fase duidelijk is 
• De mate waarin de bedoeling van iedere fase in het proces van het Kort MTO duidelijk is. 
• ‘Ik begrijp wat de bedoeling van fase 1/2/4 van het Kort MTO is.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
CP 02 – De hoeveelheid moeite die het begrijpen van iedere fase kost. 
• De mate waarin de bedoeling van iedere fase stap makkelijk te begrijpen was. 
• ‘Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 1/2/4 van het Kort MTO.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
10. Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het Kort MTO? 
 
CP 03 – Het ervaren gebruiksgemak 
• De mate waarin het makkelijk was om deel te nemen aan het Kort MTO en de resultaten te bekijken. 
• ‘Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 1/2/4.’ 

‘Het was makkelijk om de resultaten van het Kort MTO te bekijken.’ 
‘Ik vond het elektronische hulpmiddel dat gebruikt werd in fase 1/2/4 van het Kort MTO makkelijk te 
gebruiken.’ 

• 5-punts-schaal van tevredenheid 

J.5 Testbaarheid 
 
11. Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig om het Kort MTO te gebruiken? 
 
T 01 – De extra benodigde hardware, software en infrastructuur door een betrokkene 
• De mate waarin de respondent zonder extra hardware, software of infrastructuur mee kan doen aan het 

Kort MTO/ De mate waarin de opdrachtgever zonder extra hardware, software of infrastructuur aan te 
schaffen het Kort MTO kan laten uitvoeren. 

• ‘Ik kon deelnemen aan het Kort MTO zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de vorm van 
hardware, software of infrastructuur.’ (deelnemers) 
‘Ik kon het Kort MTO laten uitvoeren zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de vorm van 
hardware, software of infrastructuur.’ (opdrachtgever) 

• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
12. Is training nodig voor het Kort MTO gebruikt kan worden? 
 
T 02 – De mate waarin een betrokkene behoefte heeft aan training vóór het Kort MTO 
• De mate waarin de respondent behoefte had aan training in het gebruik van de tools van het Kort MTO 

voor de uitvoering ervan. 
• ‘Vóór de uitvoering van het Kort MTO had ik graag training gehad in het gebruik van de elektronische 

hulpmiddelen.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
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13. Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het Kort MTO (vanuit de beleving van de 
opdrachtgever)? 

 
T03 – De ervaren hoeveelheid moeite die nodig is voor de voorbereiding en uitvoering 
• De ervaren hoeveelheid moeite die gedaan moet worden om het Kort MTO klaar te maken voor gebruik 

en uit te voeren. 
• ‘Het kostte weinig moeite om het Kort MTO op te starten en uit te voeren.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
14. Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 
 
T 04 – De ervaren hoeveelheid benodigde technische ondersteuning 
• De ervaren hoeveelheid technische ondersteuning die nodig is. 
• ‘Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om de benodigde technische ondersteuning te bieden.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
T 05 – De ervaren hoeveelheid benodigde proces ondersteuning 
• De ervaren hoeveelheid ondersteuning van het proces die nodig is. 
• ‘Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om het proces te begeleiden en te ondersteunen.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
15. Hoeveel moeite kost deelnemen aan het Kort MTO? 
 
T 06 – Gemak van deelname 
• De mate waarin het makkelijk is om deel nemen ofwel de afwezigheid van belemmeringen. 
• ‘Bij mijn deelname aan fase 1/2/4 heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname moeilijker 

maakten.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
T 07 – Ervaren benodigde inspanning voor deelname 
• De ervaren inspanning die nodig was om deel te nemen. 
• ‘Deelname aan het Kort MTO kostte mij weinig moeite.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
T 08 – Mening over de benodigde tijd voor deelname 
• De mening van de respondent over de tijd die nodig was om deel te nemen aan het Kort MTO. 
• ‘Deelname aan fase 1/2/4 kostte weinig tijd.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 

J.6 Zichtbaarheid 
 
16. Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het Kort MTO? 
 
O 01 – Kennis over de plaats waar de resultaten staan 
• De mate waarin de respondent weet waar de resultaten van het Kort MTO gevonden kunnen worden. 
• ‘Ik weet waar ik de tussen- en eindresultaten van het Kort MTO kan vinden.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
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O 02 – Gemak waarmee de betrokkene anderen kan vertellen over de resultaten van het Kort MTO 
• De mate waarin de respondent het makkelijk vind om anderen te vertellen wat de resultaten van het Kort 

MTO zijn. 
• ‘Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van het Kort MTO te vertellen.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
17. Hoe makkelijk is het om de voordelen van het Kort MTO uit te leggen? 
 
O 03 - Gemak waarmee de betrokkene anderen kan vertellen over de voordelen van het Kort MTO 
• De mate waarin de respondent het makkelijk vind om anderen te vertellen wat de voordelen zijn van het 

gebruik van het Kort MTO 
• ‘Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van het Kort MTO (elektronische 

vragenlijst en discussie) ten opzichte van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst).’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
18. Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 
 
O 04 – Zichtbaarheid van de resultaten voor derden 
• De mate waarin de resultaten van het Kort MTO ook zichtbaar zijn voor partijen/personen die niet bij de 

organisatie horen. 
• ‘De resultaten van het Kort MTO zijn ook zichtbaar voor andere partijen en personen dan de 

directbetrokkenen bij het Kort MTO.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 

J.7 Adoptiebereidheid 
 
19. Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het Kort MTO vaker te gebruiken? 
 
W 01 – Aanbeveling om het Kort MTO nog een keer te gebruiken 
• De mate waarin de respondent vindt dat het Kort MTO nog een keer gedaan moet worden. 
• ‘Ik vind dat het Kort MTO in dezelfde vorm over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet worden binnen 

de organisatie.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
W 02 – Bereidheid om opnieuw mee te doen 
• De mate waarin de respondent bereid is een volgende keer weer mee te doen aan het Kort MTO 
• ‘Als het Kort MTO nog een keer wordt gehouden, doe ik mee.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
 
W 03 – Aanbeveling om het Kort MTO ergens anders te gebruiken 
• De mate waarin de respondent vindt dat het Kort MTO ook bij andere organisaties gebruikt moet 

worden. 
• ‘Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere onderdelen van de Rabobank gebruikt moet worden.’ 

‘Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden.’ 
• 5-punts-schaal van tevredenheid 
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J.8 Open vragen 
20. Welke belemmeringen voor deelname aan het Kort MTO heb je ondervonden en hoe kunnen die 

verholpen worden? 
21. Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 1/2/4 makkelijker te maken? 
22. Wat kan er gedaan worden om de berichtgeving over het Kort MTO te verbeteren? 
23. Wat kan er gedaan worden om de uitvoering van het Kort MTO te verbeteren? 
24. Hoe zou de manier waarop de resultaten gecommuniceerd worden verbeterd kunnen worden? 
25. Wat vond je het beste aan het Kort MTO? 
26. Wat moet zeker anders als het Kort MTO nog een keer gedaan wordt? 

J.9 De relevante vragen voor iedere betrokkene  
 

  # M9 Deel-
nemer 

Opdracht-
gever 

Gebruiker 
van het 

resultaat 
Relatief voordeel     
1. Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 2  x x 
2. Is de bereikte participatiegraad toereikend? 1  x x 
3. Hoe effectief is de communicatie? 3 x   
4. Hoe goed is het gevolgde proces? 1 x x x 
5. Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 1 x   
6. Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 3 x x x 
7. Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de 

opbrengsten? 1  x  

Compatibiliteit     
8. Komt de manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd 

overeen met de bestaande manier van werken binnen de 
organisatie? 

1 x   

Complexiteit     
9. Hoe makkelijk is het om het Kort MTO te begrijpen? 2 x   

10. Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het Kort MTO? 1 x   

Testbaarheid     
11. Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig 

om het Kort MTO te gebruiken? 1 x x  

12. Is training nodig voor het Kort MTO gebruikt kan worden? 1 x   

13. Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het 
Kort MTO (vanuit de beleving van de opdrachtgever)? 1  x  

14. Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 2  x  
15. Hoeveel moeite kost deelnemen aan het Kort MTO? 3 x   
 
 
 
 

                                                      
9 # M = Het aantal metrieken dat bij een vraag hoort. 
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Zichtbaarheid     
16. Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het Kort 

MTO? 2 x x x 

17. Hoe makkelijk is het om de voordelen van het Kort MTO 
uit te leggen? 1 x x x 

18. Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 1  x  
Adoptiebereidheid     

19. Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het Kort 
MTO vaker te gebruiken? 3 x x x 

Totaal aantal metrieken 28 23 19 13 
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Bijlage K Vragenlijsten Rabobank Capabel  
In deze bijlage staan de vragenlijsten die voorgelegd zijn aan de medewerkers, de leden van het MT Totaal 
en de opdrachtgever van Capabel ter evaluatie van de uitvoering van het Kort MTO. 

K.1 Evaluatie Kort MTO Medewerkers 
Je wordt geconfronteerd met stellingen over het Kort MTO. Geef aan in hoeverre je het eens bent met iedere 
stelling door het gewenste antwoord aan te kruisen. 
 
Fase 2 Eerste beeld verkrijgen (vragenlijst) 
 
1. Ik heb deelgenomen aan fase 2 (de vragenlijst). 

− Ja 
− Nee, ik kon geen tijd vrijmaken om deel te nemen. 
− Nee, ik was niet aanwezig 
− Nee, ik kon niet deel nemen door technisch problemen 
− Nee, want … 

Indien Nee, ga naar vraag 9. 
 
2. Bij mijn deelname aan fase 2 (de vragenlijst) heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname 

moeilijker maakten. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
3. Indien zeer oneens of oneens: Welke belemmeringen heb je ondervonden en hoe kunnen die verholpen 

worden? 
 
4. Ik begrijp wat de bedoeling van fase 2 (de vragenlijst) is. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
5. Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 2 (de vragenlijst). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

  
6. Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 2 (de vragenlijst). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
7. Ik vond het elektronische hulpmiddel dat gebruikt werd in fase 2 (de vragenlijst) makkelijk te gebruiken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
8. Deelname aan fase 2 (de vragenlijst) kostte weinig tijd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
9. Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 2 (de vragenlijst) makkelijker te maken? 
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Fase 4 Verdieping (discussie) 
 
10. Ik heb deelgenomen aan fase 4 (discussie). 

− Ja 
− Nee, ik heb geen uitnodiging ontvangen. 
− Nee, ik kon geen tijd vrijmaken om deel te nemen. 
− Nee, ik was niet aanwezig 
− Nee, ik kon niet deel nemen door technisch problemen 
− Nee, Anders: …... 

Indien Nee, ga naar vraag 19. 
 
11. Bij mijn deelname aan fase 4 (discussie) heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname 

moeilijker maakten. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
12. Indien zeer oneens of oneens: Welke belemmeringen heb je ondervonden en hoe kunnen die verholpen 

worden? 
 
13. Ik begrijp wat de bedoeling van fase 4 (discussie) is. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
14. Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 4 (discussie). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

  
15. Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 4 (discussie). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
16. Ik vond het elektronische hulpmiddel dat gebruikt werd in fase 4 (discussie) makkelijk te gebruiken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
17. Deelname aan fase 4 (discussie) kostte weinig tijd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
18. De tussenresultaten van fase 4 (discussie) waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
19. Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 4 (discussie) makkelijker te maken? 
 
Berichtgeving 
 
20. De berichtgeving tijdens het Kort MTO zorgde ervoor dat het voldoende duidelijk was wat er van mij 

verwacht werd tijdens de uitvoering van het Kort MTO. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

21. Ik ontving de berichten over het Kort MTO op tijd. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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22. Wat kan er gedaan worden om de berichtgeving over het Kort MTO te verbeteren? 
 
Uitvoering 
 
23. Het Kort MTO heeft kort geduurd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
24. Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van het Kort MTO (elektronische 

vragenlijst en discussie) en opzichte van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst) 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
25. Ik geef de voorkeur aan de uitvoering van het Kort MTO (elektronische vragenlijst en discussie) ten 

opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst). 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
26. Heb je op enig moment deelgenomen aan het Kort MTO? 

− Ja  
− Nee  

Indien Nee ga naar vraag 34 
 
27. De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd, past bij de manier waarop ik graag werk. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
28. De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd past bij de normale manier van werken binnen Capabel. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
29. Ik kon deelnemen aan het Kort MTO zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de vorm van 

hardware, software of infrastructuur. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
30. Vóór de uitvoering van het Kort MTO had ik graag training gehad in het gebruik van de elektronische 

hulpmiddelen. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
31. De manier waarop het Medewerkerstevredenheid-onderzoek is uitgevoerd past bij mijn normale manier 

van werken. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
32. Deelname aan het Kort MTO kostte mij weinig moeite. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

33. Het Kort MTO sluit goed aan bij de normale gang van zaken binnen Capabel. 
 

zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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34. Wat kan er gedaan worden om de uitvoering van het Kort MTO te verbeteren? 
 
Resultaten 
 
35. De eindresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
36. Ik weet waar ik de tussen- en eindresultaten van het Kort MTO kan vinden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

37. In de teruggekoppelde resultaten kon ik genoeg informatie vinden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
38. Het was makkelijk om de resultaten van het Kort MTO te bekijken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
39. Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van het Kort MTO te vertellen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
40. Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van het Kort MTO. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

41. Het is duidelijk voor mij hoe de resultaten van het Kort MTO gebruikt (gaan) worden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
42. Hoe zou de manier waarop de resultaten gecommuniceerd worden verbeterd kunnen worden? 
 
Belang 
 
43. Ik vind het Kort MTO belangrijk. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
44. Ik denk dat de MT-leden, de coördinatoren en de coaches het Kort MTO erg belangrijk vinden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
Toekomst 
 
45. Ik vind dat het Kort MTO in dezelfde vorm over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet worden binnen 

Capabel. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
46. Als het Kort MTO nog een keer wordt gehouden, doe ik mee. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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47. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere onderdelen van de Rabobank gebruikt moet worden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
48. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
49. Wat vond je het beste aan het Kort MTO? 
 
50. Wat moet zeker anders als het Kort MTO nog een keer gedaan wordt? 
 
51. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de vragenlijst? 

K.2 Evaluatie Kort MTO MT Totaal 
Je wordt geconfronteerd met stellingen over het Kort MTO. Geef aan in hoeverre je het eens bent met iedere 
stelling door op het gewenste antwoord aan te kruisen. 
 
ROL 1: Deelnemer aan het Kort MTO 
Vul de onderstaande vragen in vanuit de rol van DEELNEMER aan het Kort MTO. 
 
Fase 1, Kiezen van de thema's (uitgevoerd tijdens de vergadering van het MT Totaal op 13 mei) 
 
1. Ik heb deelgenomen aan fase 1. 

− Ja 
− Nee, ik heb geen uitnodiging ontvangen. 
− Nee, ik kon geen tijd vrijmaken om deel te nemen. 
− Nee, ik was niet aanwezig 
− Nee, ik kon niet deel nemen door technisch problemen 
− Nee, ik had geen zin om deel te nemen. 
− Nee, Anders: …... 

Indien Nee, ga naar vraag 19. 
 
2. Bij mijn deelname aan fase 1 heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname moeilijker 

maakten. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
3. Indien zeer oneens of oneens: Welke belemmeringen heb je ondervonden en hoe kunnen die verholpen 

worden? 
 
4. Ik begrijp wat de bedoeling van fase 1 is. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
5. Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 1. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

  
6. Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 1. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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7. Ik vond het elektronische hulpmiddel dat gebruikt werd in fase 1 (vragenlijst) makkelijk te gebruiken. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
8. Deelname aan fase 1 kostte weinig tijd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
9. De tussenresultaten van fase 1 waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
10. Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 1 makkelijker te maken? 
 
Fase 2 Eerste beeld verkrijgen (vragenlijst) 
 
11. Ik heb deelgenomen aan fase 2 (de vragenlijst). 

− Ja 
− Nee, ik kon geen tijd vrijmaken om deel te nemen. 
− Nee, ik was niet aanwezig 
− Nee, ik kon niet deel nemen door technisch problemen 
− Nee, ik had geen zin om deel te nemen. 
− Nee, want … 

Indien Nee, ga naar vraag 9. 
 
12. Bij mijn deelname aan fase 2 (de vragenlijst) heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname 

moeilijker maakten. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
13. Indien zeer oneens of oneens: Welke belemmeringen heb je ondervonden en hoe kunnen die verholpen 

worden? 
 
14. Ik begrijp wat de bedoeling van fase 2 (de vragenlijst) is. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
15. Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 2 (de vragenlijst). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

  
16. Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 2 (de vragenlijst). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
17. Ik vond het elektronische hulpmiddel dat gebruikt werd in fase 2 (de vragenlijst) makkelijk te gebruiken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

18. Deelname aan fase 2 (de vragenlijst) kostte weinig tijd. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
19. Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 2 (de vragenlijst) makkelijker te maken? 
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Berichtgeving 
 
20. De berichtgeving tijdens het Kort MTO zorgde ervoor dat het voldoende duidelijk was wat er van mij 

verwacht werd tijdens de uitvoering van het Kort MTO. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

21. Ik ontving de berichten over het Kort MTO op tijd. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
22. Wat kan er gedaan worden om de berichtgeving over het Kort MTO te verbeteren? 
 
Uitvoering 
 
23. Het Kort MTO heeft kort geduurd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
24. Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van het Kort MTO (elektronische 

vragenlijst en discussie) en opzichte van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst) 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
25. Ik geef de voorkeur aan de uitvoering van het Kort MTO (elektronische vragenlijst en discussie) ten 

opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst). 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
26. Heb je op enig moment deelgenomen aan het Kort MTO? 

− Ja  
− Nee  

Indien Nee ga naar vraag 34 
 
27. De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd, past bij de manier waarop ik graag werk. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
28. De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd past bij de normale manier van werken binnen Capabel. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
29. Ik kon deelnemen aan het Kort MTO zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de vorm van 

hardware, software of infrastructuur. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
30. Vóór de uitvoering van het Kort MTO had ik graag training gehad in het gebruik van de elektronische 

hulpmiddelen. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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31. De manier waarop het Medewerkerstevredenheid-onderzoek is uitgevoerd past bij mijn normale manier 
van werken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
32. Deelname aan het Kort MTO kostte mij weinig moeite. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

33. Het Kort MTO sluit goed aan bij de normale gang van zaken binnen Capabel. 
 

zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 
34. Wat kan er gedaan worden om de uitvoering van het Kort MTO te verbeteren? 
 
Resultaten 
 
35. Ik weet waar ik de tussen- en eindresultaten van het Kort MTO kan vinden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

36. In de teruggekoppelde resultaten kon ik genoeg informatie vinden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
37. De eindresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
38. Het was makkelijk om de resultaten van het Kort MTO te bekijken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
39. Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van het Kort MTO te vertellen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
40. Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van het Kort MTO. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

41. Het is duidelijk voor mij hoe de resultaten van het Kort MTO gebruikt (gaan) worden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
42. Hoe zou de manier waarop de resultaten gecommuniceerd worden verbeterd kunnen worden? 
 
