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1.0 Inleiding  
 
Op de Nederlandse arbeidsmarkt is al jaren sprake van een mismatch. In juni 2020 is de werkeloosheid 
opgelopen tot een percentage van 3,5% van de beroepsbevolking. Met een recessie in het vooruitzicht 
zal dit percentage de komende maanden in een stijgende lijn oplopen. Tegelijkertijd zit de 
arbeidsmarkt door technologische ontwikkelingen in een enorme versnelling, met als gevolg dat er 
banen verdwijnen en nieuwe werkgelegenheden ontstaan (persoonlijke communicatie, 28 september 
2020).   
Volgens Stichting STIP (2020) bemoeilijkt dit de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om 
passend werk te vinden. Stichting STIP staat voor Samen Technologie Innoveren om 
te Participeren. Deze stichting is opgericht om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te 
helpen bij de re-integratie, door middel van de inzet van technologische tools, zoals bijvoorbeeld 
Gamification. Dit is volgens de heer Starreveld een nieuwe tool waarbij er door middel van technologie 
wordt onderzocht wat de talenten zijn bij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt om ze zo 
te kunnen helpen naar een nieuwe baan (Persoonlijke communicatie, 28 September 2020).   
Het huidige beeld binnen de arbeidsmarkt is dat men een welomschreven beeld van zijn talent moet 
hebben. Er wordt verwacht dat men in de kolossale dynamiek zelf passend werk vindt. Stichting 
STIP (2020) stelt dat het geen realistische eis is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die 
zich hard moeten inspannen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Solliciteren kan 
bemoeilijkt worden, wanneer men niet op de hoogte is van zijn talent.    
 
Door middel van een talentscan kan men kennis krijgen over zijn talent. De huidige talentscans die 
voorhanden zijn, zijn voornamelijk gebaseerd op vragenlijsten (Stichting STIP, 2020). Volgens Stichting 
STIP (2020) wordt er verondersteld dat de raadpleger van een talentscan de Nederlandse taal machtig 
is en alle gebruikte terminologie begrijpt. Zeker 13% van de Nederlandse bevolking heeft moeite met 
lezen en schrijven, waardoor het te betwijfelen valt of personen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt geholpen worden door de huidige talentscans (Stichting STIP, 2020).  
Stichting STIP houdt zich momenteel bezig met het vraagstuk: ‘Kan slimme technologie helpen bij het 
identificeren van talent bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij op basis daarvan 
aan een passende baan of training te koppelen zijn?’ Hiervoor is een projectgroep samengesteld. Het 
onderzoek wordt mede door Weener XL georganiseerd. Dit is een werk- en ontwikkelorganisatie die 
ondersteuning biedt bij het vinden van werk voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen 
(Weener XL, z.d.). Dit onderzoek beperkt zich daardoor naar de doelgroep van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en hulpverlener aan mensen in de bijstand.   
 
Echter zal voordat zo’n nieuwe tool wordt uitgebracht, gekeken moeten worden naar de wensen van 
de medewerkers. Weener XL vindt het heel belangrijk dat de medewerkers er gebruik van maken en 
het nut ervan inzien. Hierom is dit onderzoek naar de gebruikersintentie van de medewerkers gestart.  
 
Het praktijkdoel van het onderzoek is om de projectgroep te adviseren in de mate van 
gebruikersintentie van de medewerkers van Weener XL. Oftewel de doelstelling van het onderzoek is 
inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan de gebruikersintentie bij de werknemers bij Weener XL, 
om zo stichting STIP te adviseren over hoe ze de technologie het beste kunnen ontwikkelen.  
Het kennisdoel is onderzoek doen naar hoe de huidige technologie gebruikt wordt en hoe nieuwe 
technologie het beste toegepast kan worden en de houding van de medewerkers ernaar.  
 
Gedurende het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: “Wat is de houding van de 
medewerkers ten opzichte van een nieuwe technologische toepassing?” 
  
Aansluitend zijn hierbij de volgende deelvragen opgesteld:  
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Deelvraag 1: Welk nut moet de nieuwe toepassing dienen? 
  
Deelvraag 2: Hoe moet de nieuwe toepassing ingericht worden, om het voor de medewerkers 
gebruiksvriendelijk te maken? 
  
Deelvraag 3: Hoe is de basishouding van de medewerkers ten opzichte van technologie? 
  
Deze deelvragen zijn gebaseerd op de research dat we hebben uitgevoerd aan de voorhand van ons 
onderzoek. De eerste twee vragen zullen beantwoord worden aan de hand van diverse interviews. De 
derde deelvraag zal beantwoord worden door een enquête die naar de geïnterviewden wordt 
gestuurd. 
 
Oftewel dit onderzoek is een combinatie van een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Zo worden 
er interviews gehouden maar wordt er ook een vragenlijst gestuurd naar de respondenten. De 
interviews en de vragenlijst kunnen op basis van de genoemde deelvragen onderverdeeld worden per 
dimensie van ons onderzoek. Dit zal behandeld worden in ons conceptueel model. Er zal voornamelijk 
gebruik gemaakt worden van het TRI-model waar onze vragen op gebaseerd zijn. Echter worden er in 
het theoretisch kader meer relevante theorieën besproken. Het resultaat van dit onderzoek zal zorgen 
voor een advies over de implementatie van de nieuwe technologie.  
 
  
Leeswijzer   
Als eerste zal in dit rapport de literatuur worden weergeven aan de hand van de uitgevoerde 
onderzoeken, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de opgestelde deelvragen.  Het conceptueel 
model wordt vervolgens aan de hand van een afbeelding weergegeven. Daarbij wordt er verdiepend 
ingegaan op het type onderzoek, de meetinstrumenten, de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en 
validiteit van het onderzoek, de respondenten, de procedure en de analyse. Via deze resultaten wordt 
er uiteindelijk een conclusie getrokken. Als laatste wordt er ruimte gegeven aan de foutendiscussie, 
waarbij er kritisch wordt gekeken naar de uitvoering van het onderzoek. De bijlages worden aan het 
einde van het rapport toegevoegd.   
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2.0 Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke theorieën er gebruikt zijn om dit onderzoek naar een 
betrouwbaar en valide onderzoek te leiden. 

2.1 TAM3 
Om te kijken of de toepassing wel nut heeft en het 
gemakkelijk te gebruiken is voor Weener XL, wordt het 
Technology Acceptance Model 3 gebruikt. Later wordt 
dit model afgekort als TAM3.  Het TAM3 is hiernaast 
weergegeven in figuur 1. Dit model gaat over het nut 
en het gebruiksgemak van een bepaalde of nieuwe 
toepassing. Hierbij wordt gekeken naar verschillende 
variabelen, om zo tot een duidelijke uitslag te komen 
of een toepassing nuttig en gemakkelijk te gebruiken 
is. Deze verschillende variabelen zijn allemaal 
onafhankelijken. Ook worden er bepaalde 
onafhankelijke variabelen gecombineerd met een 
andere onafhankelijke variabele om zo tot “het nut 
van de nieuwe toepassing” of tot “het gebruiksgemak 
van de nieuwe toepassing” te komen. Deze zijn “de 
ervaring van de werknemer (Experience)” en “de 
vrijwilligheid (Voluntariness)” van het gebruik maken 
van het systeem. 

2.1.1 Nut van de toepassing 
Zo zijn voor de afhankelijke van “het nut van de 
toepassing” (Perceived Usefulness), bijvoorbeeld belangrijk dat de medewerkers met de juiste baan 
geïnterviewd worden en niet degene, waarvan de baan niets te maken heeft met de toepassing (Job 
Relevance) (Venkatesh & Davis, in Venkatesh & Bala, 2008). 
Ook wordt er gekeken naar: hoe zeer een medewerker verwacht dat een nieuwe innovatie zijn of haar 
status in het systeem kan verbeteren (Image) (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). De 
Subjective Norm, wat volgens figuur 1 van belang is voor meerdere andere factoren, gaat over: hoe de 
ene medewerker erover denkt, hoe de mensen die voor hem of haar belangrijk zijn denken, over dat 
de medewerker het nieuwe systeem wel of niet moet accepteren (Fishbein & Ajzen; Venkatesh & 
Davis, in Venkatesh & Bala, 2008). 
De onafhankelijke “Output Quality” wordt gecombineerd met de onafhankelijke “Job Relevance”. 
Output Quality gaat erover dat de desbetreffende medewerker gelooft dat de nieuwe toepassing goed 
past met de taken die hij of zij doet (Venkatesh & Davis, in Venkatesh & Bala, 2008). Als laatste 
onafhankelijke van de “Perceived Usefulness” wordt er rekening gehouden met in hoeverre de 
medewerker gelooft dat het gebruik van het systeem tastbaar, waarneembaar en overdraagbaar is 
(Result Demonstrability) (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). 
 
 
  

Figuur 1. Technology Acceptance Model 3 (Venkatesh & Bala, 2008) 
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2.1.2 Gebruiksgemak van de toepassing 
Het gebruiksgemak van de toepassing staat in figuur 1 aangegeven als “Perceived Ease of Use”. Deze 
component kan gevormd worden aan de hand van twee andere afhankelijke, die ieder weer deel uit 
maken van meerdere onafhankelijke. Deze twee componenten zijn “Anchor” en “Adjustment” (Moore 
& Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). 

Binnen de component “Anchor” vallen vier onafhankelijken. De onafhankelijken “Computer Self-
Efficacy” (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008), dit is de mate waarin iemand gelooft dat hij 
of zij een bepaalde taak kan uitvoeren met gebruik van een computer en door de “Perceptions of 
External Control” (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008), dit is de mate waarin iemand gelooft 
dat er organisatorische en technische middelen voorhanden zijn ter ondersteuning van het systeem. 
Vervolgens zijn er nog onafhankelijken welke beïnvloed worden door de ervaring(en) van de 
betreffende medewerk(st)er. Dit zijn “Computer Anxiety” en “Computer Playfulness” (Moore & 
Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). Computer Anxiety is de mate waarin iemand vrees of angst 
ervaart op het moment dat hij of zij geconfronteerd wordt met het mogelijk gebruik te moeten maken 
van een computer (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). Computer Playfulness is de mate 
waarin men het gebruik van computers als natuurlijk en speels waarneemt (Moore & Benbasat, in 
Venkatesh & Bala, 2008).  

De component “Adjustment” bestaat uit een tweetal onafhankelijken. “Perceived Enjoyment” en 
“Objective Usability” (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). Perceived Enjoyment is de mate 
waarin iemand het gebruik van het systeem als prettig ervaart, los van het resultaat wat men met het 
gebruik van het systeem kan behalen (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). Objective 
Usability is de vergelijking die men maakt op basis van de daadwerkelijke handelingen die gedaan 
moeten worden om systemen te gebruiken (Moore & Benbasat, in Venkatesh & Bala, 2008). 

Al de onafhankelijken van deze twee componenten tezamen bepalen het gebruiksgemak van de 
technologie. De perceptie van het gebruiksgemak is vervolgens ook weer van invloed op de perceptie 
van het nut van de toepassing. Doordat de ervaring van een medewerk(st)er de perceptie van het 
gebruiksgemak beïnvloeden, kan het daarmee ook weer de perceptie over het nut van de toepassing 
beïnvloeden. 

2.1.3 Gebruiksintentie 
Het gebruiksgemak en de perceptie van het nut van de toepassing tezamen bepaalt de 
gebruiksintentie. Behalve deze afhankelijken, zijn ook de mate van vrijwilligheid om het systeem te 
gebruiken en de ervaring van de medewerk(st)er van invloed op de uiteindelijke gebruiksintentie. 
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2.2 TRI-model 
Het TRI-model is de afkorting voor Technology Readiness Index. Dit model meet hoe klaar mensen zijn 
voor de technologie. Dit wordt gedaan aan de hand van hun houding tegenover technologie 
(Parasuraman & Colby, 2014).  
 
Het TRI-model bestaat uit vier 
dimensies zoals te zien in figuur 4. 
Deze dimensies zijn opgedeeld in 2 
verschillende delen, de inhibitors 
en de contributors. De eerste 
factor bij de contributors is 
optimisme, dit houdt in dat men 
een positieve mening heeft over 
de technologie en dat ze denken 
dat het medewerkers meer 
controle, flexibiliteit en efficiëntie 
geeft. Vervolgens heb je de 
innovatie, dit gaat over een 
technologische pionier willen zijn en dus de nieuwe technologie willen testen. Bij de dimensie 
inhibitors zijn er 2 factoren, de eerste is discomfort en de tweede is insecurity. Discomfort gaat over 
de angst een technologie niet te kunnen controleren en erdoor overweldigd te raken. Insecurity gaat 
over wantrouwen en scepticisme of het werkt zoals het zou moeten (Parasuraman & Colby, 2014). 
 