Belang 
 
43. Ik vind het Kort MTO belangrijk. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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44. Ik denk dat de MT-leden, de coördinatoren en de coaches het Kort MTO erg belangrijk vinden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
Toekomst 
 
45. Ik vind dat het Kort MTO in dezelfde vorm over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet worden binnen 

Capabel. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
46. Als het Kort MTO nog een keer wordt gehouden, doe ik mee. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
47. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere onderdelen van de Rabobank gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
48. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
49. Wat vond je het beste aan het Kort MTO? 
 
50. Wat moet zeker anders als het Kort MTO nog een keer gedaan wordt? 
 
ROL 2: Gebruiker van het Resultaat 
Vul de onderstaande vragen in vanuit de rol van GEBRUIKER VAN HET RESULTAAT. 
 
Uitvoering 
 
51. Ik vind het Kort MTO belangrijk. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
52. Het Kort MTO heeft kort geduurd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
53. De tussenresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
54. De eindresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
55. Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van het Kort MTO (elektronische 

vragenlijst en discussie) ten opzichte van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst).  
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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56. Ik geef de voorkeur aan de uitvoering van het Kort MTO (elektronische vragenlijst en discussie) ten 
opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
57. Hoe kan de uitvoering van het Kort MTO verbeterd worden? 
 
Resultaten 
 
58. De beschrijving van de huidige situatie geeft een goed inzicht in de aspecten die de achtergrond vormen 

van de tevredenheid van de medewerkers. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
59. De voorgestelde acties/oplossingen zijn goed bruikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

60. Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van het Kort MTO. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
61. Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 2 (de vragenlijst). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
62. Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 4 (de discussies). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
63. Ik weet waar ik de tussen- en eindresultaten van het Kort MTO kan vinden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
64. Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van het Kort MTO te vertellen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
65. Hoe zouden de resultaten van het Kort MTO verbeterd kunnen worden? 
 
Toekomst 
 
66. Ik vind dat het Kort MTO in dezelfde vorm over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet worden binnen 

Capabel. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
67. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere onderdelen van de Rabobank gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
68. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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69. Wat vond je het beste aan het Kort MTO? 
 
70. Wat moet zeker anders als het Kort MTO nog een keer gedaan wordt? 
 
71. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 

K.3 Evaluatie Kort MTO Opdrachtgever 
Je wordt geconfronteerd met stellingen over het Kort MTO. Geef aan in hoeverre je het eens bent met iedere 
stelling door op het gewenste antwoord aan te kruisen. 
 
Uitvoering 
 
1. Het Kort MTO heeft kort geduurd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

2. De tussenresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
3. De eindresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
4. Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van het Kort MTO (elektronische 

vragenlijst en discussie) ten opzichte van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst).  
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
5. Ik geef de voorkeur aan de uitvoering van het Kort MTO (elektronische vragenlijst en discussie) ten 

opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst). 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
6. Hoe kan de uitvoering van het Kort MTO verbeterd worden? 
 
Resultaten 
 
7. De beschrijving van de huidige situatie geeft een goed inzicht in de aspecten die de achtergrond vormen 

van de tevredenheid van de medewerkers. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
8. De voorgestelde acties/oplossingen zijn goed bruikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
9. Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 2 (de vragenlijst). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
10. Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 4 (de discussies). 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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11. Ik weet waar ik de tussen- en eindresultaten van het Kort MTO kan vinden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
12. Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van het Kort MTO te vertellen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
13. Hoe zouden de resultaten van het Kort MTO verbeterd kunnen worden? 
 
14. De resultaten van het Kort MTO zijn ook zichtbaar voor andere partijen en personen dan de 

directbetrokkenen bij het Kort MTO. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
Kosten 
 
15. Ik kon het Kort MTO laten uitvoeren zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de vorm van 

hardware, software of infrastructuur. 
 

zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 
16. Het kost weinig moeite om het Kort MTO op te starten en uit te voeren. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
17. Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om de benodigde technische ondersteuning te bieden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
18. Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om het proces te begeleiden en te ondersteunen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

19. De opbrengsten van het Kort MTO staan in een goede verhouding tot de kosten. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
Toekomst 
 
20. Ik vind dat het Kort MTO in dezelfde vorm over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet worden binnen 

Capabel. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
21. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere onderdelen van de Rabobank gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
22. Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
23. Wat vond je het beste aan het Kort MTO? 
24. Wat moet zeker anders als het Kort MTO nog een keer gedaan wordt? 
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Bijlage L Resultaten evaluatie Rabobank Capabel 
In deze bijlage staan de resultaten weergegeven van de evaluatie van het Kort MTO van Capabel. De 
resultaten zijn gesorteerd op metriek. Per metriek worden de stelling(en) weergegeven die erbij horen. Per 
stelling wordt een overzicht van de antwoorden gegeven gesplitst naar de verschillende groepen betrokkenen 
(Deelnemers, Gebruikers van het resultaat en Opdrachtgever) en de groepen respondenten (Medewerkers, 
MT Totaal en Opdrachtgever). Het antwoord dat het meest voorkomt (de modus) is vet gedrukt. In paragraaf 
L.1 staat een overzicht van de respondenten en de participatiegraad. De paragrafen L.2 tot L.7 bespreken de 
achtergrondvragen, de innovatie attributen en de adoptiebereidheid. In paragraaf L.8 staan de antwoorden op 
de open vragen. 

L.1 Respondenten 
Aantal respondenten Betrokkenen 

Wel 
deelgenomen 

Niet 
deelgenomen 

Totaal 
(N) 

Totaal 
aantal 

Participatie-
graad 

MT Totaal als deelnemer 12 0 12 30 40% 
MT Totaal als gebruiker 
van het resultaat - - 12 30 40% 

Medewerkers 108 21 13210 348 38% 
Opdrachtgever - - 2 2 100% 

L.2 Achtergrondvragen 

P1 – De prioriteit van het Kort MTO voor een betrokkene 
‘Ik vind het Kort MTO belangrijk.’ 
 

Deelnemers Gebruikers van het 
resultaat 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 4 3% 4 3% 0 0% 
Neutraal 2 17% 23 18% 25 18% 1 8% 
Eens 7 58% 75 59% 82 59% 6 50% 
Zeer eens 3 25% 25 20% 28 20% 5 42% 
Totaal (n) 12 100% 127 100% 139 100% 12 100% 

 

                                                      
10 Het totaal is meer dan de som van ‘wel deelgenomen’ en ‘niet deelgenomen’, omdat niet alle respondenten deze vraag hebben ingevuld. 
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P2 – De waargenomen prioriteit van het Kort MTO voor de organisatie door de betrokkene 
‘Ik denk dat de MT-leden, coördinatoren en coaches het Kort MTO erg belangrijk vinden.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 2% 2 1% 
Oneens 0 0% 5 4% 5 4% 
Neutraal 3 25% 27 21% 30 22% 
Eens 8 67% 71 56% 79 57% 
Zeer eens 1 8% 22 17% 23 17% 
Totaal (n) 12 100% 127 100% 139 100%

P3 – Deelname 
‘Ik heb deelgenomen aan fase 1.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Ja 12 100% 
Nee, ik was niet aanwezig 0 0% 
Totaal (n) 12 100% 
 
‘Ik heb deelgenomen aan fase 2.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % # % # % 
Ja 11 92% 106 80% 117 81% 
Nee 1 8% 24 18% 25 17% 
Totaal (n) 12 100% 132 100% 144 100%
 
‘Ik heb deelgenomen aan fase 4.’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Ja 27 20% 
Nee 101 77% 
Totaal (n) 132 100% 
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P4 – Reden voor geen deelname 
‘Ik heb deelgenomen aan fase 2 (de vragenlijst).’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % # % # % 
Nee, ik was niet aanwezig 0 0% 12 50% 12 48%
Nee, ik kon geen tijd vrijmaken om deel te nemen. 1 100% 5 21% 6 24% 
Nee, ik kon niet deel nemen door technische problemen. 0 0% 3 13% 3 12% 
Nee, want.... 0 0% 4 17% 4 16% 
Totaal (n) 1 100% 24 100% 25 100%
 
Nee, want (medewerkers): 
1. Ik was in een te laat stadium op de hoogte gesteld van het "Kort MTO". 
2. 't was weg voordat ik er aan toe was. 
3. Ben extern en de opdracht loopt af op 30-06-02, waardoor de enquête naar mijn mening niet relevant 
genoeg was.  
4. ik vond de vraagstelling van fase 1 te algemeen waardoor er alleen maar algemene antwoorden werden 
gegeven 
 
‘Ik heb deelgenomen aan fase 4 (discussie).’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Nee, ik was niet aanwezig 7 7% 
Nee, ik heb geen uitnodiging ontvangen. 75 74% 
Nee, ik kon geen tijd vrijmaken om deel te nemen. 8 8% 
Nee, ik kon niet deel nemen door technische problemen. 2 2% 
Nee, want.... 9 9% 
Totaal (n) 101 100% 
 
Nee, want (medewerkers): 
1. Ik was niet alle dagen aanwezig en de dagen  
dat ik er wel was, heb ik geen tijd vrij kunnen maken. 
2. Zie antwoord 1. 
3. besloten is die stap niet door te laten gaan. 
4. is gecancelled 
5. idem als 1  
6. Tijdens deze fase was ik op vakantie 
7. ik was op vakantie van 4 t/m 18 juni 
8. wat houdt fase 4 in??? 
9. analyse uit eerdere fasen was voor mij een open deur, dus ik had niet het gevoel dat er iets nieuws uit dit 
onderzoek naar voren zou komen. 
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P5 – Interesse in de resultaten 
‘Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van het Kort MTO.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 2% 2 1% 
Oneens 1 8% 4 3% 5 4% 
Neutraal 0 0% 22 17% 22 16% 
Eens 8 67% 69 55% 77 56% 
Zeer eens 3 25% 29 23% 32 23% 
Totaal (n) 12 100% 126 100% 138 100%

L.3 Relatief voordeel 

L.3.1 Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 

RA 01 – De hoeveelheid inzicht in de huidige situatie die de resultaten geven 
‘De beschrijving van de huidige situatie geeft een goed inzicht in de aspecten die de achtergrond vormen van 
de tevredenheid van de medewerkers.’  
 

Gebruiker van het resultaat Opdrachtgever 
MT Totaal   

Keuzemogelijkheden 

# % # % 
Zeer oneens 1 8% 0 0% 
Oneens 0 0% 0 0% 
Neutraal 5 42% 0 0% 
Eens 6 50% 2 100% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 12 100% 2 100% 

RA 02 – Bruikbaarheid van de verbetervoorstellen 
‘De voorgestelde acties/oplossingen zijn goed bruikbaar.’ 
 

Gebruiker van het resultaat Opdrachtgever 
MT Totaal   

Keuzemogelijkheden 

# % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 0 0% 
Neutraal 9 75% 2 100% 
Eens 3 25% 0 0% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 12 100% 2 100% 
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L.3.2 Is de bereikte participatiegraad toereikend? 

RA 03 – Tevredenheid met de participatiegraad 
‘Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 2 (vragenlijst).’ 
 

Gebruiker van het resultaat Opdrachtgever 
MT Totaal   

Keuzemogelijkheden 

# % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 
Oneens 2 17% 0 0% 
Neutraal 1 8% 0 0% 
Eens 9 75% 2 100% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 12 100% 2 100% 
 
‘Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan fase 4 (de discussies).’ 
 

Gebruiker van het resultaat Opdrachtgever 
MT Totaal   

Keuzemogelijkheden 

# % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 
Oneens 4 36% 0 0% 
Neutraal 2 18% 1 50% 
Eens 5 45% 1 50% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 11 100% 2 100% 

L.3.3 Hoe effectief is de communicatie? 

RA 04 – Duidelijkheid over wat er verwacht wordt van een betrokkene tijdens het Kort MTO 
‘De berichtgeving tijdens de uitvoering van het Kort MTO zorgde ervoor dat het voldoende duidelijk was 
wat er van mij verwacht werd.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 1 8% 9 7% 10 7% 
Neutraal 2 17% 18 15% 20 15% 
Eens 8 67% 74 60% 82 60% 
Zeer eens 0 0% 22 18% 22 16% 
Totaal (n) 12 100% 124 100% 136 100%
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RA 05 – Toereikendheid van de terugkoppeling van de resultaten  
‘In de teruggekoppelde resultaten kon ik genoeg informatie vinden.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 8 6% 8 6% 
Oneens 2 17% 29 23% 31 23% 
Neutraal 3 25% 48 39% 51 38% 
Eens 3 25% 37 30% 40 29% 
Zeer eens 4 33% 2 2% 6 4% 
Totaal (n) 12 100% 124 100% 136 100%

RA 06 –Tijdigheid van de ontvangen berichten  
‘Ik ontving de berichten over het Kort MTO op tijd.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 7 6% 7 5% 
Oneens 2 18% 20 16% 22 16% 
Neutraal 2 18% 26 21% 28 21% 
Eens 5 45% 52 42% 57 42% 
Zeer eens 2 18% 19 15% 21 16% 
Totaal (n) 11 100% 124 100% 135 100%

L.3.4 Hoe goed is het gevolgde proces? 

RA 07 – Tevredenheid met de nieuwe manier van werken 
‘Ik geef de voorkeur aan de uitvoering van het Kort MTO (elektronische vragenlijst en discussie) ten 
opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst).’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 8 6% 8 6% 1 8% 0 0% 
Neutraal 4 33% 35 28% 39 28% 2 17% 0 0% 
Eens 4 33% 43 34% 47 34% 6 50% 0 0% 
Zeer eens 4 33% 38 30% 42 31% 3 25% 2 100% 
Totaal (n) 12 100% 125 100% 137 100% 12 100% 2 100% 
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L.3.5 Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 

RA 08 – Kennis over hoe de resultaten worden gebruikt 
‘Het is duidelijk voor mij hoe de resultaten van het Kort MTO gebruikt (gaan) worden.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 15 12% 15 11% 
Oneens 4 33% 48 38% 52 38% 
Neutraal 5 42% 41 33% 46 34% 
Eens 3 25% 21 17% 24 18% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 12 100% 125 100% 137 100%

L.3.6 Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 

RA 09 – Ervaren snelheid van het Kort MTO 
‘Het Kort MTO heeft kort geduurd.’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 10 8% 10 7% 0 0% 0 0% 
Neutraal 3 27% 41 33% 44 32% 2 17% 0 0% 
Eens 5 45% 67 54% 72 53% 7 58% 1 50% 
Zeer eens 3 27% 6 5% 9 7% 3 25% 1 50% 
Totaal (n) 11 100% 125 100% 136 100% 12 100% 2 100% 
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RA 10 – Ervaren snelheid van de terugkoppeling van de tussenresultaten 
‘De tussenresultaten van fase 1 waren snel beschikbaar’ (MT Totaal als deelnemer) 
‘De tussenresultaten van fase 4 waren snel beschikbaar’ (Medewerkers) 
‘De tussenresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar’ (MT Totaal als gebruiker van het resultaat, 
Opdrachtgever) 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 
Neutraal 2 17% 4 15% 3 25% 0 0% 2 17% 
Eens 5 42% 17 63% 6 50% 1 50% 5 42% 
Zeer eens 5 42% 5 19% 3 25% 1 50% 5 42% 
Totaal (n) 12 100% 2711 100% 12 100% 2 100% 12 100% 

RA 11 - Ervaren snelheid van de terugkoppeling van de eindresultaten 
‘De eindresultaten van het Kort MTO waren snel beschikbaar.’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 4 3% 4 3% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 10 8% 10 7% 0 0% 0 0% 
Neutraal 1 8% 44 35% 45 33% 2 17% 0 0% 
Eens 6 50% 57 46% 63 46% 7 58% 1 50% 
Zeer eens 5 42% 10 8% 15 11% 3 25% 1 50% 
Totaal (n) 12 100% 125 100% 137 100% 12 100% 2 100% 

L.3.7 Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten? 

RA 12 – Mening over de verhouding tussen de opbrengsten en de kosten 
‘De opbrengsten van het Kort MTO staan in een goede verhouding tot de kosten.’ 
 

Opdrachtgever Keuzemogelijkheden 
# % 

Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 2 100% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 

                                                      
11 Van alle medewerkers die de evaluatie vragenlijst hebben ingevuld, hebben 27 deelgenomen aan de discussies. 
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L.4 Compatibiliteit 

L.4.1 Komt de manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken 
binnen de organisatie? 

CB 01 – De mate waarin het Kort MTO past bij de manier van werken 
‘De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd, past bij de manier waarop ik graag werk.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 6 6% 6 5% 
Neutraal 5 42% 24 23% 29 25% 
Eens 5 42% 54 51% 59 50% 
Zeer eens 2 17% 22 21% 24 20% 
Totaal (n) 12 100% 106 100% 118 100%
 
‘De manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd past bij de normale manier van werken binnen Capabel.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 0 0% 10 9% 10 8% 
Neutraal 4 33% 26 24% 30 25% 
Eens 6 50% 52 49% 58 49% 
Zeer eens 2 17% 18 17% 20 17% 
Totaal (n) 12 100% 107 100% 119 100%
 
‘De manier waarop het Medewerkerstevredenheid-onderzoek is uitgevoerd past bij mij normale manier van 
werken.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 3 3% 3 3% 
Oneens 1 8% 3 3% 4 3% 
Neutraal 3 25% 27 25% 30 25% 
Eens 7 58% 59 55% 66 55% 
Zeer eens 1 8% 15 14% 16 13% 
Totaal (n) 12 100% 107 100% 119 100%
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‘Het Kort MTO sluit goed aan bij de normale gang van zaken binnen Capabel.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 0 0% 4 4% 4 3% 
Neutraal 4 36% 30 28% 34 29% 
Eens 5 45% 57 53% 62 53% 
Zeer eens 2 18% 15 14% 17 14% 
Totaal (n) 11 100% 107 100% 118 100%

L.5 Complexiteit 

L.5.1 Hoe makkelijk is het om het Kort MTO te begrijpen? 

CP 01 – De mate waarin het doel van iedere fase duidelijk is 
‘Ik begrijp wat de bedoeling van fase 1 is.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 2 17% 
Eens 5 42% 
Zeer eens 5 42% 
Totaal (n) 12 100% 
 
‘Ik begrijp wat de bedoeling van fase 2 is.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 0 0% 0 0% 0 0% 
Neutraal 1 9% 12 11% 13 11% 
Eens 7 64% 69 66% 76 66% 
Zeer eens 3 27% 23 22% 26 22% 
Totaal (n) 11 100% 105 100% 116 100%
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‘Ik begrijp wat de bedoeling van fase 4 is.’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 5 19% 
Eens 17 63% 
Zeer eens 5 19% 
Totaal (n) 27 100% 

CP 02 – De hoeveelheid moeite die het begrijpen van iedere fase kost. 
‘Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 1.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 8% 
Neutraal 1 8% 
Eens 5 42% 
Zeer eens 5 42% 
Totaal (n) 12 100% 
 
‘Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 2.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 1 1% 0 0% 1 1% 
Oneens 1 1% 0 0% 1 1% 
Neutraal 12 11% 1 9% 13 11% 
Eens 67 63% 6 55% 73 62% 
Zeer eens 25 24% 4 36% 29 25% 
Totaal (n) 106 100% 11 100% 117 100%
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‘Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van fase 4.’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 5 19% 
Eens 16 59% 
Zeer eens 6 22% 
Totaal (n) 27 100% 

L.5.2 Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het Kort MTO? 