Iedere combinatie van de verschillende dimensies kan een ander resultaat van het TRI-model tot 
gevolg hebben. Zo bestaan er vijf verschillende uitkomsten. Deze zijn hieronder te vinden in figuur 3. 
 

 

 
Zoals te zien in figuur 3 scoren de ‘Explorers’ hoog bij drijvers en laag bij de remmers. Deze mensen 
zijn nieuwsgierig naar de nieuwe technologie en leren er ook graag over bij.  
De ‘Pioneers’ zijn net als de ‘Explorers’ nieuwsgierig ingesteld over de technologie maar zien ook de 
gevaren van deze techniek in en zullen hierdoor voorzichtiger zijn ten opzichte van de ‘Explorers’.  
Het volgende resultaat staat recht tegenover de ‘Pioneers’. Deze groep zijn heel sceptisch over de 
nieuwe technologie, zij zullen pas geloven wanneer ze ook daadwerkelijk zien dat de technologie 
werkt, zij worden om deze reden ook ‘Sceptics’ genoemd.  
‘Paranoids’ geloven in de nieuwe technologie, zij geloven dat ze er voordelen uit kunnen halen, maar 
aan de andere zijde vertrouwen ze de technologie niet. ‘Paranoids’ verwachten dat dit nieuwe product 
hen in de steek laat op moment dat zij het hardst nodig heeft. 
Als laatst kan de uitkomst ‘Laggards’ zijn. Deze groep mensen geloofd niet in de technologie en de 
voordelen van deze, zij denken dat de technologie gevaarlijk is (Parasuraman & Colby, 2014).  

Figuur 2. TRI-model (Rahim, 2018) 

Figuur 3. Mogelijke uitkomsten TRI-model (Rahim, 2018) 
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3.0 Conceptueel model 
In dit conceptueel model, wordt schematisch weergegeven waar dit onderzoek over gaat. 

• De eerste onafhankelijke (Nut van de toepassing) is gebaseerd op de deelvraag: Welk nut moet 
de nieuwe toepassing dienen? 

• De tweede onafhankelijke (Gebruikersgemak van de toepassing) is gebaseerd op de deelvraag: 
Hoe moet de nieuwe toepassing ingericht worden, om het voor de medewerkers 
gebruiksvriendelijk te maken? 

• De laatste onafhankelijke (Basishouding ten opzichte van technologie) is gebaseerd op 
deelvraag 3, namelijk: Hoe is de basishouding van de medewerkers ten opzichte van 
technologie? 

Al deze onafhankelijken moeten leiden naar de afhankelijke (Gebruikersintentie), deze is gebaseerd 
op de hoofdvraag: Wat is de houding van de medewerkers ten opzichte van een nieuwe technologische 
toepassing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nut van de toepassing 

Gebruikersgemak van 
de toepassing 

Basishouding ten 
opzichte van 
technologie 

Gebruikers-
intentie 
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4.0 Methodische verantwoording 
Voor dit onderzoek is gekozen voor een voornamelijk kwalitatief onderzoek aan de hand van 
interviews. Echter is het deels ook kwantitatief want er is ook gebruik gemaakt van een vragenlijst. Er 
is gekozen voor deze vorm omdat we niet alle aspecten van ons onderzoek konden vragen in het 
interview. De meeste vragen waren open vragen en dat wordt in een kwalitatief interview meestal niet 
toegepast.  
 

4.1 Type onderzoek 
Zoals net genoemd is er gekozen voor een voornamelijk kwalitatief onderzoek. Er zijn meerdere 
medewerkers geïnterviewd met gebruik van open vragen. Deze vragen waren gebaseerd op onze 
deelvragen. Deze deelvragen waren weer gebaseerd op ons onderzoek naar de houding van mensen 
ten opzichte van technologie. Uit deze open interviews kwamen verschillende resultaten die we 
vervolgens hebben verwerkt in dit onderzoek. Er is gekozen voor deze manier van onderzoeken omdat 
we graag volledig antwoord wouden krijgen op de vragen en ruimte wouden overlaten voor 
doorvragen vanuit ons. Daarnaast is er op deze manier meer ruimte vrijgehouden voor extra input 
vanuit de medewerkers.   
Daarnaast hebben we voor de derde deelvraag gebruik gemaakt van een vragenlijst die we op stuurde 
naar de medewerkers na ons interview. De vragen die hierin gesteld werden waren gebaseerd op onze 
derde deelvraag. Deze was gebaseerd op het TRI-model. Volgens het TRI-model zijn er vijf houdingen 
ten opzichte van technologie die gebaseerd zijn op vier factoren. We hebben vervolgens onze vragen 
gebaseerd op de genoemde factoren waardoor er dus een houding uitkwam die voor de medewerkers 
geldt. Hier is voor gekozen omdat de vragen vrij gesloten waren en dus minder relevant waren in een 
open interview. Op deze manier kon het interview soepeler verlopen.  
 

4.2 Procedure en respondenten 
We hebben eerst een begin gemaakt aan ons onderzoek en research gedaan. Hieruit ontstonden onze 
deelvragen. Aan de hand van onze deelvragen hebben wij onze interview vragen opgesteld. Vervolgens 
zijn de respondenten door WeenerXL gevraagd om mee te doen aan ons onderzoek. Hieruit kwamen 
7 medewerkers die graag mee wouden doen. Vervolgens hebben wij contact opgenomen met deze 
medewerkers via de mail. Hierin stond een bedankje voor het mee willen doen aan het onderzoek en 
vervolgens een uitleg over hoe het interview in elkaar zit. Vervolgens spraken we een datum af voor 
een onlinegesprek in Teams. Dit werd gedaan door een email terug te krijgen of door een 
telefoongesprek te ontvangen van de medewerkers. We hebben de verschillende respondenten 
geïnterviewd over een tijd van twee maanden. Uit deze interviews kwam dus de inhoud voor de rest 
van ons onderzoek.  
De onderzoekspopulatie was erg verschillend. Er waren drie mannelijke respondenten en vier 
vrouwelijke. Met allemaal verschillende leeftijden. Deze medewerkers zijn ook van verschillende 
afdelingen waardoor we een groter beeld meekregen. Hierdoor is er niet veel afbakening gemaakt en 
hebben we een zo divers mogelijke groep geïnterviewd. 
Er waren zeven medewerkers die mee wouden doen aan ons onderzoek, deze zijn aangeleverd door 
iemand van WeenerXL. Hierdoor konden wij lastig een keuze maken in wie we specifiek wouden 
interviewen. Hierdoor was onze respondentengroep heel divers.  
 

4.3 Meetinstrumenten 
De opgestelde vragen waren gebaseerd op onze methodische verantwoording en dus de literatuur. 
We hebben onze vragen rondom elk deel van de methodische verantwoording opgesteld. We 
begonnen eerst met een groet en de vraag of we het mogen opnemen. Vervolgens vroegen we op 
welke afdeling de respondent werkt en wat ze daar doen. Dit was gedaan om een beter beeld te krijgen 
van de functie en om eventueel onze vragen daaropaan te passen. Daarna begonnen we met de eerste 
drie vragen. Deze zijn gericht op wat voor technologie ze nu al gebruiken om de factoren te meten. 
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Onder deze factoren vallen: de kwaliteiten/vermogens van iemand, zijn persoonlijke eigenschappen 
en zijn omgevingsfactoren. We vroegen hiernaar welke ze inventariseren en op welke manier. Dit is 
gedaan om een beeld te krijgen van wat men al gebruikt en op welke manier. Hier kwam vaak veel 
handige informatie uit dankzij doorvragen. Hierdoor hadden we na de eerste drie vragen al een 
duidelijker beeld van wat ze gebruiken maar vaak ook wat ze er fijn en minder fijn aan vinden. 
Vervolgens vroegen we nog door op deze factoren, namelijk met de vraag welke van de drie ze het 
lastigst vonden om in beeld te krijgen en waarom. Hierdoor kregen we een beeld van wat er lastig was 
en waarom. Dit is handige informatie omdat we dit misschien kunnen verwerken in de nieuwe 
toepassing. En als laatste vroegen we nog welke informatie verder nog relevant is voor een effectieve 
plaatsing. Wederom was dit om het antwoord misschien al te kunnen verwerken in de nieuwe 
technologie.  
Nu we genoeg informatie hadden over wat ze doen en op wat voor manier en waar eventuele 
knelpunten zitten konden we door naar de technologie zelf. We begonnen eerst met een hele open 
vraag namelijk: waar en op welke wijze kan technologie ondersteunend zijn? Hiermee lieten we veel 
ruimte over voor de medewerkers om zelf na te denken over wat ze zouden willen. Ook hier vroegen 
we goed door omdat dit een belangrijke vraag is. Hiermee hoopte we informatie te krijgen over waar 
nog knelpunten waren of wat minder efficiënt verliep zodat de technologie het misschien kon 
oplossen. Deze vragen waren allemaal gebaseerd op onze eerste dimensie van het conceptueel model, 
namelijk het nut van de toepassing. Dit is gebaseerd op het TRI-model. 
Daarna kwamen een paar algemene vragen. De eerste twee gingen over hoe men een nieuwe tool het 
liefst activeert en hoe de output er uit ziet. We hadden voorbeelden erbij voor als de respondenten de 
vragen niet begrepen maar deze bewaarde we echt tot ze er niet uit kwamen. Dit is gedaan om te 
voorkomen dat er antwoorden neer werden gelegd voor de medewerkers waar ze uit moesten kiezen. 
We wouden graag dat ze zelf bedachten wat ze wilden zien in de nieuwe technologie. Daarna kwamen 
er nog meer algemene vragen waar we vrij vlot doorheen gingen. Deze vragen waren zeker relevant 
maar ook vrij snel beantwoord. Desondanks waren de vragen niet minder belangrijk, en hebben we er 
wat inhoudelijke informatie uitgehaald die interessant is voor de nieuwe toepassing (zie voor de 
topiclijst: Bijlage 1). Deze vragen waren gebaseerd op onze tweede dimensie, het gebruikersgemak van 
de toepassing. 
Daarnaast hadden we nog de vragenlijst. Deze werd opgestuurd naar de respondenten met 
verschillende vragen die gebaseerd waren op onze laatste dimensie: de basishouding ten opzichte van 
technologie. Deze vragen waren opgesteld aan de hand van een scriptie en de officiële literatuur.  
We hebben zo veel mogelijk literatuur gezocht samen met onze opdrachtgever zodat het een zo valide 
mogelijk onderzoek werd. We hebben verschillende theorieën gebruikt en een scriptie uit Gent over 
het TRI-model. Hierdoor hadden we genoeg input om mee te vergelijken waardoor het zo betrouwbaar 
mogelijk werd.  
 

4.4 Analyse 
We hebben verschillende vormen van coderen gebruikt om de antwoorden te analyseren. We hebben 
eerst alle gesprekken getranscribeerd en vervolgens open gecodeerd. Daarna zijn we axiaal gaan 
coderen. Deze codes zijn in een codeboom geplaatst (zie bijlage 2). Vervolgens is er aan de hand van 
selectief coderen een resultaat uitgekomen. Deze resultaten zijn gebruikt voor het verdere werk aan 
ons onderzoek.  
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5.0 Resultaten 
In dit gedeelte van het onderzoek worden de resultaten weergegeven van de uitgevoerde interviews 
onder de verschillende medewerkers van Weener XL. Er worden feitelijke resultaten gegeven met de 
daarbij behorende citaten. 

5.1 Inventarisatie 
Om te achterhalen welk nut een volgende toepassing moet hebben, werd er als eerste gekeken op de 
manier van inventarisatie van verschillende factoren op dit moment. Zo wordt er gekeken naar de 
inventarisatie van de kwaliteiten en vermogens van de klant, en ook de persoonlijke eigenschappen 
en omgevingsfactoren. 
 

5.1.1 Inventarisatie kwaliteiten en vermogens 
Het eerste onderwerp van het onderzoek ging zoals hierboven al benoemd is over de inventarisatie, 
waarbij de inventarisatie naar de vermogens van de klanten als eerste gevraagd werd. In figuur 2 is 
een gedeelte van de codeboom te vinden, waar de inventarisatie van de vermogens beschreven staat. 
De volledige codeboom is te vinden in bijlage 2.  
 
Zoals te zien is in figuur 2 zijn het aantal keer dat het desbetreffende onderwerp genoemd werd 
genummerd in de Romeinse telling. Hieruit blijkt dat er veel gesproken is over het verschil in 
opleidingsniveau van de klanten. Dit verschil viel op met behulp van zowel persoonlijke gesprekken als 
via quickscan. De quickscan is een digitale vragenlijst in het programma Compentsys. Uit deze 
quickscan komt concrete informatie, die normaal in een CV thuis horen. 
 