CP 03 – Het ervaren gebruiksgemak 
‘Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 1.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 1 8% 
Eens 8 67% 
Zeer eens 3 25% 
Totaal (n) 12 100% 
 
‘Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 2.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 0 0% 8 8% 8 7% 
Neutraal 2 18% 3 3% 5 4% 
Eens 7 64% 65 63% 72 63% 
Zeer eens 2 18% 27 26% 29 25% 
Totaal (n) 11 100% 104 100% 115 100%
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‘Het was makkelijk om deel te nemen aan fase 4.’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 4% 
Neutraal 4 15% 
Eens 16 62% 
Zeer eens 5 19% 
Totaal (n) 26 100% 
 
‘Ik vond het elektronische hulpmiddel dat werd gebruikt in fase 1 (vragenlijst) makkelijk te gebruiken.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 2 17% 
Eens 5 42% 
Zeer eens 5 42% 
Totaal (n) 12 100% 
 
‘Ik vond het elektronische hulpmiddel dat werd gebruikt in fase 2 (vragenlijst) makkelijk te gebruiken.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 2% 2 2% 
Oneens 0 0% 4 4% 4 3% 
Neutraal 0 0% 5 5% 5 4% 
Eens 7 64% 54 51% 61 53% 
Zeer eens 4 36% 40 38% 44 38% 
Totaal (n) 11 100% 105 100% 116 100%
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‘Ik vond het elektronische hulpmiddel dat werd gebruikt in fase 4 (discussie) makkelijk te gebruiken.’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 4% 
Neutraal 3 12% 
Eens 16 62% 
Zeer eens 7 27% 
Totaal (n) 27 104% 

L.6 Testbaarheid 

L.6.1 Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig om het Kort MTO te gebruiken? 

T 01 – De extra benodigde hardware, software en infrastructuur door een betrokkene 
‘Ik kon deelnemen aan het Kort MTO zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de vorm van 
hardware, software of infrastructuur.’ 
 

Deelnemers Opdrachtgever 
MT Totaal Medewerkers Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 
Oneens 0 0% 2 2% 2 2% 0 0% 
Neutraal 1 8% 3 3% 4 3% 0 0% 
Eens 8 67% 51 48% 59 50% 1 50% 
Zeer eens 3 25% 49 46% 52 44% 1 50% 
Totaal (n) 12 100% 106 100% 118 100% 2 100% 

L.6.2 Is training nodig voor het Kort MTO gebruikt kan worden? 

T 02 – De mate waarin een betrokkene behoefte heeft aan training vóór het Kort MTO 
‘Vóór de uitvoering van het Kort MTO had ik graag training gehad in het gebruik van de elektronische 
hulpmiddelen.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 5 42% 50 47% 55 46% 
Oneens 6 50% 47 44% 53 45% 
Neutraal 0 0% 5 5% 5 4% 
Eens 0 0% 4 4% 4 3% 
Zeer eens 1 8% 1 1% 2 2% 
Totaal (n) 12 100% 107 100% 119 100%
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L.6.3 Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het Kort MTO (vanuit de beleving van de 
opdrachtgever)? 

T03 – De ervaren hoeveelheid moeite die nodig is voor de voorbereiding en uitvoering 
‘Het kost weinig moeite om het Kort MTO op te starten en uit te voeren.’ 
 

Opdrachtgever Keuzemogelijkheden 
# % 

Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 1 50% 
Totaal (n) 2 100% 

L.6.4 Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 

T 04 – De ervaren hoeveelheid benodigde technische ondersteuning 
‘Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om de benodigde technische ondersteuning te bieden.’ 
 

Opdrachtgever Keuzemogelijkheden 
# % 

Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 1 50% 
Totaal (n) 2 100% 

T 05 – De ervaren hoeveelheid benodigde proces ondersteuning 
‘Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om het proces te begeleiden en te ondersteunen.’ 
 

Opdrachtgever Keuzemogelijkheden 
# % 

Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 50% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 
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L.6.5 Hoeveel moeite kost deelnemen aan het Kort MTO? 

T 06 – Gemak van deelname 
‘Bij mijn deelname aan fase 1 heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname bemoeilijkten.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 3 25% 
Eens 5 42% 
Zeer eens 4 33% 
Totaal (n) 12 100% 
 
‘Bij mijn deelname aan fase 2 heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname bemoeilijken.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 1 8% 14 13% 15 13% 
Neutraal 1 8% 8 8% 9 8% 
Eens 7 58% 43 41% 50 43% 
Zeer eens 2 17% 40 38% 42 36% 
Totaal (n) 11 100% 106 100% 117 100%
 
‘Bij mijn deelname aan fase 4 heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname bemoeilijken.’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 2 7% 
Neutraal 6 22% 
Eens 13 48% 
Zeer eens 6 22% 
Totaal (n) 27 100% 
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T 07 – Ervaren benodigde inspanning voor deelname 
‘Deelname aan het Kort MTO kostte mij weinig moeite.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 0 0% 5 5% 5 4% 
Neutraal 2 17% 14 13% 16 13% 
Eens 9 75% 61 57% 70 59% 
Zeer eens 1 8% 26 24% 27 23% 
Totaal (n) 12 100% 107 100% 119 100%

T 08 – Mening over de benodigde tijd voor deelname 
‘Deelname aan fase 1 kostte weinig tijd.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 9% 
Neutraal 3 27% 
Eens 6 55% 
Zeer eens 1 9% 
Totaal (n) 11 100% 
 
‘Deelname aan fase 2 kostte weinig tijd.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 1 9% 0 0% 1 1% 
Oneens 1 9% 12 11% 13 11% 
Neutraal 5 45% 30 28% 35 30% 
Eens 3 27% 52 49% 55 47% 
Zeer eens 1 9% 12 11% 13 11% 
Totaal (n) 11 100% 106 100% 117 100%
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‘Deelname aan fase 4 kostte weinig tijd.’ 
 

Deelnemers 
Medewerkers 

Keuzemogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 1 4% 
Oneens 4 15% 
Neutraal 6 22% 
Eens 14 52% 
Zeer eens 2 7% 
Totaal (n) 27 100% 

L.7 Zichtbaarheid 

L.7.1 Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het Kort MTO? 

O 01 – Kennis over de plaats waar de resultaten staan 
‘Ik weet waar ik de tussen- en eindresultaten van het Kort MTO kan vinden.’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 13 10% 13 9% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 47 38% 47 34% 0 0% 0 0% 
Neutraal 1 8% 8 6% 9 7% 2 17% 0 0% 
Eens 9 75% 49 39% 58 42% 6 50% 0 0% 
Zeer eens 2 17% 8 6% 10 7% 4 33% 2 100% 
Totaal (n) 12 100% 125 100% 137 100% 12 100% 2 100% 

O 02 – Gemak waarmee de betrokkene anderen kan vertellen over de resultaten van het Kort MTO 
‘Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van het Kort MTO te vertellen.’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 14 11% 14 10% 0 0% 0 0% 
Oneens 1 8% 39 32% 40 30% 0 0% 0 0% 
Neutraal 2 17% 41 33% 43 32% 3 25% 0 0% 
Eens 9 75% 26 21% 35 26% 8 67% 0 0% 
Zeer eens 0 0% 3 2% 3 2% 1 8% 2 100% 
Totaal (n) 12 100% 123 100% 135 100% 12 100% 2 100% 
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L.7.2 Hoe makkelijk is het om de voordelen van het Kort MTO uit te leggen? 

O 03 - Gemak waarmee de betrokkene anderen kan vertellen over de voordelen van het Kort MTO 
‘Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van het Kort MTO (elektronische vragenlijst 
en discussie) ten opzichte van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst).’ 
 

Deelnemers Gebruikers van het 
resultaat 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 2% 2 1% 0 0% 
Oneens 0 0% 13 10% 13 10% 0 0% 
Neutraal 6 50% 53 43% 59 43% 1 8% 
Eens 4 33% 41 33% 45 33% 8 67% 
Zeer eens 2 17% 15 12% 17 13% 3 25% 
Totaal (n) 12 100% 124 100% 136 100% 12 100% 

L.7.3 Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 

O 04 – Zichtbaarheid van de resultaten voor derden 
‘De resultaten van het Kort MTO zijn ook zichtbaar voor andere partijen en personen dan de direct 
betrokkenen bij het Kort MTO.’ 
 

Opdrachtgever Keuzemogelijkheden 
# % 

Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 1 50% 
Eens 0 0% 
Zeer eens 1 50% 
Totaal (n) 2 100% 
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L.8 Adoptiebereidheid 

L.8.1 Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het Kort MTO vaker te gebruiken? 

W 01 – Aanbeveling om het Kort MTO nog een keer te gebruiken 
‘Ik vind dat het Kort MTO in dezelfde vorm over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet worden binnen 
Capabel.’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 2% 2 1% 0 0% 0 0% 
Oneens 2 17% 5 4% 7 5% 0 0% 0 0% 
Neutraal 2 17% 25 20% 27 19% 2 18% 0 0% 
Eens 5 42% 72 56% 77 55% 8 73% 1 50% 
Zeer eens 3 25% 24 19% 27 19% 1 9% 1 50% 
Totaal (n) 12 100% 128 100% 140 100% 11 100% 2 100% 

W 02 – Bereidheid om opnieuw mee te doen 
‘Als het Kort MTO nog een keer wordt gehouden, doe ik mee.’ 
 

Deelnemers 
MT Totaal Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 1% 1 1% 
Oneens 0 0% 3 2% 3 2% 
Neutraal 1 8% 14 11% 15 11% 
Eens 7 58% 82 64% 89 64% 
Zeer eens 4 33% 28 22% 32 23% 
Totaal (n) 12 100% 128 100% 140 100%

W 03 – Aanbeveling om het Kort MTO ergens anders te gebruiken 
‘Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere onderdelen van de Rabobank gebruikt moet worden.’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 2% 2 1% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 2 2% 2 1% 0 0% 0 0% 
Neutraal 6 50% 58 46% 64 46% 9 82% 0 0% 
Eens 4 33% 54 43% 58 42% 0 0% 2 100% 
Zeer eens 2 17% 11 9% 13 9% 2 18% 0 0% 
Totaal (n) 12 100% 127 100% 139 100% 11 100% 2 100% 
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‘Ik vind dat het Kort MTO ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden.’ 
 

Deelnemers Gebruiker van het 
resultaat 

Opdrachtgever 

MT Totaal Medewerkers Totaal MT Totaal   

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 2% 2 1% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 2 2% 2 1% 0 0% 0 0% 
Neutraal 9 82% 58 46% 67 49% 9 82% 0 0% 
Eens 0 0% 54 43% 54 39% 0 0% 2 100% 
Zeer eens 2 18% 11 9% 13 9% 2 18% 0 0% 
Totaal (n) 11 100% 127 100% 138 100% 11 100% 2 100% 

L.9 Open vragen 

L.9.1 Welke belemmeringen voor deelname aan het Kort MTO heb je ondervonden en hoe kunnen die 
verholpen worden? 

Fase 1 (MT Totaal als deelnemer) 
1. Hoewel zeer democratisch is het gezelschap toch overvallen door het proces en vraag ik mij af of eenieder 
wel een juiste inschatting heeft gemaakt van de stellingen en daarmee de keuzes die zijn gemaakt. 
Op het moment dat ergens communicatie staat wordt ervoor gekozen, terwijl dat een enorm container begrip 
is. 

Fase 2 (MT Totaal als deelnemer) 
1. De communicatie over de sluitingstermijn was te veel "verstopt" waardoor ik geïmproviseerd moest 
invullen. Dat kost aan meer kanten teveel tijd. 
2. 1. De belangrijkste reden was toch de druk op het tijdaspect. Hierdoor wordt een aantal zaken toch 

afgeraffeld en niet altijd even overwogen ingevuld. 
2. De vragen in het kader van clusters en dergelijke waren niet handig omdat coördinatoren geen voor 
medewerkers herkenbare clusters runnen. 

Fase 2 (Medewerkers) 
1. Ik kon onderaan geen opmerkingen plaatsen of een toelichting geven. 
2. Een aantal onduidelijkheden waarvoor ik een paar keer gebeld heb. 
De mogelijkheid opmerkingen toe te voegen ontbrak; stemde niet overeen met de instructie. 
3. Als je tussendoor telefoon krijgt of er even tussen uitgaat om ad hoc werkzaamheden te verrichten, is de 
TIJD om en moet je dus weer van voren af aan beginnen. ZO ook nu weer bij deze evaluatie. Dit moet dus 
niet kunnen. Op die manier neemt de vragenlijst en deze evaluatie wel erg veel tijd in beslag. 
4. had beter de toelichting moeten lezen 
5. Doordat ik kort geleden een nieuwe manager heb toegewezen gekregen was het lastig vragen hieromtrent 
te beantwoorden 
6. Omdat ik niet altijd de mogelijkheid had in te loggen via een lokale bank, is het wellicht handig om ook 
via internet deel te kunnen nemen aan GroupSystems 
7. Het is voor mij erg lastig gebleken om in een drukke werkdag twee keer onafgebroken deel te nemen aan 
de discussies met voldoende rust/diepgang 
8. Je moet heel bewust tijd vrij maken en dat valt niet altijd mee. Het zou beter zijn als je thuis zou kunnen 
inloggen en op het tijdstip fat jezelf goed uitkomt aan de slag kan gaan. 
9. er wordt gesuggereerd dat het invullen van de vragenlijst volledig anoniem is gebeurt, maar door iedereen 
een eigen username en paswoord te geven kun je hier sterk aan twijfelen 
10. Gaandeweg merkte ik dat de onduidelijkheid over de rol van de coördinator niet helder was en is. Bij de 
beantwoording met name inzake Inspirerend Leiderschap heb ik hem toch in de rol van directe "baas" 
gelaten, hoewel dat in feitelijke zin onjuist. Er is derhalve sprake van een organisatorisch probleem. 
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11. Vragen over management waren moeilijk te beantwoorden, omdat we zowel een lijn manager als een HR 
manager hebben. 
12. De vragenlijst was duidelijk maar de responstijd zeer kort. Ik was op dat moment werkzaam bij een 
lokale bank en las maar 2 à 3 keer per week mail. Per saldo betekende dit dat ik een uur voor de 
sluitingstermijn het bericht las. (Dit was wel eerder gecommuniceerd maar is niet iets waar je echt rekening 
mee gaat houden in je werkplanning) 
13. Meer flexibele tijden om de enquête in te vullen. 
14. uitnodiging werd gestuurd naar privé-mail waardoor ik niet kon inloggen; nu heb ik hem zelf maar 
gemaild naar de bankmail en nu kan ik door WOA heel moeilijk en traag invullen 
15. Ik heb de eerste keer proberen in te loggen met de gegevens die ik aangeleverd heb gekregen. Daar stond 
een hoofdletter bij de gebruikersnaam, dit werkte niet. Na enige pogingen en wat proberen, bleek de 
hoofdletter een kleine letter te moeten zijn. 
Het is een kleinigheidje 
16. Ik had enige aanloopproblemen - was niet gewend aan de terminologie en moest de eerste keer met 
Judith bellen om nog even door te nemen hoe ik om moest gaan met dat wat ik op het scherm zag (de vragen 
/ de lay-out). 
17. Ik was niet meer in de gelegenheid om de vragen op de lokale bank te beantwoorden. Vanwege de korte 
tijd van aankondiging en sluitingstijd 
18. Sinds korte tijd nieuwe HR coördinator (2 maanden) dus moeilijk om een oordeel hierover te geven. Je 
gaat uit van het positieve 

Fase 4 (Medewerkers) 
1. Ik vond het eigenlijk geen discussie, je kunt weinig of niet interacteren met anderen. 
2. nogmaals, het is lastig om dit in te plannen in de dag 
3. Tijd (prioriteit) 
4. Er waren geen technische problemen, maar op het moment dat ik deel wilde nemen aan de discussie waren 
er geen mensen online. Van een discussie in "chatvorm" was dus geen sprake. 
5. Het via dit medium meedoen aan dit onderzoek verliep soepel. Het discussiëren bleef echter uit, daarvoor 
kost het te veel tijd. De interactie bleef minimaal. 
6. het werkte allemaal gewoon niet praktisch waardoor ik niet zo actief mee heb gedaan. Het was wat 
onduidelijk en vaag… 

L.9.2 Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 1 makkelijker te maken?(MT Totaal als 
deelnemer) 
1. Gaat goed zo, alleen misschien nog snellere inlogprocedure 
2. volgens mij was het makkelijk genoeg 
3. eerste helpen met wat en hoe, die helpt de tweede, etc. 
meer op volgorde zodat boevenstaand werkt, 
terminologie benaderen vanuit de gebruiker (nog meer), wat leest hij/zij en wat is normaal de interpretatie. 
4. Informatie vooraf levert nóg een extra stukje tijdwinst op. Verder een iets langere termijn na het invullen 
om de resultaten scherper te kunnen neerzetten, vergroot de kans op een meer diepgaande discussie. 
5. Makkelijker niet echt nodig. Meer tijd levert meer zorgvuldigheid op. 

L.9.3 Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 2 (de vragenlijst) makkelijker te maken? 

MT Totaal als deelnemer 
1. Nog betere instructie zodat een ingevulde vragenlijst (per ongeluk niet gesubmit, niet eruit wordt gegooid. 
2. Scherper de hoofdzaken (lees inzendtermijn) communiceren 
3. Volgens mij zijn medewerkers overvallen met deze lijst. 
De hoeveelheid vragen vond ik groot. 