Verder wordt er door meerdere gesproken medewerkers gesproken over de moeilijkheid van het 
benoemen van de kwaliteiten van de klanten. 

“Ik denk als klanten niet hier over de vloer komen echt veel en ik ze alleen maar in 
een op een spreek, dan is het lastigste wel wat iemands kwaliteiten zijn omdat ze 
dat zelf ook moeilijk vinden om dat te benoemen.” ~Geïnterviewde B 

Om diepere kwaliteiten te achterhalen wordt het team 
Diagnose ingezet, deze maken gebruik van het programma 
Ice Cream. Verder wordt er gebruik gemaakt van 
verschillende systemen om de kwaliteiten en vermogens in 
op te slaan, dit is te zien in figuur 2. Hierin is te zien dat er 
gebruik wordt gemaakt van de programma’s Competensys 
en van Civ/Sam. Volgens meerdere werknemers zit in het 
werken in meerdere systemen ook een knelpunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 2. Inventarisatie kwaliteiten en vermogens 
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 “Voor mijn gevoel zit het, niet eens aan elkaar geknoopt trouwens, maar eh ehm, 
ja het zijn twee verschillende systemen die wel ergens een overlap hebben en ehm 

ja blijkbaar is nog niet de keuze gemaakt om een heel nieuw systeem eh in te 
kopen of in te zetten, maar goed dat zal ook wel een organisatie keuze zijn 

voorlopig, of er is geen geld”. ~Geïnterviewde A 

 
5.1.2 Inventarisatie persoonlijke eigenschappen 
Als tweede werd de manier van inventarisatie van de persoonlijke eigenschappen gevraagd. De 
resultaten uit de interviews zijn te vinden in figuur 3. Wat meteen heel erg opvalt is de frequentie 
van persoonlijke gesprekken. Dit is namelijk vijf keer voorgekomen. Persoonlijke eigenschappen zijn 
heel breed, hierdoor is het vaak wat lastiger te meten. Men vraagt deze dus vaak aan de hand van 
persoonlijke gesprekken. In deze gesprekken worden er naar allerlei verschillende vlakken gekeken. 

“Door de klant te bevragen, door te inventariseren wat voor 
opleidingsachtergrond hij of zij heeft, eh ja wat ik net ook al aangaf hè op basis 

van de ervaring uit te werken, ervaringsplaats kun je ook wel dingen halen. 
Gedrag uit Aan de Slag.” ~Geïnterviewde A 

De gesprekken worden voornamelijk gebruikt om de 
persoonlijke eigenschappen te meten, maar ook te 
ontdekken. Op moment dat ze gericht naar een 
vacature gaan kijken en op deze vacature willen gaan 
reageren, weten de klanten vaak niet veel 
persoonlijke eigenschappen te benoemen.  

“Nou verder komen ze vaak zelf niet met, ja 
ik ben behulpzaam en ik kan wel 

samenwerken, maar dan proberen we juist 
wel in een gesprek van ja maar wat vind je 

dan echt leuk?”~Geïnterviewde B 

 
 
 
Verschillende keren is er ook te zien dat het de inventarisatie van de persoonlijke eigenschappen 
moeilijk te inventariseren is door subjectiviteit van de klanten zelf. Zo valt op dat het beeld van de klant 
soms anders is dan de realiteit. Om deze reden is het ook moeilijk te achterhalen de persoonlijke 
eigenschappen van deze klant, omdat dit op subjectiviteit gaat.  

Figuur 3. Codeboom Inventarisatie persoonlijke eigenschappen 
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“Eh eh ja de de persoonsfactoren zijn of persoonlijkheidsfactoren, dat zijn eh 
misschien het lastigst om dat daar wel wat subjectiviteit in kan gaan schuilen.” 

~Geïnterviewde A 

Medewerkers hebben niet altijd vertrouwen in de beschikbare tools om de informatie uit te halen, 
zoals bijvoorbeeld een vragenlijst. De tools worden dan niet ingezet om informatie uit te verkrijgen en 
de medewerker zal dan een methode inzetten die gebaseerd is op ervaring en niet op feiten. 

 “Daar hebben we wel een vragenlijst voor die zit ook in die QuickScan die wij 
uitleveren maar eerlijk gezegd sla ik die meestal over omdat ik denk ik heb veel 

liever de terugkoppeling uit de praktijk en ik kan ook zien als iemand tien jaar bij 
een bepaalde baas gewerkt heeft of tien keer een half jaar bij verschillende 

bedrijven dan zegt dat vaak veel meer dan wat iemand zelf vindt dat zijn 
kwaliteiten zijn. En ik neem het wel serieus daar gaat het niet om maar ik geloof 

vaak dat als het te abstract wordt dat je dan minder concrete informatie krijgt dus 
als het meetinstrument niet concreet is vooral van kun je dit goed ja of nee ja dan 

dan heb ik daar niet zoveel aan”. ~Geïnterviewde D 

Bij WeenerXL zijn ze al wel bezig met een project om dit op te lossen. Er wordt gekeken naar een 
andere klantbenadering. Tijdens gesprekken met de klanten wil WeenerXL wat meer de regie bij de 
klant leggen. Zij worden daarmee in staat gesteld zelf keuzes te maken, problemen op te lossen en de 
klant zal zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het oplossen van belemmeringen. Eén 
van de middelen die daarbij gebruikt zal worden is een analoog werkboekje en in dat werkboekje kan 
de klant straks ook zijn of haar kwaliteiten benoemen of benoemen wat goed ging of waardoor het 
kwam dat dingen goed gingen. Op deze manier kan WeenerXL meer informatie van en over de klanten 
krijgen. 
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5.1.3 Inventarisatie omgevingsfactoren 
Als laatste zijn er vragen gesteld over de manier van inventarisatie van de omgevingsfactoren. Zoals te 
zien is in figuur 4, wordt bij deze inventarisatie ook veel gebruik gemaakt van de persoonlijke 
gesprekken. Daarnaast wordt er een vragenlijst opgestuurd met daarin vragen voor de client over hun 
omgevingsfactoren. 
 
De medewerkers geven aan dat veel van de klanten begeleiding hebben. Dit kan begeleiding zijn van 
ouders, maar kan ook ambulante begeleiding zijn. Om een completer beeld te krijgen van de omgeving 
zelf worden ook gesprekken gevoerd waarbij de begeleiders aanwezig zijn. Op deze manier kunnen de 
medewerkers nog meer informatie achterhalen over wat er misschien nog meer speelt voor de klant. 
Dit is dan een aanvulling op de informatie welke verkregen wordt uit de vragenlijst. 

 “Meestal vullen mensen die vragenlijst wel goed in, dus dat ze dat wel serieus 
doen, soms vullen ze hem ook niet in ook al vraag je het ze tien keer het blijft 

daarbij natuurlijk ook gewoon klanten. Dus dat en maar dat is vaak een 
praatpapier of ja dat is geen papier dan maar dat is vaak een praatstuk of zo, dus 
in een gesprek dan probeer ik wel alle andere dingen ook duidelijk te krijgen die er 

dan spelen en heel vaak ook met een ouder of een begeleider erbij.” 
~Geïnterviewde B 

Er wordt ook beroep gedaan op de belastbaarheidsonderzoeken. Tijdens zo’n onderzoek wordt er 
geïnventariseerd of een klant onder alle omstandigheden ingezet kan worden, of dat er 
omstandigheden zijn waarin de klant niet goed zou kunnen functioneren, of dat er misschien sprake 
zou moeten zijn van een aangepaste werkomgeving. 

“Of mensen bijvoorbeeld met een gehoorbeperking, hè prikkelarme omgeving, het 
zijn wel allemaal signalen die die je zeg maar sowieso vertaald vanuit de 

professionaliteit als je weet wat, waar iemand mee bekend is hè een bepaalde 
diagnose heeft of dat het in de praktijk alsnog duidelijk wordt of op basis van een 
belastbaarheidsonderzoek wel naar voren kan komen, dat je zelf vaak toch wel de 

vertaalslag maakt, ok als dit er aan de hand is dan eh horen die 
omgevingsfactoren erbij.” ~Geïnterviewde A 
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Zoals het blijkt uit figuur 4 worden de omgevingsfactoren van de klanten genoteerd in Competensys. 
Dit is hetzelfde systeem als dat ze gebruiken voor 
de notatie van de inventarisatie van de kwaliteiten 
en vermogens. Dit systeem wordt gebruikt voor 
registratie van de concrete gegevens van de klant, 
zoals opleiding en werkervaring, maar ook 
informatie als beperkingen, hulpverlening, wat 
voor functie iemand zou willen, of iemand kan 
reizen. Al deze feiten worden in Competensys 
opgeslagen. De medewerkers ervaren dit als een 
goed systeem, maar het heeft als nadeel dat niet 
op al die informatie geselecteerd kan worden. 
Selecteren op kwaliteiten en omgevingsfactoren is 
niet mogelijk. 

 “En ik moet eerlijk zeggen dat ik dan, als je het dan hebt over kwaliteiten enzo en 
omgevingsfactoren, dat we dat net iets beter kwijt kunnen, denk ik in 

Competensys, maar niet op een selecteerbare manier. Want dit eh ja, je kunt wel 
selecteren op opleiding en zo maar niet op eh specifiek op eigenschappen.” 

~Geïnterviewde A 

 

  

Figuur 4. Codeboom Inventarisatie omgevingsfactoren 
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5.2 Gebruiksgemak 
5.2.1 Uiterlijk en output nieuwe technologie 
Voor het volgende deel van gebruiksgemak is gekeken naar het uiterlijk en de output van de nieuwe 
technologie, ook hier zijn weer verschillende factoren van toepassing. De eerste factor is het uiterlijk 
en de input van de nieuwe technologie. Hierbij wordt gekeken naar wat de geïnterviewden graag terug 
willen zien in de ontwikkeling met betrekking tot hoe je de technologie gebruikt en wat voor resultaat 
hier uiteindelijk uit komt. Er is vijf keer benoemd dat het duidelijk moest zijn voor elk opleidingsniveau.  

“Dat ik dat zowel bij Weener kan laten doen, als dat je de klant het zelf kunt laten 
doen, want er zijn ook genoeg klanten die dat wel prima zouden kunnen, die 

gewoon er heel serieus mee om zouden gaan.” 

Dit houdt in dat de toepassing een niet te ingewikkelde insteek moet hebben. Op deze manier zal 
iedereen er gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er ook gezegd dat het af moet hangen van de 
klant, wat hun het prettigst vinden. Oftewel de klant moet van tevoren aan kunnen geven wat hij het 
fijnst vindt, of de werknemer moet dit kunnen inschatten. Een geïnterviewde gaf namelijk dit aan:  

“voor veel mensen is het wel fijn als het gewoon makkelijk is, maar sommige 
mensen vinden het fantastisch als er hele analyses uit rollen”. 

Vervolgens werd er gekeken naar de output van bijvoorbeeld een analyse en in welke format men dit 
wilde. Denk hierbij aan grafisch of juist tekstueel, heel 
uitgebreid of juist beknopt. Hierbij werd er aangegeven dat 
men voornamelijk wou dat het kort en duidelijk was voor 
de klant. Dit is vijf keer benoemd in de interviews, een 
werknemer zei dat er vooral gekeken moest worden naar 
de doelgroep, dat hangt erg af van de afdeling. Daarnaast 
waren het grootste deel van de geïnterviewde het eens 
met het feit dat het grafisch of grafisch en tekstueel moet 
zijn. En één werknemer gaf daarnaast aan dat het heel 
belangrijk was dat ze vergelijkingen kon maken.  
Als laatste werd gekeken in welk programma de output 
moest komen. Hier werd voor het grootste gedeelte 
gekozen voor Word of PDF. Beide hadden verschillende 
voordelen. PDF was volgens de medewerkers handiger 
omdat je daar niks aan kan aanpassen maar Word was 
weer handiger omdat je dan juist dingen kan knippen en 
plakken.  
 

Figuur 5. Codeboom Uiterlijk en output nieuwe technologie 
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5.2.2 Ondersteuning technologie  
Vervolgens gaan we het hebben over de ondersteuning van de technologie, hier gaat het om welke 
technologie er nu al aanwezig is en de knelpunten ervan. 
Sinds kort maakt WeenerXL gebruik van een VR-bril, met 
deze bril wordt een bedrijf getoond. Met deze VR-bril 
kan je de werksfeer en het werkritme leren van een 
bedrijf. Hier zijn de medewerkers heel enthousiast over 
en dus hebben sommige het er ook meerdere keren over 
in de interviews. Volgens medewerkers kan men er 
verschillende dingen leren, waaronder het 
inlevingsvermogen, de sfeer in een bedrijf, de 
werkzaamheden en hoe die verhouden tot een ander en 
nog veel meer. Allemaal mogelijk dankzij de VR bril. 
 