Medewerkers 
1. langere deadline, betere voorbereiding, prive-mail ipv op het werk cq opdracht 
2. Op de lokale bank heb ik geen toegang tot het systeem kunnen krijgen. Ik ben niet in de gelegenheid 
geweest om in te loggen bij RN; anders was het wel gelukt. 
3. De instructies duidelijker communiceren 
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4. Geen idee. Ik weet dat er één vraag in stond (op het eind) waar ik geen antwoord op wist. Heb ik open 
gelaten. 
Wel vond ik de vragen erg oppervlakkig en onvoldoende om ergens echt een juist beeld van te geven. 
Bijvoorbeeld hoe de werkdruk ervaren werd. Je vraagt naar een persoonlijke beleving. Ik kan me voorstellen 
dat ieder voor zich andere criteria hanteert. Wat weet je dan door het meten met een dergelijke vraag. Er 
werd niet naar absolute gegevens (getallen) gevraagd. 
Daarnaast ging je in je vraagstelling uit van een redelijk normale (stabiele) situatie. Is niet het geval. De 
omstandigheden kunnen wisselen per project en soms in één en hetzelfde project. Is misschien (ook) wel een 
kenmerk van het projectmatig werken. 
5. De tijd om te reageren was te beperkt; als je niet elk moment op je werkplek bent i.v.m. vergaderen o.i.d. 
betekent dat, dat je gemakkelijk concludeert: "één tijd". 
6. niets - prima zo 
7. Ik heb via Intranet kennis genomen van de werkwijze en de resultaten. Naar mijn idee is de deelname zeer 
toegankelijk. 
8. meer tijd geven om te responderen 
9. Instructie die overeenstemt met de werking. Zie eerdere opmerkingen. 
10. Vraagstelling verbeteren 
11. Meer uitleg geven wie er met coördinator (en andere rollen) bedoeld wordt. 
12. Ervoor zorgen dat de tijd die tussen het niet gebruiken en het eruit worden gegooid verlengd wordt. 
Er gebeurde net overigens weer wat geks. Opeens kon ik niks meer aanvinken en verschenen er allemaal 
blauwe balken over de vragen en de antwoorden. Invullen was echter niet meer mogelijk. 
13. De tussenliggende tijd tussen het verzoek om het in te vullen en de eindtijd was erg kort, 1,5 dag. 
14. Beter motiveren waar het voor is en wat ermee gebeurt 
15. De vragenlijst op zich is gemakkelijk. Veranderingen zijn wat mij betreft niet echt noodzakelijk. Daar 
komt bij dat het al weer even geleden is dat de vragenlijst is ingevuld. Door mij is geen exemplaar achter 
gehouden dus exact weet ik niet meer het hoe. Dit is een goed teken want had ik dat wel geweten dan was 
aanpassing noodzakelijk. 
16. Tijdig en volledig informeren. 
17. iets meer tijd geven 
18. De tijd om te reageren was wat kort. Ik heb veel mensen gehoord die wegens tijdnood deze enquête niet 
hebben ingevuld. (ben het daar overigens maar gedeeltelijk mee eens) 
19. Geen mening; ik heb niet meegedaan omdat ik toen op vakantie was. 
20. Wat mij betreft is dit de ideale oplossing 
21. Ik weet het zo 1-2-3 niet 
22. Nog beter focussen op de belevingswereld van de ondervraagden en daarin bedenken wat je wil weten als 
enquêteur. Ik voelde me niet geïnspireerd door de vraagstellingen 
23. Zie antwoord bij vraag 3. 
24. Mogelijkheid om thuis in te loggen. 
25. de vragen niet zo vaak herhalen, ook al worden ze anders omschreven 
26. het kan ook met minder vragen. 
27. oké 
28. Duidelijker toespitsen wat en wie er in de vraag bedoeld wordt. 
29. Langere responstijd. 
30. Ik vond het prima zo 
31. Niets. 
32. Het kost inderdaad behoorlijk wat tijd, maar dat was tevoren ook aangegeven. Het was jammer dat het 
reactieveld om een toelichting te geven niet werkte. Dus zorg ervoor dat de systeemomgeving optimaal 
werkt! 
33. tijdspad iets ruimer. 
Ik heb een vragenlijst ingevuld ik weet niet zeker of dit fase 2 is geweest. 
34. - 
35. Vele vragen zijn generiek en daardoor kunnen ze op meerdere wijze uitgelegd worden. 
36. Eigenlijk geen. Door de elektronische vorm kan je makkelijk door de vragen heen klikken en eventueel 
correcties maken. 
37. Methode was makkelijk 
38. Meer flexibele tijden om de enquête in te vullen. 
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39. De methodiek heeft als nadeel dat alles nogal fragmentarisch overkomt. Daardoor ben je al blij dat je het 
proces goed door komt. Waar je op dat moment inhoudelijk een bijdrage aan levert is nogal onduidelijk. Een 
duidelijke grote lijn van het verhaal met een aanduiding waar je in het proces zit kan ervoor zorgdragen dat 
je bewuster met de materie bezig bent. Vergelijk het met een plattegrond in een attractiepark. 
40. Reminder opsturen naar degenen die nog niet deel hebben genomen aan het eind van de 
veldwerkperiode. Dus de veldwerkperiode verlengen met één week. 
41. nvt Niet naar de vragen gekeken. 
42. Hoeft niks meer aan gedaan te worden, werkt werkelijk perfect. Dit systeem mag wat mij betreft vaker 
gebruikt worden voor enquêtes of het peilen van meningen van de medewerkers. 
43. iets minder tijd vragen 
44. Misschien minder vragen, iedereen is bezig met zijn eigen werk dit kost allemaal extra tijd. Soms heb je 
die tijd niet. 
45. De methode is nieuw, hetgeen betekent dat ik er nog niet mee vertrouwd ben en omdat het allemaal er 
even tussen door moet, neem je onvoldoende tijd om precies alles op je te laten inwerken.  
Dit betekent dat als we in de komende tijd vaker deze onderzoeken doen, dat er dan gekozen wordt voor een 
vast stramien. 
46. De tijd tussen ontvangst van de link en de tijd dat deze weer ingestuurd moest zijn was erg kort. Voor mij 
was dat geen probleem. Ik heb van collega's begrepen dat zij er wel problemen mee hadden.. 
47. Zorgen dat de uitnodiging gestuurd wordt aan personen die ook op een bank werken op dat moment of 
anders direct een wordvariant meesturen 
48. 1) Niet uitvoeren in een periode dat er veel mensen voor een korte of langere vakantie weg zijn (dus niet 
in de periode mei t/m september). 
2) De tijd die er beschikbaar is om het in te vullen langer maken. Er was maar een beperkt aantal dagen 
tussen de mail en de datum waarop dit ingevuld diende te worden. Parttimers zagen dit soms pas na de 
einddatum. 
49. Dat kan haast niet... Het formuleren van de vraagstelling moet het een en ander uitsluiten. Soms moet je 
deze wel twee of drie keer lezen. 
Misschien moeten er meer vragen zijn van ja-nee-nvt / ik weet niet. 
50. Kleine instructie hoe om te gaan met het scherm dat je voor je ziet. 
51. Langere response tijd inbouwen 
52. eerder aangeven 
53. Toegang makkelijker regelen. 
54. Iets meer tijd geven en de vragen nog strakker inkleden. 
55. op het web gemakkelijker toegankelijk te maken en één week de tijd om de lijst in te vullen 
56. Ik heb geen vragenlijst gezien dus kan ik hier geen mening over geven. 
Volgende keer wil ik graag meedoen 
57. wat eerder aanleveren, was kort dag voor invulling ervan, gezien drukte rondom eigen werkzaamheden, 
overleg capabel etc had ik er door de krappe planning nog net genoeg tijd voor 
58. n.v.t. 
59. Niks. Houden zo. 
60. toegang tot intranet 
61. meer kansen op open antwoorden. 
62. Geen idee! 
63. Tijd om te reageren verruimen. 
64. Tijddruk verbeteren (niet maandag sturen, en een paar dagen later respons) 
65. Ruimer van te voren de informatie sturen, de vorige keer had ik slechts 2 dagen de mogelijkheid. 

L.9.4 Wat kan er gedaan worden om de deelname aan fase 4 (discussie) makkelijker te maken? 
(Medewerkers) 
1. De instructies duidelijker communiceren 
2. Ik heb niet meegedaan aan fase 2 i.v.m.en heb daardoor minder in beeld wat er vooraf is gegaan. 
3. Stel de reactietijd ruimer; niet elk moment is een ieder aanwezig op de werkplek; neem CAO-vrije dagen 
e.d. 
4. n.v.t. 
5. Eerder aankondigen en de deelnemers meer tijd geven om mee te doen. 
6. Ook hier beter aangeven wat en waarom gebeurt. 



Ontwerprichtlijnen voor een laagdrempelig Elektronische Vergadersysteem  

- 81 - 

7. Zie antwoord 9. 
8. iets meer tijd. 
9. Het woord discussie lijkt me niet helemaal op zijn plaats. De structuur van GroupSystems is altijd zwaan 
kleef aan en dit vermijdt de confrontatie in de discussie. Dat inspireert dus ook minder! 
10. Zie antwoord vraag 3. 
11. Thuis inloggen en vragen nog scherper stellen. 
12. Meer tijd geven voor het invullen hiervan. 
13. oké 
14. Eerder aankondigen hoe e.e.a. gaat, zodat je er van te voren qua tijd rekening mee kan houden. 
15. Tijdspad ruimer houden 
16. De methodiek heeft als nadeel dat alles nogal fragmentarisch overkomt. Daardoor ben je al blij dat je het 
proces goed door komt.  
Waar je op dat moment inhoudelijk een bijdrage aan levert is nogal onduidelijk.  
Een duidelijke grote lijn van het verhaal met een aanduiding waar je in het proces zit kan ervoor zorgdragen 
dat je bewuster met de materie bezig bent. 
Vergelijk het met een plattegrond in een attractiepark. 
De rustpauzes tussen de diverse stappen zorgen ervoor dat je langzaam aan de weg kwijt raakt. Je moet 
iedere keer opnieuw tijd investeren. Je ervaart het niet als een logische flow. 
17. idem als 9 
18. Mijn thuiswerkplek is nog maar sinds een week in de lucht. Verder ben ik erg weinig in Eindhoven (mijn 
werkplek) geweest en was het erg druk. Vandaar dat ik geen tijd heb kunnen inruimen voor dit onderzoek. 
19. Qua interface stonden de discussies nu een beetje achter elkaar. het wat niet helemaal netjes, omdat ik 
gelijk begon met de oplossingen, ipv de opmerkingen. Hier zou meer een flow in moeten zitten, waardoor de 
opmerkingen ook beter worden. 
Daarnaast om meer discussie te krijgen een melding in de mail als er op een stelling is gereageerd, dan wel 
verplicht twee keer per dag inloggen. 
De eerste discussie iets langer actief laten, zodat je het middel beter leert kennen en dat de discussie wat 
beter op gang komt. Nu kwam ik voor de tweede keer teleurgesteld kijken en werd ik de derde keer 
enthousiast. Juist de eerste discussie levert de input op voor de andere keren. Ik vond (richting oplossing) de 
tijd te kort om redelijk een discussie in te zetten. Bij het meten van de opmerkingen niet. 
20. eerder aangeven 
21. Meer tijd geven, of in overleg afspraken maken. In projecten kunnen pieken optreden. 
22. Deelnemers verzoeken een prikkelende stelling te poneren waarop de anderen kunnen/moeten reageren.n 
23. meer ervaring opdoen, dus meer zoiets doen 
24. Van te voren inventariseren wie er aanwezig zijn om mee te doen aan de discussie. Ik vond het nu een 
beetje stel op sprong. 
25. n.v.t. 
26. Ik vond de stellingen te eenvoudig, er was eigenlijk ook geen ruimte om te discussiëren. Je kon je 
namelijk beperken tot feiten. 
Ik vond dan ook dat de doelstelling discussie niet werd gehaald. 
27. meer op de persoon gerichte vragen en doelgroep voor doelgroep, dus eerst alleen IM'ers dan alleen 
Capabelmedewerkers e.d. 

L.9.5 Wat kan er gedaan worden om de berichtgeving over het Kort MTO te verbeteren? 

MT Totaal als deelnemer 
1. De doorlooptijd van de verschillende fasen was kort, waardoor de respons vaak op het laatste moment pas 
beschikbaar kon zijn 
2. Herinnering: Harry stuurde de ene mail en jij de andere, beter is een neutrale afzender (bijv. 'Beheer 
GroupSystems'). 
Betere tijdindicatie voor invullen, langer geduurd dan aangegeven. 
lay-out: smaller scherm geeft betere belijning van vraag en antwoord. 
3. Meer tijd tussen aankondiging, opdrachten, evenals tijd voor de opdrachten 
4. Scherper communiceren 
5. Tijdig communiceren en meer tijd nemen voor het proces. 
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Medewerkers 
1. Reeds in eerdere fase informeren, meer gebruik prive-mail en minder 'zakelijk' op de bank cq 
opdrachtgever. 
2. En heldere communiceren 
3. meer tijd tussen de berichtgeving en de deelname, of langer de mogelijkheid geven om deel te nemen. 
Dit is wel verbeterd gaande weg het onderzoek. 
In aanvang was er soms maar één dag beschikbaar om deel te nemen.. 
4. Eerder attenderen. In het verlengde daarvan is het openstellen van de vragenlijst gedurende slechts twee 
dagen erg kort. 
5. Is goed zo 
6. iets concreter aangeven 
7. Zou het niet weten. Communicatie is prima zo. 
8. Rekening houden met vakanties 
9. Iets meer aanlooptijd geven zodat inplannen makkelijker wordt 
10. Tijdig informeren 
11. Eerder verspreiden, zodat de invulling beter gepland kan worden. Hierdoor kans op grotere respons. 
12. Meer systematisch opstellen. Nu werden bijna letterlijk de discussiepunten overgenomen. 
13. Meer ruimte tussen vraag invullen en eindtijd verruimen. 
14. Veel informatie leidt tot niet gelezen worden. Tijd is schaars, houdt tekst kort en bondig. 
15. De e-mail adressen die vermeld staan op welke lijst dan ook handmatig controleren. Dit kan eenvoudig 
door bij Exchange gebruik te maken van de algemene adressenlijst en vervolgens de naam van de respondent 
volledig (met voorletters) te vermelden. Of iedereen in de organisatie een vast adres geven in de mailbox van 
Rabobank Nederland. Deze opmerking geldt specifiek voor medewerkers van Connect. 
16. ook hier weer, iets meer tijd geven 
17. zie vorige opmerking 
18. Proberen om het op de juiste mailadressen te krijgen. Hiermee bedoel ik dat wij als Connecters 
regelmatig van opdracht wisselen en daardoor niet altijd hetzelfde mailadres houden. Om dit te ondervangen 
vind ik het wel goed dat jullie de uitnodiging ook naar het algemene mailadres hebben gestuurd. Op deze 
manier kan iedereen het door sturen naar zijn bank waar hij op dat moment aan het werk is 
19. Betrokkenheid tussen management en medewerkers verhogen. 
20. iets langere doorlooptijd 
21. Berichtgeving is in orde, alleen de rapportage vind ik te omvangrijk. 
22. Gebruik naast e-mail ook andere media, attentie waarde van e-mail is bij mij zeer laag, zeker bij 
onderwerpen die niet direct werk gerelateerd zijn (krijg al teveel mail) 
23. tijdig communiceren zodat binnen de agenda ruimte gereserveerd kan worden. 
Daarnaast zo concreet mogelijke informatie. We moeten voor het werk al zeer veel lezen, krijgen daarnaast 
ook nog legio nieuwsbrieven van Capabel, Hrm, etc..Lange mailtjes nodigen dan ook niet uit om te lezen 
(wordt ervaren als tijdrovend). 
24. oké 
25. Eerder berichten en daarbij aangeven wat er verwacht wordt! 
26. Juiste berichtgeving. Met name gebruik van hoofd en kleine letters. Was hinderlijk dat dit niet goed was. 
Kostte weer een telefoontje. 
27. Eerdere berichtgeving van de vragenlijsten, dan nog enkele herhalingsmailtjes om mensen te stimuleren 
deel te nemen. Mensen ook een goed beeld geven van wat er gedaan wordt met de resultaten (wat levert het 
mij op?). Tijdslijnen afgeven waarop de resultaten bekend zijn. 
28. Nog een oproep vlak voor de afloopdatum 
29. - 
30. - 
31. rekening mee houden dat mensen afwezig kunnen zijn. verleng de mogelijkheid om te reageren. 
32. Niet van toepassing 
33. prima methode 
34. De mails die gestuurd werden waren te lang om in elektronisch te versturen. Een worddocument met 
daarin alle informatie was overzichtelijker geweest. Zo creëer je ook meer interesse omdat het geprint moet 
worden, gelezen, men is er intensiever mee bezig 
35. Kortere meer "to the point" instructies. De instructies waren nu te uitgebreid. 
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36. Het formuleren van een verzoek m.b.t. deelnemen in een onderzoek zodat duidelijk voor iedereen is en 
bovendien iedereen aanzet tot de invulling van de vragenlijst is niet makkelijk! 
In de onderzoekswereld worden verschillende methodes gehanteerd. 
37. Nog meer doorvertalen naar het uiteindelijke belang van het resultaat voor de werksituatie (praktijk) 
(What's in it for me) 
Voor mij persoonlijk was/is het interessant om meer te weten over de relatie van het KMTO met het MTO 
van de Arbo-dienst. 
38. De achtergrond duidelijker schetsend 
39. Ik werk bijvoorbeeld maar twee dagen in de week. De vragenlijst werd gestuurd en moest diezelfde dag 
teruggestuurd worden. Die dinsdag was ik er niet. 
40. Misschien vooraf duidelijk aangeven dat in bepaalde periode per jaar dit onderzoek wordt gehouden met 
een oproep naar allen om hieraan deel te nemen. 
Ik realiseer me dat het lastig blijft voor degenen die nauwelijks binnen zijn en veel bij locale banken zijn.  
41. Voor mijn gevoel ben ik halverwege het gehele traject erin gevallen. Misschien iets meer info over hoe 
en waarom? 
42. ruim van te voren informeren 
43. eerder aangeven 
44. inzichtelijker maken wat er met de respons wordt gedaan. Vooral met betrekking tot de persoonlijke 
vragen en antwoorden. 
45. Zo kort mogelijke instructies geven. 
46. Zie vraag 19 
47. De berichtgeving was erg kort van te voren en tevens was het maar twee dagen. Volgende keer periode 
misschien iets langer. 
48. De vragenlijst moest vrij kort na ontvangst ingevuld zijn. 
49. Geen idee! 
50. Berichtgeving is oké, tijd om te reageren naar 1 werkweek. Zoals nu het geval is bij deze enquête! 
51. zie vraag  
52. Wederom, ruimer op tijd de mensen de gelegenheid geven te reageren.  
53. Eerste berichtgeving was op tijd. Echter de 2e berichtgeving waarin werd aangegeven voor wanneer je 
het ingevuld moest hebben was zeer laat. Je had maar weinig tijd zeker omdat er een dag afviel vanwege 
Capabeldag.  

L.9.6 Wat kan er gedaan worden om de uitvoering van het Kort MTO te verbeteren? 

MT Totaal als deelnemer 
1. Overwegen of tegemoetgekomen kan worden aan opmerkingen over validiteit en betrouwbaarheid. In 
periode van Kort MTO moet KMTO voor direct betrokkenen (werkgroep) als prioriteit in de agenda krijgen. 
Misschien tijdens de voorbereiding van fase 3 ook al nadenken over de acties/vragen in fase 4? 
2. Scherpere communicatie  
Misschien tijdens de voorbereiding van fase 3 ook al nadenken over de acties/vragen in fase 4? 
3. De betrokken medewerkers eerder informeren waardoor ze de activiteiten kunnen inplannen en derhalve 
een hogere en betere (geen tijdsdruk) respons kunnen leveren. 
Het zelfde geldt voor de projectgroep. Veel ad hoc stukken met veel tekst waardoor niet altijd tijd en ruimte 
was voor om zaken te bestuderen hetgeen de kwaliteit van het resultaat niet ten goede is gekomen. 