“Je kunt de beleving gewoon veel intenser maken via een VR-bril.”  

 Daarnaast geeft het volgens de medewerkers meer inzicht voor de klanten, een medewerker gaf aan 
dat het wel echt zin moet hebben, je moet er wat aan hebben.  

“je hoeft niet alles in kaart te brengen maar in ieder geval dat iemand een keer 
zegt oh nou dat wist ik niet dat ik dat interessant vond of dat dat een kwaliteit 
was als je maar één nieuw ding ontdekt is het ook al goed je hoeft geen hele 

uitlezing van iemand persoonlijkheid of what ever te hebben” 

 Oftewel de VR-bril helpt met de oriëntatie naar de arbeidsmarkt. Echter zitten er ook aangegeven 
knelpunten aan. De genoemde VR-bril is alleen te gebruiken op locatie, hierdoor kan men thuis niet 
aan de slag gaan en wordt de ervaring gelimiteerd aan de tijd dat de klanten aanwezig zijn per dag.  
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van quickscans, deze worden gebruikt om verschillende 
onderwerpen te meten. Deze kan door de klant zelf ingevuld worden, dit wordt thuis gedaan of op 
locatie. Maar ook hier zitten knelpunten. Een medewerker is van mening dat deze quickscans vooral 
worden ingevuld naar wat de medewerkers van WeenerXL willen.  

“Het zou mooi zijn als je iets hebt wat je echt snel en makkelijk in kunt zetten en 
waar dan iets uitkomt wat die klant denkt, oh kan ik dat allemaal, oh dit ben ik, oh 

fijn, want dat zien ze gewoon soms helemaal niet meer. Dus dat zou top zijn.”  

Als laatste knelpunt, het gebruik van de hoeveelheid systemen. WeenerXL maakt gebruik van 
meerdere systemen, maar voornamelijk Competensys en Civ/Sam. Echter worden hier knelpunten 
ervaren. Volgens een medewerker: 

Figuur 6. Codeboom Ondersteuning technologie 
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 “Dat is echt wel een ding binnen onze organisatie, waar ik en mijn collega’s heel 
veel last van hebben. Dat je en al zoveel systemen hebt en niet alles in beide 

systemen zet en niet het ene in het andere dus dat is wel aardig versnipperd”.  

Binnen WeenerXL zijn er dus een hoop systemen die men gebruikt. Men zit niet op meer administratie 
te wachten, volgens een medewerker hebben ze al twee client volgsystemen die ze moeten invullen 
maar ook een agenda, een planningstool en een registratie systeem om afspraken vast te leggen. 
Hierdoor hebben ze al genoeg administratie te verwerken.  
 
5.2.3 Tijdsinspanning en digitale vaardigheden 
Vervolgens gaan we het hebben over de tijdsinspanning en de digitale vaardigheden die men bereid 
zijn te investeren in de nieuwe technologie. Zoals je kan zien vindt men het belangrijk dat er een goede 
verhouding tussen tijd en nut moet zijn, een werknemer zei bijvoorbeeld: 

 “nou ja, dat ligt eraan wat het oplevert hè, kijk als dat echt heel veel oplevert, nou 
dan vind ik dat een klant daar best wel zijn tijd in mag steken maar ik weet ook 
dat de aandacht span van de gemiddelde klant die ik heb, mag je blij zijn als die 

een half uur geconcentreerd achter zijn computer zit” 

Dit brengt ons ook op het volgende punt, er werd ook een paar keer aangegeven dat de klanten een 
laag concentratievermogen hadden en dat hier ook zeker 
rekening mee gehouden moet worden. Echter zei dezelfde 
werknemer vervolgens dat het anders is wanneer je iets van een 
game hebt, dan heb je waarschijnlijk langer de aandacht te 
pakken. 
 
Andere geïnterviewde ervaarde ongeveer hetzelfde en kwamen 
met andere ideeën voor oplossingen, bijvoorbeeld: stukje bij 
stukje doen zodat je het verdeeld over het bezoeken bij 
WeenerXL of per dagdeel of gewoon het zo simpel mogelijk 
houden, hoe simpeler hoe beter en hoe toegankelijker. 
 
5.2.4 Toevoeging nieuwe toepassing 
Daarna besteden we aandacht aan de toevoeging van de nieuwe toepassing. Hier gaat het om wat de 
werknemers als meerwaarde van de nieuwe toepassing zouden willen zien. Zoals te zien komt 
gebruiksvriendelijkheid vaak terug, een geïnterviewde zei er bijvoorbeeld dit over:  

“verder is het ook voor mij fijn als het gebruiksvriendelijk is, want dan kan ik het 
maximaal uitleggen aan mensen.” 

 

Figuur 7. Codeboom Tijdsinspanning 
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Daarnaast werd er aangegeven dat men kwaliteiten vaststellen 
belangrijk vindt. Hierbij wordt ook al gedacht aan een online 
kwaliteitenspel bijvoorbeeld. Volgens een medewerker is het niet 
altijd even gemakkelijk om iemands kwaliteiten te benoemen dus 
zou een instrument wat een diagnose maakt zeker wel helpend zijn. 
daarnaast heb je verschillende kwaliteitenspellen en testjes.  
Bovendien komt men op verschillende vlakken terug op de VR-bril, 
een collega kwam bijvoorbeeld met het idee om een soort 
assessment situatie te maken via de VR-bril zodat je kan zien hoe 
mensen handelen in bepaalde situaties. 
Daarnaast werd er ook aangegeven dat de technologie, in dit geval 
de VR-bril voor grijpen moet liggen. Een werknemer zei er dit over:  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Dus die VR-bril is top en ik merk dat als het voor het grijpen ligt dan ga ik het ook 
makkelijk gebruiken. Dus ik moet weten hoe het werkt, het moet 

gebruiksvriendelijk zijn en het moet er gewoon liggen. Ik moet niet een afdeling af 
moeten om naar een of andere kast te lopen, waar ik een sleutel moet halen om 

hem open te maken, allemaal gedoe, daar heb ik geen zin in.” 