Medewerkers 
1. Daadwerkelijk meedoen door het oplossen van de technische problemen. Het invullen van dit formulier 
gaat beter dus wellicht is dit al gedaan. 
2. Vragenlijst langer openstellen 
3. Niets 
4. geef meer tijd en ruimte om te reageren 
5. nvt 
6. een langere aanlooptijd nemen zodat deelnemers tijd kunnen inplannen. 
7. mensen meer de tijd geven 
8. zie eerder. 
9. Ik vond de vragen en antwoorden niet altijd op elkaar aansluiten of niet de lading dekken. 
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Er was geen mogelijkheid om dat aan te geven. 
10. hoewel een Kort MTO ook inderdaad kort moet duren was de beschikbare tijd om te 
reageren/antwoorden wel wat vaak al te krap. 
11. Betere tijdsplanning. Moest op vrij korte termijn gereageerd worden, paste niet altijd wat 
werkzaamheden betreft. 
12. Zie vorige opmerking m.b.t. tussenliggende tijd. 
13. Weinig tot niets. 
14. Zie antwoord vraag 9 en 22. 
15. het wordt eentonig, maar ik denk, dat je de deelnemers wat langer de tijd moet geven, om e.e.a. in te 
vullen 
16. meer evaluatie van gang van zaken en voortgang 
17. zie vorige opmerkingen 
18. Ik ben de benamingen helemaal even kwijt. Het Kort MTO?? 
19. Geen voorstel m.b.t. dit punt. 
20. Zorgen dat je thuis kan inloggen, scherpere vragen maken en gerichter vragen. Soms waren vragen wel 
heel algemeen. 
21. tijdiger en beter communiceren. Vragen niet te vaak herhalen (liever helemaal niet)dl 
22. oké  
23. Wat meer ruimte, er werd nu beroep gedaan op een bepaalde dag of tijdstip. Dus kunt er niet mee aan de 
slag wanneer het goed uitkomt. Maar misschien is de respons zo wel hoger. 
24. - 
25. ik vond de discussie onvoldoende uit de verf komen ( "is er nog iemand on-line"). Beter is de deelnemers 
een strak tijdblok te geven om zoveel mogelijk reacties op stellingen te krijgen. 
26. Niet echt van toepassing. Zoals eerder vermeld is dit een weinig tijdrovende manier van onderzoek doen. 
27. MTO' s opzetten met een kortere en meer eenvoudige procesgang. Minder stappen.  
28. M.b.t. sommige van de hierboven vragen heb ik moeite om te begrijpen wat precies met de vraag wordt 
bedoeld? 
Bijv. wat is de normale manier van werken binnen Capabel? 
Wat bedoel je met vraag 27? Bedoel je eigenlijk dat ik het invullen van een vragenlijst op deze wijze 
makkelijk vind? 
Wat bedoel je met vraag 33? Bedoel je dat de juiste vragen zijn gesteld doel je op de wijze waarop 
(elektronisch) de vragenlijst afgenomen wordt? 
29. Ga er niet vanuit dat iedereen op de bank dit uit kan voeren; soms zit je even niet op de bank of je hebt 
geen tijd 
30. De interfaces 
31. Deze vragenlijst kan zeker verkort worden door een aantal vragen die of dubbelop zijn of praktisch 
dezelfde strekking hebben te vermijden. 
32. op tijd informatie verstrekken 
33. het nam allemaal veel te veel tijd in beslag 
34. eerder aangeven 
35. Meer tijd er voor uittrekken, de deelnemers moeten het tussen hun werkzaamheden door doen en niet 
iedereen heeft een thuiswerkplek. 
36. Ik vond dat de mogelijke antwoorden niet op de vraag aansloten. 
Bijvoorbeeld vraag 30, volgens mij moet de keuze zijn: Ja, Nee, neutraal. 
37. Geen idee! 

MT Totaal als gebruiker van het resultaat 
1. zie eerdere opmerkingen 
2. Scherper communiceren 
3. De rapportage van de resultaten vind ik veel te complex. Deze zouden transparanter moeten. 
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L.9.7 Hoe zou de manier waarop de resultaten gecommuniceerd worden verbeterd kunnen worden? 

MT Totaal als deelnemer 
1. Nog geen mening. Een evaluatie onder de medewerkers over ja/nee de resultaten 
gevonden/gelezen/bestudeerd lijkt mij aan te bevelen. De betrokken medewerkers eerder informeren 
waardoor ze de activiteiten kunnen inplannen en derhalve een hogere en betere (geen tijdsdruk) respons 
kunnen leveren. 
Het zelfde geldt voor de projectgroep. Veel ad hoc stukken met veel tekst waardoor niet altijd tijd en ruimte 
was voor om zaken te bestuderen hetgeen de kwaliteit van het resultaat niet ten goede is gekomen. 
2. b.v. door middel van een feuilletonachtige opzet via Capabelweb, waarbij steeds een onderwerp onder de 
loep wordt genomen en over de voorgang (o.m. beleidsbeslissingen, verwachtingspatroon t.o.v. de 
medewerkers etc.) wordt verhaald. 
3. IK ben daar wat terughoudend in. Ik vind de resultaten in veel gevallen erg gebaseerd op de mening van 
een enkeling (gegeven het respons%). Daardoor is het gevaarlijk conclusies te trekken. 

Medewerkers 
1. Via berichtgeving door een e-mail 
2. De resultaten zou ik liever teruggekoppeld zien een beknopter en meer samengevatte vorm. Iets meer dan 
een Powerpoint-presentatie maar veel minder dan de rapporten van de (tussen)resultaten. 
3. 1. Ik heb een tijd moeten zoeken voor ik de uiteindelijke lijst had geopend.  

2. De presentatie van de resultaten komt op mij zeer rommelig over. Ik ben dan ook afgehaakt. Te   
verwarrend, ook en teveel door elkaar. wat is wat en wat mot ik ermee. Zeer gebruikersonvriendelijk 
gepresenteerd. 
3. Ik mis een samenvatting. 
4. Ik mis de conclusie. stond aangegeven, maar ervaar ik op dat moment als een gemis. 

4. Heb geen moeite genomen ze te bekijken. Weet dat in de mail is aangegeven hoe dit kan maar heb er geen 
gebruik van gemaakt. 
5. naast elektronisch, op verzoek ook op papier beschikbaar stellen 
6. nvt 
7. Regelmatig gezocht maar geen inhoudelijke resultaten gevonden. Het lijkt mij handig om zeker diegene 
die hebben deelgenomen snel een uitslag te sturen (dit kan ook elektronisch) 
8. meerdere kanalen gebruiken, niet alleen het Capabelweb 
9. Veel bondiger, korte samenvatting. Mondelinge toelichting in een presentatie. 
Document nu veel te omvangrijk, niet leesbaar. 
10. Rapportage vragenlijst is goed.  
Rapportage discussie is zeer uitvoerig. Ik mis daarbij een samenvatting per item. De hoeveelheid nodigt niet 
uit tot alles te lezen. 
11. bondiger samenvatten; opnemen van vragen/antwoorden is overbodig; door de veelheid is het geen echte 
"informatie" meer maar een verzameling gegevens. 
12. Duidelijk aangeven wat er met de resultaten gaat gebeuren, welke conclusies er door het MT uit 
getrokken worden. 
13. Ik moet bekennen dat ik tot op heden nog niet naar de resultaten gekeken heb. 
14. Ik heb geen resultaten gelezen dan wel waren ze niet interessant voor mij. 
15. zou niet weten waar ik de resultaten terug kan vinden! 
misschien zou een herinnering/mededeling van het beschikbaar zijn van de resultaten op zijn plaats zijn!! 
16. Ik weet niet of er een samenvatting beschikbaar is van de resultaten. Ik heb deze in ieder geval niet 
kunnen vinden. 
17. Op dezelfde manier waarop de enquête neer is gezet ook de resultaten beschikbaar stellen. 
18. Het proces is tot in detail weergegeven, voor mij als deelnemer, is dit niet echt van belang, de 
EINDresultaten en wat er DAARNA mee gedaan kan/gaat worden, door wie en wanneer en wat ik er van ga 
merken, zijn vele malen belangrijker! 
19. Korte summary geven van de resultaten. Ik ben persoonlijk niet geïnteresseerd in een dik rapport, waar 
alle bevindingen van de deelnemers verwoord zijn. 
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20. Naar mijn oordeel, is het niet volledig helder wat we nu eigenlijk willen bereiken met het Kort MTO. 
Daarnaast kreeg ik als resultaat uiteindelijk een rapport van meer dan 100 pagina's zonder samenvatting, 
sorry maar dat lees ik niet. ik heb dan ook om een goede samenvatting gevraagd. 
21. tot nu toe heb ik de resultaten nog niet kunnen leven. Gewoon weg geen tijd mag misschien geen excuus 
zijn, maar is wel de harde realiteit. 
Zorg dat de resultaten kort en bondig worden beschreven, hanteer zoveel mogelijk actief geformuleerde 
zinnen (geen lijdende vorm). Maak duidelijk onderscheidt tussen nice-to-know & need-to-know informatie. 
Schrijf eenvoudig. 
22. Meer in verhalende, concluderende zin. Het rapport van 100 pag. is onzinnig om deze te communiceren 
23. oké 
24. tijdens een presentatie. Dan krijgt het wat meer kleur en weet je waar de accenten liggen. 
25. De resultaten zijn nog niet beschikbaar. Blijkbaar is een evaluatie over de evaluatie belangrijker. 
26. Samenvatting van de belangrijkste resultaten versturen in een mail plus een duidelijke en concrete 
beschrijving van de vervolgstappen. Ik heb de eerdere berichtgeving gevolgd maar zag op het Capabelweb 
niet meer dan een beschrijving van het proces en de resultaten van de interviews over de vragenlijsten. 
Resultaten van het Kort MTO zelf heb ik niet gevonden.  
27. Hier kan ik geen antwoord op geven omdat ik nog geen resultaten heb gezien en ik weet ook niet waar ik 
ze kan vinden 
28. Op papier toesturen 
29. Ik kan mij nu niet herinneren of ik resultaten heb ontvangen m.b.t. het MTO gebeuren, dus ben ik niet op 
de hoogte van de resultaten. Wellicht nogmaals aangeven op bijv. Connect site waar de resultaten van MTO 
te vinden zijn ?? 
30. Er is volgens mij een keer een mail geweest. Daarnaast zijn de resultaten volgens mij op het Capabelweb 
geplaatst., maar ik ben werkzaam op een lokale bank en dan kan je niet op het Capabelweb komen. 
Aangezien het Capabelweb voor 2/3 van Capabel niet toegankelijk is, is dit niet de juiste wijze om te 
informeren!! 
31. - 
32. werken met diagrammen. 
33. Na afloop van de enquête nog een keer aangeven waar de resultaten te vinden zijn. 
34. Heb de resultaten nog niet bekeken 
35. Via de mail in een prettige lay-out en op hoofdlijnen. Communicatief werd je nu niet echt aangesproken. 
36. Mondelinge aandacht door HRM-coördinator of manager naast digitale informatie. 
37. op papier, of duidelijk via de mail. 
38. Wegens een vakantie heb ik de resultaten van het MTO nog niet ingezien. Ik zou het wel erg prettig 
vinden als we de resultaten per mail toegestuurd zouden krijgen. 
39. Ik weet dat het allemaal terug te vinden is op het web. Misschien handig om een kort overzichtje via mail 
te krijgen, maar misschien is dit ook wel ten overvloede. 
40. Ook schriftelijk communiceren 
41. indien mogelijk:proberen veel korter en bondiger te rapporteren 
42. Ik heb nog geen kennis genomen van de eindresultaten van het onderzoek aangezien ik vandaag weer ben 
begonnen. Overigens had ik verwacht dat er een bericht was verstuurd met een melding daarover. Ik ga er 
vanuit dat deze informatie nog wordt verstrekt. 
43. Ik heb niets gezien of gehoord van de resultaten en ik ben niet op de hoogte van wat er mee gedaan gaat 
worden, ook zou ik het op prijs stellen als de gegevens anoniem gebruikt zouden worden.  
44. via mail in een normale rapportagevorm of presentatie, dus niet als alinea in een nieuwsrubriekje 
Ik heb ook moeite mij de terugkoppeling nu te herinneren... ik heb een presentatie gezien op het web, die 
vond ik duidelijk en goed!  
45. Informatie verstrekken waar de resultaten te vinden zijn en ze ook op een manier verstrekken waar 
iedereen bij kan. 
46. Korte samenvatting (1 A4) van de reacties en wat ermee gedaan wordt. De reacties zijn heel divers (weet 
ik), maar werk dan met categorieën. Breng structuur aan, het is onzin om 100 pagina' s te mailen. Stel dat ze 
ook nog gelezen worden (wat kost dit aan productiviteit)! 
47. Door een soort medewerkersamenvatting op een A-viertje. 
48. Iedereen een individuele mail sturen met resultaten 
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49. Een deel van de afgesproken communicatie in fase 5 van resultaten zal nog moeten plaatsvinden (tussen 
direct leidinggevende en medewerkers) dus verbeteringen zijn nu nog niet te geven. Over die laatste stappen 
en wat daar dan nog mee gedaan wordt zijn vaak de belangrijkste momenten voor een be- of veroordeling 
50. Het feit dat resultaten bekend zijn is mij onbekend. Zegt dus genoeg over wijze communiceren! 
51. Geen idee! 
52. Iedereen een mailtje waarin het een en ander aangegeven wordt. 
53. Via de privé-mail verzenden 
54. mondelinge toelichting. Spreekt meer aan dan alleen papier. 
55. volgens mij heb ik geen resultaten gezien. 

L.9.8 Hoe zouden de resultaten van het Kort MTO verbeterd kunnen worden? (MT Totaal als gebruiker van 
het resultaat) 
1. zie eerdere opmerkingen 
2. Borgen van de acties en daarover heel frequent op de juiste wijze communiceren/publiceren. 
Op de MT en coördinatoren agenda acties als belangrijk en vast onderwerp opnemen om 
verzanding/wegebben tegen te gaan. 
3. Compacter rapporteren. 
Door de huidige gekozen vorm gaat geen coördinator nog het rapport bestuderen. 

L.9.9 Wat vond je het beste aan het Kort MTO? 

MT Totaal als deelnemer 
1. je hebt snel de resultaten en de groepsdiscussie achteraf, want onderzoeken werpen geven vaak meer 
vragen dan antwoorden. 
2. De wijze waarop een steekproef betrokken is kunnen raken bij de verdieping van de thema'. 
3. snelheid van inventariseren en terugkoppeling. 
4. De tijdsplanning en het gebruik van de systemen 
5. Geautomatiseerde vorm en de snelheid (ergo: gemak en gewin) 
6. Goed inzicht krijgen in de mening van de medewerkers van Capabel. 
7. Distributievorm, 
Uitkomsten snel beschikbaar 
Verdieping 

Medewerkers 
1. geen mening 
2. De opbouw van de verschillende fases. De wijze waarop, gebruik van GroupSystems. Een voordeel is dat 
via de mail wordt uitgenodigd om deel te nemen. 
3. De manier van afwerken en het vervolg met mensen in de diepte (concretiseren?) 
De presentatie van de resultaten komt op mij zeer rommelig over. Ik ben dan ook afgehaakt. Te verwarrend, 
ook en teveel door elkaar. wat is wat en wat mot ik ermee. Zeer gebruikersonvriendelijk gepresenteerd. 
4. Efficiënt, snel 
5. géén echte indicatie 
6. Mogelijkheid om in aantal stappen en met een korte doorlooptijd steeds verder in te zoomen op relevante 
punten met betrekking tot medewerkerstevredenheid 
7. snel uitgevoerd. Commitment van MT is goed geregeld. 
8. Makkelijk om elektronisch in te vullen. Papier thuis vergeet je vaak om in te vullen. 
9. digitale responsemogelijkheid en dat het gehouden wordt (dus aandacht aan besteed wordt) 
10. Alle onderdelen van het werken binnen de organisatie kwam aan de orde. 
11. heldere vraagstelling; 
mogelijkheid tot discussie/reageren op stellingen collegae 
12. Dat het geautomatiseerd plaatsvond en je dus kon reageren op stellingen/ meningen van collega's. 
13. Helder vraagstelling. Alles kwam eigenlijk wel aan bod. 
14. Het is vriendelijker dan de zeer lange en taaie papieren versie. 
15. Erg onpersoonlijk, ik werd kort tevoren ermee geconfronteerd en ik moest moeite doen om er tijd voor 
vrij te maken, het resultaat vond ik niet interessant voor mij. 
16. de manier van werken is prettigst  
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17. De manier van enquêteren. 
18. Het feit dat je het snel kan afhandelen en dat je de papieren rompslomp niet meer hebt  
19. elektronische aanbieding van de vragen 
20. Snelheid, anonimiteit en gebruiksgemak 
21. Het gebruik maken van GroupSystems. 
22. De elektronische manier van ondervragen. 
23. Makkelijke deelname 
24. De wijze van deelname en de korte doorlooptijd. 
25. Snelheid 
26. je kan op een snelle wijze inzicht krijgen in meningen. de doorlooptijd is inderdaad kort. 
27. Interactief 
Snelheid van reageren 
Elektronische manier 
Directe manier van aanspreken tussendoor 
28. de mogelijkheid om elektronisch een vragenlijst in te vullen 
29. Makkelijk op je werkplek en het kostte niet veel tijd. 
30. De anonimiteit van het onderzoek. Al hoewel met een user name kan het nog steeds geregistreerd worden 
wie wie is, is alleen een password niet voldoende? 
31. elektronische bereikbaarheid en snelle respons 
32. Elektronisch, resultaat snel beschikbaar 
33. Elektronische vormgeving. Makkelijk en snel in te vullen op de werkplek, direct verstuurd.  
34. kort en bondig en gemakkelijk om aan deel te nemen 
35. Elektronisch je mening geven. Snel, makkelijk en waarschijnlijk eenvoudig te verwerken! 
36. Over het algemeen duidelijke en gerichte vragen. Ook de elektronische vorm verlaagt de drempel om de 
lijst in te vullen. 
37. De duidelijkheid, de snelheid en het gebruik van het intranet, dit in tegenstelling tot de papieren vorm 
van onderzoeken.. 
38. De mogelijkheid om jouw mening te geven. 
39. Het beste is dat de invoer direct is en direct verwerkt kan worden. zeer efficiënt 
40. Elektronisch (niet plaatsgebonden) innovatieve karakter 
41. -  
42. De snelle manier van interviewen en terugkoppeling resultaat. Communicatie ernaast via de mail ook 
goed. 
43. Een goed middel om efficiënt naar de mening van medewerkers te vragen. Het is gebruikersvriendelijk! 
44. De voor de ondervraagden weinig tijdrovende manier van vragen. 
45. De elektronische vorm van invullen en verwerken 
46. Dat bottom-up input wordt gevraagd. 
47. De blijk van aandacht in deze tijd voor dit onderwerp. Dus niet alleen hoe het is gedaan maar vooral ook 
dat het is gedaan. 
48. vormgeving 
49. De eenvoud en het gemak, alsmede het onderzoek. 
50. de notie dat niet iemand nog een keer mijn antwoorden zit over te typen. 
51. snelheid, openheid. 
52. De vraagstelling was helder en duidelijk 
53. Lekker ongegeneerd je ongenoegen uiten en aangeven wat wel goed gaat; kortom een sterkte zwakte 
analyse in de notendop 
54. snelheid van werken, meedoen gaf geen drempels 
55. De stappen van discussiëren naar prioriteren naar motiveren. Dit was voor mij redelijk verrassend, maar 
het werkt goed om duidelijkheid te vragen. Wel heb ik twijfels over de mate van gewicht over onderwerpen, 
die door zijn gegaan en welke niet, althans ik had het gevoel dat er dingen weg vielen (na prioriteren), 
waarvan ik de tegenargumenten niet heel erg sterk vond.. 
Het is moeilijk om een snel en impulsgevoerde deelname nu goed te analyseren. Dit is zoals het tijdens de 
discussie bij mij is overgekomen. Wellicht dat door deze (eerste) keer de ervaring nu mee gaat spelen in de 
volgende keer. 
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Ik vond tijd/plaats onafhankelijk en beschikbaarheid uitstekend. Daarom past dit bij mijn manier van 
werken! 
56. De snelheid van deze methode en het op elkaar kunnen reageren. 
57. Elektronische verwerking 
58. De manier waarop het ter beschikking gesteld werd en de begeleiding! 
59. Korte overzichtelijke vragenlijst 
60. Makkelijke interactie. 
61. De dynamiek van het onderzoek. 
62. de snelheid van de resultaat-oplevering 
63. De duidelijk gefaseerde planning, de communicatie daarover en het makkelijk in te vullen systeem. 
64. elektronische vorm waarin het gegoten was wei 
65. snel, simpel, makkelijk 
66. Via RaboWeb is snelle enquête mogelijk. Kost weinig tijd.  
67. de duidelijkheid, de snelheid. 
68. De snelheid waarmee Kort MTO gehouden is. 
69. Elektronische vraagstelling 
70. Op elkaars ideeën kunnen reageren, zonder je identiteit kenbaar te hoeven maken. Hierdoor zal een aantal 
mensen vrijer en opener zijn geweest..  
71. snelheid 
72. de uitvoering 
73. De manier (elektronisch) is mij zeer goed bevallen; je kunt zelf bepalen wanneer het even uitkomt om 
e.e.a. in te vullen. 

MT Totaal als gebruiker van het resultaat 
1. aandragen van suggesties 
2. zie hierboven! 
3. Het feit dat medewerkers de kans kregen om in de discussies mee te doen 
4. snelheid verwerking en terugkoppeling 
5. Snelheid en gemak van invullen 
6. De elektronische vorm en de mogelijkheid om snel terug te kunnen koppelen. 
7. hulpmiddel en snel resultaten 

L.9.10 Wat moet zeker anders als het Kort MTO nog een keer gedaan wordt? 

MT Totaal als deelnemer 
1. ik vond sommige vragen soms niet goed geformuleerd, kans dat een niet bedoeld antwoord wordt ingevuld 
is denkbaar, en ik vond de rapportage vreemd. Daarnaast in de vraagstelling te weinig aandacht voor de 
verschillen Connect/Project en IM. 
Presenteren van uitkomsten zou ik anders doen 
Hoe kan het dat als je beter scoort op een item dan verwacht dat dit weergegeven wordt met bijv. -8. 
Psychologisch lijkt het dan datje het slecht doet. 
2. vooraf commitment over de vraag "vinden we het acceptabel dat de verdieping/themadiscussies wel/niet 
valide en betrouwbaar zijn". 
Bereikbaarheid alle medewerkers zonder problemen online. 
Bij de start al commitment over de aanpak van uiteindelijke acties. M.i. moet je deze fase niet kunnen laten 
beïnvloeden door de resultaten. 
Vooraf woordkeuze/definities bepalen m.b.t. "coördinator/coach" collega, cluster 
3. Naar aanleiding van het Kort MTO een duidelijk actieplan met tijdslijnen en verantwoordelijken. 
4. Splitsing per activiteit. Meer deelnemers, b.v. ook meer representatieve verdeling. 
V.w.b. resultaten inzichten in de te onderscheiden groepen. 
5. Scherpere communicatie 
6. Opzet van de vragen was regelmatig onduidelijk. Tevens zou je meer tijd moeten hebben om het in te 
vullen.  
Wat met het MTO gedaan zou worden was niet duidelijk. Duidelijkheid hierover zou wellicht de deelname 
e.d. meer bevorderen. 
7. Timing 
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Omvang van de verdieping bij meer mensen om een betere spreiding te krijgen 

Medewerkers 
1. betere toelichting, voorbereiding 
2. Meedoen 
3. Vooraf meer duidelijkheid over de verschillende fases.  
Goed aangeven wanneer van je verwacht wordt dat je deelneemt, zodat hier rekening mee kan houden in de 
agenda, wel meerdere dagen geven voor de deelname. 
4. 1. Communicatie eerder 
  2. Vragenlijst langer open 
  3. Betere presentatie van de resultaten 
5. niets 
6. langere responstijden zijn nodig om een ieder te kunnen laten deelnemen 
7. Volgens mij gaat goed zo. 
Belangrijkste is wat er met de uitkomsten gebeurd. Met andere woorden, hoe we, het management voorop, 
doorvertalen in acties ter verbetering 
8. Communicatie over de resultaten, snellere (r)acties van de uitkomsten door management. En vooraf aan 
een nieuw MTO een terugkoppeling van de resultaten van een vorig MTO en de ondernomen acties.RA_ 
9. Iets concretere vragen en antwoordenranges die goed bij de vraag aansluiten. Van tevoren aangeven hoe 
het totale traject eruit ziet (welke acties volgen na de vragenlijst) en hoe is dit onderzoek geplaatst in het 
kader van het beleid en andere programma's (zodat het geen losse flodder is/wordt). 
10. Ik weet niet wie mijn collega's bij mijn groep zijn, oordeel over collega's was dus moeilijk te geven. Ook 
weet ik niet wie mijn leidinggevende is. Graag deze info vooraf verspreiden. 
11. meer tijd geven om te responderen 
12. Eerder verspreiden en meer tijd geven om het in te vullen. 
13. Meer ruimte voor opmerkingen per onderdeel 
Scherpere vraagstelling. 
Goed naar de antwoordmogelijkheden kijken 
Duidelijker communiceren wat er mee gedaan gaat worden 
14. samenvatting van de discussies 
15. meer tijd geven om binnen eigen agenda te kunnen deelnemen (agendadiscipline) 
16. Betere tijdsplanning. 
17. De tijd verlengen! 
18. Iets meer dan 1,5 dag tijd geven om het in te vullen. Verder heb ik geen ervaring met het invullen en kan 
hierover geen oordeel geven. 
19. Ruimer tevoren aangeven wanneer wat plaatsvindt, aan dit schema vasthouden en een zinvolle 
terugkoppeling geven. 
20. Communicatie vooraf! 
21. periode van 2 weken beslaan 
22. betere informatievoorziening 
23. Ik zou wat duidelijker maken wat er met de resultaten van het onderzoek gedaan wordt. Hoeveel belang 
hecht het management aan de resultaten. 
24. Mail richten aan het mailadres op de bank waar je nu zit met een cc naar je thuismail 
25. communiceer pas iets als er ook daadwerkelijk resultaten zijn te melden, nu leek het een beetje op, we 
'moeten' aan communicatie doen dus beschrijven we het proces en geen mededelingen over de Eindresultaten 
26. De terugrapportage moet anders: korter en analyserender, het is nu een verzameling van gegeven 
antwoorden. 
27. Er waren nogal veel vragen over hetzelfde onderwerp. Er zouden bij een volgende onderzoek minder 
vragen gesteld moeten worden. 
28. Rapportage korter. 
29. Geef duidelijk aan waar het voor dient. mijn eerste beleving was meer een proef, terwijl gaandeweg het 
proces het steeds belangrijker leek te worden. Dat geeft een "scheef" gevoel omdat je e.e.a. op verschillende 
tijdstippen in verschillende stemmingen in vult.  
Zorg er voor dat er objectief over alles gevraagd wordt. Gaandeweg de discussie kreeg ik het gevoel dat het 
zich wel erg toespitste op de coördinatoren, al of niet positief, terwijl onze werkbeleving veel breder ligt en 
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we ook vaak dingen willen die de coördinatoren niet eens kunnen regelen voor je. Dat maakt hun 
functioneren niet minder maar alleen maar moeilijker! 
Ik neem aan dat dit "onderzoek" dan ook geen consequenties voor hun functioneren zal hebben.  
Geef me dan een inlognaam zonder nummer. ik kan me niet aan de indruk ontstrekken dat het niet anoniem 
is als ik moet inloggen met de naam "user274". Dat lijkt misschien wel achterdochtig maar ik kan niet van 
het gevoel los komen. Overigens had ik dan wel hetzelfde gezegd als nu. 
30. eerder aankondigen 
korte bondige informatie 
geen herhaling van de vragen 
geen persoonsgebonden paswoord en username 
31. Er moet meer tijd voor vrijgemaakt worden. 
32. Bij sommige vragen klopte of kwam bij mij raar over met de vraag en antwoorden. Bij welk onderdeel 
dit was weet ik niet meer vandaar dat ik bij de boven genoemde onderdelen geen toelichting heb gegeven. 
33. niks 
34. Meer tijd om e.e.a. in te vullen 
35. Responstijden, duidelijke en concrete terugkoppeling resultaten voorzien van vervolgstappen.  
36. Bespreekbaar maken op de werkvloer, zodat het ook meer gaat leven. (is natuurlijk lastig als iedereen op 
verschillende plaatsen zit, wordt bemoeilijkt omdat niet iedereen meedoet) 
37. de uitkomst communiceren 
38. Als je echt een discussie wilt voeren is het voor de volgende keer te adviseren om meer mensen te 
benaderen en bijvoorbeeld vaste tijden (een uur) te geven zodat er ook echt de mogelijkheid bestaat om te 
discussiëren.  
39. De terugkoppeling 
40. Medewerker eerst vragen of hij/ zij mee kan doen (ivm tijdsdruk) zodat er ook echt de tijd voor wordt 
genomen. Bovendien vond ik het moeilijk aan te geven wat de mening van mijn cluster is ipv eigen mening. 
Kost veel tijd om goed te overleggen. Zeker omdat zij fysiek niet aanwezig zijn. De discussie zou wat mij 
betreft dan ook beter fysiek kunnen plaatsvinden of een lange tijd van tevoren inplannen met de betrokken 
medewerkers!! 
41. - 
42. zoals eerder aangegeven: de betere uitnutting om te reageren op elkaar. Hier ligt de toegevoegde waarde 
tov een traditionele enquête 
43. De vermelding van de resultaten van de uitslag. 
44. Communicatie over het geheel 
45. De communicatie mag qua inhoud en vorm meer klantgerichter. Minder brij en meer boodschap. 
1 of 2 processtappen in het MTO en absoluut niet meer. 
46. Het viel me op dat bij een aantal vragen de antwoordcategorieën de antwoordmogelijkheden niet volledig 
dekten. Verder was een enkele vraag niet juist geformuleerd. 
47. Uitvoeren in een tijd van het jaar dat minder mensen vakantie hebben. Is wel moeilijk tegenwoordig, 
maar november of zo? 
Relatie leggen met andere trajecten die lopen; cultuuronderzoek Capabel, reorganisatie etc.. 
48. -antwoordmogelijkheid voor nvt toevoegen. 
-duidelijk de achtergrond van onderzoek schetsen 
-korter onderzoek voor geheel Capabel (zeer hoog totaal tijdsverlies) 
49. helder aangeven wat de normen zijn waarbij actie wordt ondernomen vanuit het MT en welke dan 
50. langere periodes voor input 
51. geen opmerkingen! 
52. Zoals met veel van dergelijke onderzoeken zijn de resultaten gepresenteerd voor de onderzoeker: voor 
een sneller inzicht is het nodig om de presentatie veel grafischer, eenvoudiger en platter te maken.  
Daal af naar eenvoud. 
53. een betere elektronische versie die overal werkt 
54. Zorg ervoor dat er duidelijk is over de organisatie als je een MTO doet. In tijden van onzekerheid krijg je 
geen juist beeld van de tevredenheid. 
55. wellicht dat meerdere deelnemers kunnen participeren. 2 mensen van IM op 4 coördinatoren geeft geen 
beeld van de werkwijze van de coördinatoren in het algemeen. 
56. Discussies beter stroomlijnen en meer tijd voor argumentatie inruimen 
57. Zorg dat er een omgeving is gecreëerd waardoor het gevoel  
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ontstaat bij medewerkers dat er iets mee wordt gedaan. 
Ik heb nu het gevoel dat er vanaf fase "vragenlijst" wordt gemanipuleerd. 
58. De informatie moet ruim van tevoren worden verstrekt 
59. De schets van de hoeveelheid tijd die het in beslag neemt ik heb verschillende keren geen input geleverd 
omdat het teveel tijd kosten en ik het steeds onder werktijd moest doen als ik het na het werk kon doen was 
het anders geweest  
60. eerder aangeven 
61. Terugmelden van de resultaten eenvoudiger, minder zoekwerk 
62. MTO moet instrument zijn waarmee realisatie van doelstellingen gemeten worden. Niet alleen een leuk 
onderzoek voor de vorm. Je kunt er hele concrete acties mee bedenken en monitoren!  
63. Minder 'overvaltechniek'. 
64. naast elektronische ook op papier de aankondiging en planning. 
65. Ik zou nog frequenter een onderzoek houden maar dan steeds één van de onderwerpen. Dit onderwerp 
staat dan volledig centraal en ik denk dat de resultaten dan beter en langer blijven hangen (nadeel is 
natuurlijk dat je dan vaker een beroep moet doen op een ieders tijd). Opvallend vind ik dat er (van horen 
zeggen) geen contact is geweest met de afdeling binnen Capabel die zich met dit soort onderzoeken ook 
bezighoudt. 
66. eerder aanleveren, plannen, mensen meer ruimte geven het in te vullen. 
67. niet te uitgebreid doorhameren op dingen die vrij duidelijk zijn. 
68. langere respons periode 
69. Antwoorden moeten veel beter aansluiten bij de vraag.de 
70. Mogelijkheid om "niet van toepassing" of "geen mening" o.i.d. te kunnen antwoorden.  
71. - de vraag niet alleen laten beantwoorden met "altijd", "soms"etc. Dit antwoord past niet altijd bij de 
vraag.  
- het kunnen plaatsen van opmerkingen 
72. laat de resultaten zien ! of meld via de mailbox, waar deze te vinden zijn. 

MT Totaal als gebruiker van het resultaat 
1. zie hierboven 
2. zie eerdere opmerkingen 
3. minder vragen en duidelijke concrete vragen, dus geen dubbele interpretatie 
4. Scherpere communicatie 
5. De analyse op de eindresultaten, zodat betrouwbaarheid, validiteit e.d. statisch onderbouwd wordt. 
Conclusies zouden in eerste instanties vorm gegeven moeten worden door statistische analyse. Het gevaar 
van afgaan op sfeerbeelden c.q. antwoorden die opvallen, is dat het om incidenten kan gaan. Statische 
analyse haalt de "waas" van te snelle conclusies af!. 
6. doorlooptijd, aantal deelnemers, afstemming van de vragen.  

L.9.11 Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 

MT Totaal 
1. Het was zeer veel informatie. Ik zou ook graag inzicht per coördinator willen hebben. 
2. zie hierboven 
3. let op dubbele ontkenningen in vragen bijv. vraag 2 
4. Ontzettend veel vagen die terugkomen. Zeer verwarrend. Over het algemeen ben ik zeer tevreden over het 
Kort MTO. Alleen het moment is wat rot gekozen gezien de situatie van Capabel op dit moment. 
5. Onderzoek heeft alleen maar zin als het niet een eenmalige actie is. Verder is het van belang dat er met de 
resultaten daadwerkelijk iets gedaan wordt. Zeker ook zorg besteden aan de consistentie met andere 
onderzoeken die zijn/worden gehouden. Als inzet breder wordt dan Capabel heeeeeeeeeeeel goed overleggen 
met voor onderzoek verantwoordelijke eenheden (binnen Capabel is b.v. het Cluster Onderzoek actief). 

Medewerkers 
1. neen 
2. Heel veel succes met je afstudeeropdracht.. 
3. nee 
4. nee 
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5. Mij is niet duidelijk wat hier precies mee gedaan wordt. Kortom welke concrete acties volgen hieruit en 
wat is de relatie tot het IiP. Is het Kort MTO uitgevoerd in het kader van het IiP of bijv. in het kader van het 
kompassenmodel? 
6. Ook voor de evaluatie geldt dat de tijd verlengd moet worden voordat je eruit wordt gegooid. 
7. neen 
8. Nee 
9. Achteraf ben ik de benamingen van de verschillende onderdelen in het traject helemaal kwijt en dus is de 
vragenlijst hier en daar met het verkeerde beeld in mijn hoofd ingevuld. 
Het viel mij erg tegen dat niet alle uitgenodigden meededen aan de groupwise sessies. 
10. Geen 
11. ik vind het bij het onderdeel uitvoering zeer storend dat sommige vragen dubbel voorkomen. 
Verder zou ik in de mail graag het onderscheid + korte beschrijving van de fases hebben gekregen. 
12. De tijd tussen het Kort MTO onderzoek en deze beoordeling is volgens mij te lang. Eigenlijk zou het 
beoordelingsformulier de dag erna moeten worden ingevuld, dan weet je nog wat er mis aan was en wat er 
verbeterd zou kunnen worden. 
13. nee 
14. wat gaat het management nu met de resultaten doen? 
15. nee 
16. Succes met afstuderen!  
17. - 
18. begrippen als fase 4 of fase 2 zeggen mijn niet veel meer na enige tijd. 
19. Geen 
20. Neen 
21. Deze enkelvoudige vragenlijst vind ik een voorbeeld van tot waar een MTO zich toe zou moeten 
beperken. Als er direct hierna een tweede stap zou volgen dan is dat ook goed. 
Niet goed zou ik het vinden als er vervolgens weer enkele dagen tussen zitten. 
22. Dergelijke onderzoeken zouden op een rustig moment afgewikkeld moeten kunnen worden: dus thuis. 
Helaas beschik je daar niet over de technische mogelijkheden. Papier is dan het enige alternatief. Daarin was 
niet voorzien. 
23. geef meer duidelijkheid over de uitkomsten. op een of andere manier heb ik maar summier info 
ontvangen over de uitkomsten.. 
24. alleen anoniem verwerken aub 
25. ik zit hier tegen een uurtarief te werken en voel me een beetje ongemakkelijk om dan enquêtes in te 
vullen. 
26. De keuze mogelijkheid van de antwoorden (zeer oneens en zeer eens) waren vaak geen logisch antwoord 
op de vraag, waardoor het zeer moeilijk was om te antwoorden, omdat het antwoord niet aansloot op de 
vraag. Tevens vond ik bepaalde vragen verrassend, omdat ik die taken niet bij de coach had bedacht. 
Daardoor is het ook moeilijk om antwoord te geven. 
27. Ik ben benieuwd naar wat er gedaan gaat worden met de antwoorden op de persoonlijke vragen. 
28. Ben toch blij dat het erop zit. Het legt een zekere druk op je omdat het ingepast moet worden in het werk 
voor opdrachtgevers en de deadlines kort zijn. 
29. Bij submit survey word je geconfronteerd met aantal lege antwoorden maar dit zijn vragen waarop ik het 
vakje niet hoefde in te vullen. Is een beetje verwarrend. 
30. nee 
31. ik weet niet waar ik de uitslag van het uitgevoerde MTO kan vinden 
32. Een MTO zou in principe ieder jaar éénmaal gehouden moeten worden. 
Verder vind ik het medium waarmee het onderzoek gehouden is een uitstekende manier van onderzoeken, 
omdat je geen papieren hebt in te vullen, de vragenlijst is direct via het systeem beschikbaar en na invulling 
weer direct ingeleverd. Geen rompslomp, papier, veel uitzoekwerk e.d. 
33. Nee 
34. neen 
35. nee 
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Bijlage M Vragenlijsten Faculteit Technologie Management 
In deze bijlage staan de vragenlijsten die voorgelegd zijn aan de medewerkers en de opdrachtgevers van de 
faculteit TM ter evaluatie van de uitvoering van de Medewerkerdiscussies. 

M.1 Evaluatie Medewerkerdiscussie Deelnemers 
Je wordt geconfronteerd met stellingen over de Medewerkerdiscussie die vanmiddag heeft plaatsgevonden. 
Geef aan in hoeverre je het eens bent met iedere stelling door het gewenste antwoord aan te geven. 
 
Communicatie 
 
1. De instructies tijdens de Medewerkerdiscussie zorgden ervoor dat het voldoende duidelijk was wat er 

van mij verwacht werd tijdens de uitvoering van de Medewerkerdiscussie. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

2. Wat kan er gedaan worden om de instructies over de Medewerkerdiscussie te verbeteren? 
 
Uitvoering 
 
3. De manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd, past bij de manier waarop ik graag werk. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
4. De Medewerkerdiscussie heeft kort geduurd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
5. De manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd past bij de normale manier van werken binnen 

de faculteit. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
6. Vóór de uitvoering van de Medewerkerdiscussie had ik graag training gehad in het gebruik van 

GroupSystems. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
7. De manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd past bij mijn normale manier van werken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
8. De Medewerkerdiscussie sluit goed aan bij de normale gang van zaken in de faculteit. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
9. Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van de manier waarop de 

Medewerkerdiscussie is uitgevoerd. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
10. Ik ben tevreden over de manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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11. Wat kan er gedaan worden om de uitvoering van de Medewerkerdiscussie te verbeteren? 
 
Deelname 
 
12. Bij mijn deelname aan de Medewerkerdiscussie heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname 

moeilijker maakten. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
13. Indien zeer oneens of oneens: Welke belemmeringen heb je ondervonden en hoe kunnen die verholpen 

worden? 
 
14. Ik begrijp wat de bedoeling van de Medewerkerdiscussie is. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
15. Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van de Medewerkerdiscussie. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

  
16. Het was makkelijk om deel te nemen aan de Medewerkerdiscussie. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
17. Deelname aan de Medewerkerdiscussie kostte weinig tijd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
18. Ik vond GroupSystems makkelijk te gebruiken. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
19. Deelname aan de Medewerkerdiscussie kostte mij niet veel moeite. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
20. Wat kan er gedaan worden om de deelname aan de Medewerkerdiscussie makkelijker te maken? 
 
Resultaten 
 
21. De tussenresultaten van de Medewerkerdiscussie waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
22. Ik weet waar ik straks de tussen- en eindresultaten van de Medewerkerdiscussie kan vinden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
23. Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van de Medewerkerdiscussie te vertellen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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24. Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van de Medewerkerdiscussie. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

25. Het is duidelijk voor mij hoe de resultaten van de Medewerkerdiscussie gebruikt gaan worden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
Belang 
 
26. Ik vind de Medewerkerdiscussie belangrijk. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
27. Ik denk dat de het faculteitsbestuur de Medewerkerdiscussie belangrijk vindt. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
Toekomst 
 
28. Ik vind dat de Medewerkerdiscussie in dezelfde vorm nog een keer uitgevoerd moet worden binnen de 

faculteit. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
29. Als de Medewerkerdiscussie nog een keer wordt gehouden, doe ik mee. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
30. Ik vind dat de Medewerkerdiscussie ook binnen andere faculteiten gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
31. Ik vind dat de Medewerkerdiscussie ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
32. Wat vond je het beste aan de Medewerkerdiscussie? 
 
33. Wat moet zeker anders als de Medewerkerdiscussie nog een keer gedaan wordt? 

M.2 Evaluatie Medewerkerdiscussie Opdrachtgever 
 
Je wordt geconfronteerd met stellingen over het Medewerkerdiscussie. Geef aan in hoeverre je het eens bent 
met iedere stelling door op het gewenste antwoord aan te kruisen. 
 
Uitvoering 
 
1. Het Medewerkerdiscussie heeft kort geduurd. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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2. De tussenresultaten van het Medewerkerdiscussie waren snel beschikbaar. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
3. De eindresultaten van het Medewerkerdiscussie waren snel beschikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
4. Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van het Medewerkerdiscussie 

(elektronische vragenlijst en discussie) ten opzichte van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst).  
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
5. Ik geef de voorkeur aan de uitvoering van het Medewerkerdiscussie (elektronische vragenlijst en 

discussie) ten opzichte van de uitvoering van het MTO van vorig jaar (papieren vragenlijst). 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
6. Hoe kan de uitvoering van het Medewerkerdiscussie verbeterd worden? 
 
Resultaten 
 
7. De beschrijving van de huidige situatie geeft een goed inzicht in de aspecten die de achtergrond vormen 

van de tevredenheid van de medewerkers. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
8. De voorgestelde acties/oplossingen zijn goed bruikbaar. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
9. Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
10. Ik weet waar ik de tussen- en eindresultaten van het Medewerkerdiscussie kan vinden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
11. Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van het Medewerkerdiscussie te vertellen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
12. Hoe zouden de resultaten van het Medewerkerdiscussie verbeterd kunnen worden? 
 
13. De resultaten van het Medewerkerdiscussie zijn ook zichtbaar voor andere partijen en personen dan de 

directbetrokkenen bij het Medewerkerdiscussie. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
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Kosten 
 
14. Ik kon het Medewerkerdiscussie laten uitvoeren zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de 

vorm van hardware, software of infrastructuur. 
 

zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 
15. Het kost weinig moeite om het Medewerkerdiscussie op te starten en uit te voeren. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
16. Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om de benodigde technische ondersteuning te bieden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
17. Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om het proces te begeleiden en te ondersteunen.  

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 
 

18. De opbrengsten van het Medewerkerdiscussie staan in een goede verhouding tot de kosten. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
Toekomst 
 
19. Ik vind dat het Medewerkerdiscussie in dezelfde vorm over enige tijd nog een keer uitgevoerd moet 

worden binnen de faculteit TM. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
20. Ik vind dat het Medewerkerdiscussie ook binnen andere onderdelen van de Rabobank gebruikt moet 

worden. 
 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
21. Ik vind dat het Medewerkerdiscussie ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden. 

 
zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens 

 
22. Wat vond je het beste aan het Medewerkerdiscussie? 
 
23. Wat moet zeker anders als het Medewerkerdiscussie nog een keer gedaan wordt? 
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Bijlage N Resultaten evaluatie Faculteit Technologie Management 
De vragenlijst is voorgelegd aan de deelnemers aan 3 van de 4 gehouden sessies. Tijdens de eerste sessie 
waren er technische problemen, waardoor het niet meer zinvol werd geacht om hen de vragenlijst voor te 
leggen. Hun perceptie was sterk gekleurd door de problemen en daarom slecht vergelijkbaar met de perceptie 
van de andere 3 sessies. Er is de deelnemers aan de eerste sessie wel gevraagd aan te geven wat verbeterd 
kon worden. Dit staat weergeven in de paragraaf N.1. Daarna worden de resultaten van de vragenlijsten 
besproken. In paragraaf N.2 staat een overzicht van de respondenten en de participatiegraad. In paragraaf N.3 
tot N.8 worden de antwoorden op de achtergrondvragen, de innovatie attributen en de adoptiebereidheid 
besproken. Het antwoord dat het meest voorkomt (de modus) is vet gedrukt. In paragraaf N.9 staan de 
antwoorden op de open vragen. 

N.1 Commentaar naar aanleiding van sessie 1: AIO’s en TWAIO’s 
1. Questions could be stated more clearly 
2. Are we sure we have a representative group of the PhD students, or are we the complaining ones? 
3. For TWAIO's there should be different questions because there are different problems 
4. sometimes questions not clear 
5. already make a small list of possible answers which you expect to give and ask people only to add new 

ones 
6. I noticed that this group is mixed between AIO and TWAIO. is it appropriate, since different conditions 

apply? 
7. smoking brake would be nice 
8. the session should go more efficient 
9. two hours is the maximum (even w/o technical problems session would have been quite/too long) 
10. workload questions were vague. what is workload: hours of work of percentage of work that is not 

agreeable? what is more important is whether one enjoys the work. it should not be experienced as a 
burden. if it does, then quit the job. 

11. more questions without the voting (just 3 TWAIO’s can't defend their problems) 
12. Finding projects, responsibilities of TWAIO and management 
13. is there any follow up on this? 
14. the combination AIO/TWAIO is maybe not good, because the objective of both groups are different 
15. postpone the meeting when technical problems seem to cost a lot of time 
16. I got irritated by the amount of reminders I got to come to this meeting, 6 one is enough 
17. questions about what actions to take by yourself are useless in this context; the faculty wants to know 

what it should do to improve working conditions. 
18. How useful is voting? In this small group, every problem that is brought up is an important problem 
19. sometimes you really cannot know if something is faculty responsibility or not. maybe task of faculty is 

to bring together all complaints and divide them - not to solve them themselves? 

N.2 Respondenten 
 Aantal respondenten (N) 
Deelnemers:  
- Sessie 2: OBP-ers 15 
- Sessie 3: Junior medewerkers 12 
- Sessie 4: Senior medewerkers 13 
Opdrachtgever 2 
Totaal 42 
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N.3 Achtergrondvragen 

P1 – De prioriteit van het Kort MTO voor een betrokkene 
‘Ik vind de Medewerkerdiscussie belangrijk.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 
Neutraal 0 0% 1 8% 4 31% 5 13% 
Eens 8 53% 6 50% 3 23% 17 43% 
Zeer eens 7 47% 5 42% 5 38% 17 43% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
 
P2 – De waargenomen prioriteit van het Kort MTO voor de organisatie door de betrokkene 
‘Ik denk dat het faculteitsbestuur de Medewerkerdiscussie belangrijk vindt.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 8% 1 8% 2 5% 
Oneens 2 13% 2 17% 3 23% 7 18% 
Neutraal 3 20% 5 42% 3 23% 11 28% 
Eens 7 47% 3 25% 6 46% 16 40% 
Zeer eens 3 20% 1 8% 0 0% 4 10% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 

P5 – Interesse in de resultaten 
‘Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van de Medewerkerdiscussie.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 2 15% 2 5% 
Oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Neutraal 1 7% 1 8% 0 0% 2 5% 
Eens 9 60% 7 58% 7 54% 23 58% 
Zeer eens 5 33% 4 33% 4 31% 13 33% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
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N.4 Relatief voordeel 

N.4.1 Hoe bruikbaar zijn de resultaten? 

RA 01 – De hoeveelheid inzicht in de huidige situatie die de resultaten geven 
‘De beschrijving van de huidige situatie geeft een goed inzicht in de aspecten die de achtergrond vormen van 
de tevredenheid van de medewerkers.’  
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 2 100% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 

RA 02 – Bruikbaarheid van de verbetervoorstellen 
‘De voorgestelde acties/oplossingen zijn goed bruikbaar.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 2 100% 
Eens 0 0% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 

N.4.2 Is de bereikte participatiegraad toereikend? 

RA 03 – Tevredenheid met de participatiegraad 
‘Ik ben tevreden met het aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan de discussies.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 50% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 
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N.4.3 Hoe effectief is de communicatie? 

RA 04 – Duidelijkheid over wat er verwacht wordt van een betrokkene tijdens het Kort MTO 
‘De instructies tijdens de uitvoering van de Medewerkerdiscussie zorgden ervoor dat het voldoende duidelijk 
was wat er van mij verwacht werd tijdens de uitvoering van de Medewerkerdiscussie.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 
Oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Neutraal 1 7% 1 9% 2 17% 4 11% 
Eens 5 33% 7 64% 9 75% 21 55% 
Zeer eens 9 60% 3 27% 0 0% 12 32% 
Totaal (n) 15 100% 11 100% 12 100% 38 100% 

N.4.4 Hoe goed is het gevolgde proces? 

RA 07 – Tevredenheid met de manier van werken 
‘Ik ben tevreden over de manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 1 7% 2 17% 4 31% 7 18% 
Neutraal 0 0% 4 33% 3 23% 7 18% 
Eens 12 80% 6 50% 6 46% 24 60% 
Zeer eens 2 13% 0 0% 0 0% 2 5% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 

N.4.5 Hoe duidelijk is het gebruik van de resultaten? 

RA 08 – Kennis over hoe de resultaten worden gebruikt 
‘Het is duidelijk voor mij hoe de resultaten van de Medewerkerdiscussie gebruikt gaan worden.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 17% 5 38% 7 18% 
Oneens 1 7% 4 33% 5 38% 10 25% 
Neutraal 4 27% 5 42% 2 15% 11 28% 
Eens 10 67% 1 8% 1 8% 12 30% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
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N.4.6 Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar? 

RA 09 – Ervaren snelheid van het Kort MTO 
‘De Medewerkerdiscussie heeft kort geduurd.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 1 50% 
Totaal (n) 2 100% 

RA 10 – Ervaren snelheid van de terugkoppeling van de tussenresultaten 
 
‘De tussenresultaten van de Medewerkerdiscussie waren snel beschikbaar.’ 
 

Deelnemers 
OBP-ers Junior 

Medewerkers 
Senior 

Medewerkers 
Totaal 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 0 0% 
Oneens 3 20% 1 8% 1 8% 5 13% 0 0% 
Neutraal 2 13% 3 25% 2 15% 7 18% 1 50% 
Eens 8 53% 6 50% 5 38% 19 48% 0 0% 
Zeer eens 2 13% 2 17% 4 31% 8 20% 1 50% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 2 100% 

RA 11 - Ervaren snelheid van de terugkoppeling van de eindresultaten 
 
‘De eindresultaten van de Medewerkerdiscussie waren snel beschikbaar.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 1 50% 
Totaal (n) 2 100% 
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N.4.7 Hoe goed is de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten? 

RA 12 – Mening over de verhouding tussen de opbrengsten en de kosten 
‘De opbrengsten van de Medewerkerdiscussie staan in een goede verhouding tot de kosten.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 1 50% 
Totaal (n) 2 100% 

N.5 Compatibiliteit 

N.5.1 Komt de manier waarop het Kort MTO is uitgevoerd overeen met de bestaande manier van werken 
binnen organisatie? 

CB 01 – De mate waarin het Kort MTO past bij de manier van werken 
‘De manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd, past bij de manier waarop ik graag werk.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 
Oneens 1 7% 4 33% 5 38% 10 25% 
Neutraal 4 27% 3 25% 3 23% 10 25% 
Eens 10 67% 3 25% 3 23% 16 40% 
Zeer eens 0 0% 2 17% 1 8% 3 8% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
 
‘De manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd past bij de normale manier van werken binnen de 
faculteit.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 17% 4 33% 6 15% 
Oneens 6 40% 2 17% 3 25% 11 28% 
Neutraal 4 27% 3 25% 1 8% 8 21% 
Eens 5 33% 4 33% 3 25% 12 31% 
Zeer eens 0 0% 1 8% 1 8% 2 5% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 12 100% 39 100% 
‘De manier waarop de Medewerkerdiscussie is uitgevoerd past bij mijn normale manier van werken.’ 
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Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 17% 1 8% 3 8% 
Oneens 3 20% 2 17% 6 46% 11 28% 
Neutraal 6 40% 4 33% 3 23% 13 33% 
Eens 5 33% 4 33% 2 15% 11 28% 
Zeer eens 1 7% 0 0% 1 8% 2 5% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
 
‘De Medewerkerdiscussie sluit goed aan bij de normale gang van zaken in de faculteit.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 2 17% 3 25% 5 13% 
Oneens 6 40% 2 17% 4 33% 12 31% 
Neutraal 5 33% 5 42% 2 17% 12 31% 
Eens 4 27% 3 25% 3 25% 10 26% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 12 100% 39 100% 

N.6 Complexiteit 

N.6.1 Hoe makkelijk is het om het Kort MTO te begrijpen? 

CP 01 – De mate waarin het doel van het Kort MTO duidelijk is 
‘Ik begrijp wat de bedoeling van de Medewerkerdiscussie is.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 
Oneens 0 0% 1 8% 1 8% 2 5% 
Neutraal 0 0% 0 0% 3 23% 3 8% 
Eens 10 67% 8 67% 4 31% 22 55% 
Zeer eens 5 33% 3 25% 4 31% 12 30% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
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CP 02 – De hoeveelheid moeite die het begrijpen van het Kort MTO kost. 
‘Het kostte mij weinig moeite om te begrijpen wat de bedoeling was van de Medewerkerdiscussie.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 1 7% 0 0% 1 0% 2 5% 
Oneens 0 0% 0 0% 1 0% 1 3% 
Neutraal 1 7% 1 8% 2 8% 4 10% 
Eens 8 53% 6 50% 6 50% 20 50% 
Zeer eens 5 33% 5 42% 3 42% 13 33% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 

N.6.2 Hoe makkelijk is het om deel te nemen aan het Kort MTO? 

CP 03 – Het ervaren gebruiksgemak 
‘Het was makkelijk om deel te nemen aan de Medewerkerdiscussie.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Neutraal 1 7% 0 0% 1 8% 2 5% 
Eens 8 53% 9 75% 5 38% 22 55% 
Zeer eens 6 40% 3 25% 7 54% 16 40% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 

 
‘Ik vond GroupSystems makkelijk te gebruiken.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 1 7% 1 8% 0 0% 2 5% 
Neutraal 1 7% 1 8% 2 15% 4 10% 
Eens 10 67% 5 42% 6 46% 21 53% 
Zeer eens 3 20% 5 42% 5 38% 13 33% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
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N.7 Testbaarheid 

N.7.1 Welke extra hardware, software en infrastructuur zijn nodig om het Kort MTO te gebruiken? 

T 01 – De extra benodigde hardware, software en infrastructuur door een betrokkene 
‘Ik kon deelnemen aan de Medewerkerdiscussie zonder extra voorzieningen te hoeven regelen in de vorm 
van hardware, software of infrastructuur.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 2 100% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 

N.7.2 Is training nodig voor het Kort MTO gebruikt kan worden? 

T 02 – De mate waarin een betrokkene behoefte heeft aan training vóór het Kort MTO 
‘Vóór de uitvoering van de Medewerkerdiscussie had ik graag training gehad in het gebruik van 
GroupSystems.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 5 33% 8 67% 4 31% 17 43% 
Oneens 9 60% 4 33% 7 54% 20 50% 
Neutraal 1 7% 0 0% 1 8% 2 5% 
Eens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
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N.7.3 Hoeveel moeite kost het opstarten en uitvoeren van het Kort MTO (vanuit de beleving van de 
opdrachtgever)? 

T03 – De ervaren hoeveelheid moeite die nodig is voor de voorbereiding en uitvoering 
‘Het kost weinig moeite om de Medewerkerdiscussie op te starten en uit te voeren.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 50% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 

N.7.4 Hoeveel ondersteuning is nodig tijdens de uitvoering? 

T 04 – De ervaren hoeveelheid benodigde technische ondersteuning 
‘Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om de benodigde technische ondersteuning te bieden.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 50% 
Neutraal 1 50% 
Eens 0 0% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 

T 05 – De ervaren hoeveelheid benodigde proces ondersteuning 
‘Ik vind dat er weinig manuren nodig zijn om het proces te begeleiden en te ondersteunen.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 1 50% 
Neutraal 1 50% 
Eens 0 0% 
Zeer eens 0 0% 
Totaal (n) 2 100% 
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N.7.5 Hoeveel moeite kost deelnemen aan het Kort MTO? 

T 06 – Gemak van deelname 
‘Bij mijn deelname aan de Medewerkerdiscussie heb ik geen belemmeringen ondervonden die deelname 
moeilijker maakten.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 1 7% 3 25% 2 15% 6 15% 
Neutraal 3 20% 1 8% 0 0% 4 10% 
Eens 8 53% 8 67% 8 62% 24 60% 
Zeer eens 3 20% 0 0% 3 23% 6 15% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 

T 07 – Ervaren benodigde inspanning voor deelname 
‘Deelname aan de Medewerkerdiscussie kostte mij niet veel moeite.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Oneens 0 0% 2 17% 0 0% 2 5% 
Neutraal 2 13% 1 8% 4 31% 7 18% 
Eens 11 73% 7 58% 7 54% 25 63% 
Zeer eens 2 13% 2 17% 2 15% 6 15% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 

T 08 – Mening over de benodigde tijd voor deelname 
‘Deelname aan de Medewerkerdiscussie kostte weinig tijd.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 
Zeer oneens 1 7% 2 17% 1 8% 4 10% 
Oneens 6 40% 6 50% 6 46% 18 45% 
Neutraal 5 33% 0 0% 3 23% 8 20% 
Eens 3 20% 4 33% 3 23% 10 25% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 
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N.8 Zichtbaarheid 

N.8.1 Hoe duidelijk zichtbaar zijn de resultaten van het Kort MTO? 

O 01 – Kennis over de plaats waar de resultaten staan 
‘Ik weet waar ik straks de tussen- en eindresultaten van de Medewerkerdiscussie kan vinden.’ 
 

Deelnemers 
OBP-ers Junior 

Medewerkers 
Senior 

Medewerkers 
Totaal 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 8% 2 15% 3 8% 0 0% 
Oneens 3 20% 5 42% 5 38% 13 33% 0 0% 
Neutraal 1 7% 1 8% 2 15% 4 10% 0 0% 
Eens 11 73% 5 42% 2 15% 18 45% 1 50% 
Zeer eens 0 0% 0 0% 2 15% 2 5% 1 50% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 2 100% 

O 02 – Gemak waarmee de betrokkene anderen kan vertellen over de resultaten van het Kort MTO 
‘Ik zou geen moeite hebben om anderen over de resultaten van de Medewerkerdiscussie te vertellen.’ 
 

Deelnemers 
OBP-ers Junior 

Medewerkers 
Senior 

Medewerkers 
Totaal 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 0 0% 
Oneens 1 7% 4 33% 3 23% 8 20% 0 0% 
Neutraal 2 13% 3 25% 2 15% 7 18% 0 0% 
Eens 10 67% 5 42% 5 38% 20 50% 1 50% 
Zeer eens 2 13% 0 0% 2 15% 4 10% 1 50% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 2 100% 

N.8.2 Hoe makkelijk is het om de resultaten van het Kort MTO uit te leggen? 

O 03 - Gemak waarmee de betrokkene anderen kan vertellen over de voordelen van het Kort MTO 
‘Ik vind het makkelijk om uit te leggen wat de voordelen zijn van de manier waarop de Medewerkerdiscussie 
is uitgevoerd.’ 
 

Deelnemers 
OBP-ers Junior 

Medewerkers 
Senior 

Medewerkers 
Totaal 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 1 8% 1 3% 0 0% 
Oneens 1 7% 3 25% 5 38% 9 23% 0 0% 
Neutraal 3 20% 3 25% 1 8% 7 18% 0 0% 
Eens 10 67% 5 42% 5 38% 20 50% 1 50% 
Zeer eens 1 7% 1 8% 1 8% 3 8% 1 50% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 2 100% 
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N.8.3 Hoe zichtbaar zijn de resultaten voor derden? 

O 04 – Zichtbaarheid van de resultaten voor derden 
‘De resultaten van De Medewerkerdiscussie zijn ook zichtbaar voor andere partijen en personen dan de 
direct betrokkenen bij De Medewerkerdiscussie.’ 
 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % 
Zeer oneens 0 0% 
Oneens 0 0% 
Neutraal 0 0% 
Eens 1 50% 
Zeer eens 1 50% 
Totaal (n) 2 100% 

N.9 Adoptiebereidheid 

N.9.1 Hoe groot is de bereidheid van de betrokkenen om het Kort MTO vaker te gebruiken? 

W 01 – Aanbeveling om het Kort MTO nog een keer te gebruiken 
‘Ik vind dat de Medewerkerdiscussie in dezelfde vorm nog een keer uitgevoerd moet worden binnen de 
faculteit.’ 
 

Deelnemers 
OBP-ers Junior 

Medewerkers 
Senior 

Medewerkers 
Totaal 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 1 8% 4 31% 5 13% 0 0% 
Oneens 1 7% 1 8% 2 15% 4 10% 0 0% 
Neutraal 1 7% 3 25% 2 15% 6 15% 0 0% 
Eens 11 73% 7 58% 4 31% 22 55% 0 0% 
Zeer eens 2 13% 0 0% 1 8% 3 8% 2 100% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 2 100% 
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W 02 – Bereidheid om opnieuw mee te doen 
‘Als De Medewerkerdiscussie nog een keer wordt gehouden, doe ik mee.’ 
 

Deelnemers 

OBP-ers Junior Medewerkers Senior Medewerkers Totaal 

Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % 

Zeer oneens 0 0% 0 0% 2 15% 2 5% 

Oneens 0 0% 1 8% 2 15% 3 8% 
Neutraal 3 20% 6 50% 2 15% 11 28% 
Eens 9 60% 5 42% 4 31% 18 45% 
Zeer eens 3 20% 0 0% 3 23% 6 15% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 

W 03 – Aanbeveling om Het Kort MTO ergens anders te gebruiken 
‘Ik vind dat de Medewerkerdiscussie ook binnen andere faculteiten gebruikt moet worden.’ 
 

Deelnemers 
OBP-ers Junior 

Medewerkers 
Senior 

Medewerkers 
Totaal 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 2 15% 2 5% 0 0% 
Oneens 0 0% 0 0% 2 15% 2 5% 0 0% 
Neutraal 3 20% 2 17% 3 23% 8 20% 0 0% 
Eens 9 60% 9 75% 5 38% 23 58% 0 0% 
Zeer eens 3 20% 1 8% 1 8% 5 13% 2 100% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 2 100% 
 
‘Ik vind dat de Medewerkerdiscussie ook binnen andere organisaties gebruikt moet worden.’ 
 

Deelnemers 
OBP-ers Junior 

Medewerkers 
Senior 

Medewerkers 
Totaal 

Opdrachtgever Keuze-
mogelijkheden 

# % # % # % # % # % 
Zeer oneens 0 0% 0 0% 2 15% 2 5% 0 0% 
Oneens 0 0% 0 0% 2 15% 2 5% 0 0% 
Neutraal 4 27% 3 25% 5 38% 12 30% 1 50% 
Eens 8 53% 7 58% 4 31% 19 48% 1 50% 
Zeer eens 3 20% 2 17% 0 0% 5 13% 0 0% 
Totaal (n) 15 100% 12 100% 13 100% 40 100% 2 100% 

N.10 Open vragen 

N.10.1 Wat kan er gedaan worden om de instructies over de Medewerkerdiscussie te verbeteren? 

OBP-ers 
1. vragen eerder bekent maken 
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2. Is oké 
3. Het mag van mij wel wat sneller, duurde vrij lang, clustering kan ook later plaatsvinden, vond het wel een 
heel leuk, goed en zinvol initiatief 

Junior 
1. have English translation everywhere 
2. Iets meer tijd nemen voor de instructies 

Senior 
1. een keer komen praten 
2. niet nodig 
3. van te voren wat alg. info over mogelijkheden tool,etc 
4. De hoofdonderwerpen van te voren mailen 
5. Brainstorm zonder probleem is een wezenlijke fout 

N.10.2 Wat kan er gedaan worden om de uitvoering van de Medewerkerdiscussie te verbeteren? 

OBP-ers 
1. Meerdere aspecten aan bod laten komen en minder lang stil staan bij verwerking van de gegeven 
resultaten, dit komt relatief veel tijd 
2. eerder vragen aanreiken 
3. directe terugkoppeling over de resultaten van discussies/sessies (BV. via prints) 
4. Is oké. 
5. Er was uitdrukkelijk verzocht om niks voor te bereiden. Het gevaar bestaat dat ik straks na afloop denk " o 
jee dat had ik nog moeten zeggen". Met voorbereiding is die kans aanzienlijk kleiner. 
6. Toch van te voren iets meer structuur aanbrengen zodat er minder zeer algemene reacties gegeven worden 
die velerlei uitgelegd kunnen worden. 
7. voor het begin aangeven wat de discussie punten zijn 
8. zie bovenstaande opmerking 

Junior 
1. de categorisering duurt veel te lang, je kan veel meer halen door bepaalde zaken voor te structureren en de 
brainstormsessie in te korten (zodat er minder te categoriseren valt) 
2. Meer discussie met kleinere groepen om oplossingen te creëren ipv problemen te signaleren. 
3. Teveel nadruk op divergeren (verschillende opties). Te weinig op convergeren (discussie die tot conclusies 
kan leiden). 
4. Een betere groepsdiscussie vraagt nog meer tijd (groeperen van antwoorden) 
5. take the results serious, and give feedback about the consequences 

Senior 
1. Betere voorbereiding/analyse vooraf: wat is de stand van zaken? Wat is de vraagstelling waarvoor de 
brainstorm een aanzet tot een antwoord moet geven?  
Efficiënter gebruik Groupware. Clusteren (stroomlijnen brainstorm) duurt veel te lang, waardoor het 
nadenken niet echt gestimuleerd wordt. Anonimiteit is het enige voordeel, maar zorgt er ook voor dat 
opmerkingen vrijblijvend zijn en niet verder in een discussie uitgediept worden. 
Ik vraag me ernstig af of de opmerkingen die hier genoemd zijn voor degenen die ze moeten analyseren niet 
al lang bekend is. Prioriteitstelling is moeilijk aan de hand van deze manier van discussiëren; de anonimiteit 
zorgt dat niemand zich bloot hoeft/durft te geven. 
2. kom een keer praten 
3. het was niet duidelijk wat de uitkomst zou zijn, en of het idee daarover werd gedeeld door de aanwezigen.  
Context van de opmerkingen lijkt me relevant ("senior" is geen homogene categorie) en die gaat volgens mij 
op deze manier verloren. 
4. vooraf voor ge"interesseerden inzichtelijk maken hoe het materiaal verwerkt wordt. 
Voorts zijn een aantal vragen in deze evaluatie zo multi-interpretabel dat ik grote zorgen heb over conclusies 
die eraan verbonden worden (oa 5, 7, 8) 
5. Hoeft voor mij niet beter. Ik vind het prima zo. Veel beter dan een functioneringsgesprek. 
6. over vraag 5 en 8: mijn antwoord ' zeer oneens' betekent hier: en dat is maar goed ook!!!!! 



Bijlage N Resultaten evaluatie Faculteit Technologie Management 

- 116 - 

Verbetering door: beter nadenken over vraagstelling (zie onderdeel "communicatie" ) 
7. Het clusteren werkte niet, terwijl dat essentieel is. Nu komt er een diarree aan opmerkingen op Studyweb, 
wat geen representatief beeld geeft. Dat kan worden gestaafd met info over de leeftijd van de medewerkers! 
8. Als je, als participant, van te voren weet wat de hoofdpunten zijn, dan kan je van te voren de zaak ordenen 
9. Het doel uitleggen 

N.10.3 Welke belemmeringen heb je ondervonden en hoe kunnen die verholpen worden? 

OBP-ers 
1. Sommige antwoorden zijn niet te geven zonder anonimiteit te verliezen. Sommige kritiekpunten bespreek 
ik liever eerst rechtstreeks. 

Junior 
1. lots of talking and messages in Dutch 
2. not sufficient time for discussion, next time less topics and more time per topic (e.g., for categorization) 

Senior 
1. Drukke agenda. Je kunt maar een ding tegelijk; dus iets anders (onderwijs) moest wijken. In 
capaciteitstoewijzing wordt nauwelijks rekening gehouden met dit soort (nuttige) zaken 
2. Veel typen en klikken is niet bevorderlijk voor mijn RSI probleem 

N.10.4 Wat kan er gedaan worden om de deelname aan de Medewerkerdiscussie makkelijker te maken? 

OBP-ers 
1. vooraf meer uitleg over de bedoeling en de onderwerpen zodat je niet 'overvallen' wordt door sommige 
vragen 
2. meer tijd uittrekken en dus eerder plannen 
3. Mensen eerder benaderen zodat ze ruimte in agenda vrij kunnen maken 
4. Ik denk dat iedereen hier mee kan werken, dus er zijn geen instructies vooraf nodig 
5. eventueel zou het na werktijd kunnen 

Junior 
1. software should allow you to edit your own text, move it to different buckets. 
The process should allow iteration - to come back to inserting ideas after the brief discussions 
2. korter graag 
3. see my remarks under 13 

Senior 
1. een goed User Interface maken voor BV. clustering van info 
2. met name het identificeren van hoofdzaken was lastig. Simpelweg stemmen geeft geen goed beeld van het 
belang van de verschillende problemen 
3. andere interface voor clusteren 
4. niet alleen tekst intypen, maar ook daaraan een of meer van te voren bepaalde categorieën hangen mbt 
onderwerp 
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N.10.5 Wat vond je het beste aan de Medewerkerdiscussie? 

OBP-ers 
1. de wijze waarop het is uitgevoerd dmv computers 
2. Dat je ontdekt dat er meer mensen zijn met dezelfde opvattingen/problemen 
3. Snelheid en helderheid 
4. het feit dat je gewoon alles kwijt kunt wat je dwars zit 
5. mogelijkheid van individuele input ; snelheid van systeem 
6. het beste is dat je alles wat in je opkomt kunt neerzetten 
7. Zien dat collega's dezelfde problemen ondervinden 
8. anonimiteit, vrijheid om vrijuit te "spreken" 
9. Je kunt al je grieven nogmaals kenbaar maken 
10. samen, persoonlijk en toch anoniem waardoor mensen gemakkelijker hun mening kenbaar maken 

Junior 
1. it provides a communication path that is efficient and orthogonal to management structure 
2. discussie, anonimiteit 
3. Anoniem brainstormen en ideeën/problemen spuien 
4. Beter dan ja/nee vragen. Meer ruimte voor open aanpak 
5. democratisch, anoniem 
6. that I am not the only one regarding similar complains 

Senior 
1. de "gelijke kansen" voor iedere deelnemer 
2. Gezamenlijk brainstormen; terwijl de ' schreeuwers" een mond houden 
3. Dat je je persoonlijke ervaringen en opmerkingen eens kwijt kon en die direct kon vergelijken met wat er 
in de hoofden van je collega's leeft. 
4. brainstormopzet; zorgt ervoor dat iedereen inbreng heeft etc 
5. snelle brainstorm 
6. De poging om de situatie inzichtelijk te maken 
7. Leuk om een keer met dit systeem te werken 

N.10.6 Wat moet zeker anders als de Medewerkerdiscussie nog een keer gedaan wordt? 

OBP-ers 
1. minder lang stilstaan bij de verwerking van de resultaten, spreken meestal voor zich 
2. Vraagstelling af en toe helderder. 
3. meer tijd uittrekken zodat behandelde onderwerpen verder uitgediept kunnen worden 
4. meer tijd voor discussie 
5. meer tijd uittrekken voor de discussie. Het kost gewoon veel tijd, maar ik vind het de moeite waard om 
mee te doen. ik hoop dat PZ dit vertrouwen gaat waarmaken. 
6. communicatie moet sterk verbeterd zijn. 
PZ moet sneller reageren, maar is sinds 2 p-functionarissen zijn al merkbaar! 
7. Onder grotere groepen = objectiever 
8. misschien een grotere groep, maar dat is moeilijk ivm beschikbare aantal computers 

Junior 
1. more systematic, pre-prepared assembly of categories 
use of brainstorming only for a sufficiency check 
2. minder tijdrovend, efficiënter 
3. Meer aandacht voor het indelen van antwoorden in groepen, daarmee stuur je het eindresultaat. 
4. betere statistiek./stemming systematiek. 
5. feedback about the consequences, if there are any 
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Senior 
1. Clusteren van antwoorden/opmerkingen beter regelen 
2. Meer tijd op het laten reageren op de items van de collegae (Delhi Techniek toepassen) 
Resultaten te zijner tijd bekend maken en succes met je afstuderen (ik spreek je nog wel eens aan) 
3. meer duidelijkheid over doelstellingen, en bezinning op manier waarop discussie wordt gevoerd. Ik vond 
niet dat er sprake was van een echte brainstorm 
4. Beter vraagstelling (communicatie) 
5. beter interface 
6. Echt duidelijk maken wat er met de uitkomsten van de discussie gaat gebeuren. Aan al het gepraat te horen 
is hier nog niet over nagedacht 
7. Mijn oneens-en in het Toekomstblok hebben betrekking op de uitvoering. De clustering is volledig de mist 
ingegaan door de tijdsdruk. 
8. Ik heb ervaring met traditionele brainstormtechnieken; die werken absoluut veel beter dan wat ik nu zie. 
De groep stimuleert elkaar niet; dit collectieve effect is essentieel voor brainstormsessies. 
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