En als laatste: klanten via VR buiten hun comfort zone zetten, mensen het gevoel geven hoe het bedrijf 
werkt en hoe het er uit ziet. Daarnaast worden er allerlei verschillende onderwerpen genoemd die 
men graag terug wil zien in de nieuwe toepassing. Deze zijn elk maar één keer genoemd en zullen 
daarom niet diep behandeld worden. Echter moet dit niet overgeslagen worden en moet er wel 
degelijk gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn. 
 
5.2.5 Beschikbaarheid en locatie van de nieuwe technologie 
Als laatste gaan we kijken naar de beschikbaarheid 
en de locatie van de technologie. Hier gaat het om 
wanneer het beschikbaar is en op welke plekken, 
denk hierbij aan thuis of op locatie. Allereerst gaan 
we kijken naar de beschikbaarheid, bijna alle 
geïnterviewde waren het er mee eens dat de 
toepassing altijd beschikbaar moet zijn. Dus tijdens 
ieder deel van het traject, of het nou het begin of 
het einde is. Het kan gebruikt worden aan het begin 
maar ook voor als mensen niet goed weten wat hun 
kwaliteiten of interesses zijn.  

Figuur 8. Codeboom Toevoeging nieuwe toepassing 

Figuur 9. Codeboom Nieuwe technologie en locatie 
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“want sommige mensen heb ik aan het begin en dan hebben we een heel ander 
gesprek, die zitten zo slecht in hun vel dan kan ik wel gaan beginnen over kwaliteit 

en interesses maar dan sla ik compleet de plank mis” 

Daarnaast noemde een medewerker als voorbeeld dat men een ongeluk kan krijgen na een half jaar 
en dan een nieuwe oriëntatie moet beginnen. Het moet dus altijd bij de hand zijn, en zeker niet 
verplicht zijn aan het begin.  
Over de locatie van de technologie waren er verschillende antwoorden, de een dacht er zo over: 

 “ja wij werken met flexplekken, dus als ik iets op een computer moet doen, dan 
moet ik dat op alle computers kunnen doen. Er moet niet maar één computer zijn 

waar dat dan maar kan”. 

Oftewel de technologie moet altijd beschikbaar zijn vanwege onder andere de flexplekken waarmee 
gewerkt wordt.  

 

5.3 Verdere resultaten 
Daarnaast zijn er een paar verdere resultaten die we graag willen behandelen. Ten eerste gaan we het 
hebben over de hoeveelheid verschillende systemen die gebruikt worden. Zoals een medewerker zei 
toen wij voorstelde om te zorgen voor minder systemen: 

 “ja, want als je dat lukt joh, dan zorg ik dat je hier gewoon een baan krijgt, dan 
kun je hier directeur worden.” 

Er werd door dezelfde medewerker aangegeven dat het lastig was doordat je zo veel gegevens hebt 
die in allerlei verschillende systemen staan. Je hebt uitkeringsgegevens en werkgegevens, maar 
vervolgens wil je ook wat weten over de klant.  Veel verschillende onderwerpen dus. 
Onder deze systemen vallen onder andere: Sevision klantvolgsysteem, compas klantvolgsysteem, 
Competensys en Civ/Sam. Verder zijn er nog 2 genoemde knelpunten, een gaat over de werkdruk:  

“en er is toch een behoorlijke werkdruk ja dan kun je je voorstellen dat het niet 
altijd even ja, hoe zeg je dat secuur gebeurt of je maakt soms keuzes.”  

En als laatste een knelpunt over hoe snel de klanten al antwoord moeten geven op de 
vragen/toepassingen die gebruikt worden. Daarnaast weet men vaak niet waar ze aan toe zijn en zijn 
ze niet altijd even digitaal vaardig, maar dat wisselt heel erg per klant. 
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5.4 Houding ten opzichte van technologie 
Om de houding van de medewerkers ten opzichte van technologie te meten, is er een enquête 
opgesteld, deze enquête is te vinden in bijlage 4 van het onderzoek. Zoals gezegd werd in de 
methodische verantwoording is deze enquête naar de zeven medewerkers gestuurd, waarmee de 
interviews gehouden zijn. Uiteindelijk hebben zes van deze medewerkers de enquête ingevuld. 
 

5.4.1 Optimisme ten opzichte van technologie 
De eerste vier vragen van de enquête gaat over het optimisme van de medewerkers ten opzichte van 
technologie. Wanneer er in bijlage 4 wordt gekeken, zijn dit de vragen: OPT1 tot en met OPT4. 
Onderstaande gegevens zijn de resultaten van deze vier vragen. Hierbij, zoals te zien is in bijlage 4, zijn 
de te ingegeven waardes tussen de 1 en 5, waarbij 1 zeer mee oneens is en 5 zeer mee eens is. 
 

Gemiddelde 4,46 
Standaarddeviatie 0,66 
Bereik 1,75 

Tabel 1. Gemiddelde, standaarddeviatie en bereik over optimisme ten opzichte van technologie 
 
Uit de enquête blijkt dat het optimisme ten opzichte van technologie bij de afgenomen medewerkers 
hoog ligt. Deze ligt namelijk tussen ‘Mee eens’ en ‘Zeer mee eens’. De standaarddeviatie is 
daarentegen wel hoog. Dit valt te zeggen op moment dat de standaarddeviatie dichter bij de helft van 
het bereik ligt dan bij de nul. Hieronder valt ook te zien dat de gemiddelden uit elkaar liggen. 
 

5.4.2 Innovativiteit ten opzichte van technologie 
De volgende vier vragen gaan over de innovativiteit van de medewerkers ten opzichte van technologie. 
Dus wanneer er een nieuwe toepassing komt, hoe goed gaat men met de nieuwe technologie om. 
Hierbij gaat het om de vragen van INN1 tot en met INN4 van bijlage 4. Ook hierbij zijn de waardes 
tussen 1 en 5, met dezelfde betekenis als bij het vorige subhoofdstuk. 
 

Gemiddelde 3,42 
Standaarddeviatie 1,00 
Bereik 2,25 

Tabel 2. Gemiddelde, standaarddeviatie en bereik over innovativiteit ten opzichte van technologie 
 
Uit deze cijfers blijkt dat de innovativiteit van deze medewerkers positief is, maar niet heel erg positief. 
Het gemiddelde ligt tussen ‘Neutraal’ en ‘Mee eens’ in. De standaarddeviatie daarentegen is hoog. Dit 
betekent dat de gemiddelden van de medewerkers ver uit elkaar liggen, waardoor er een grote 
spreiding in de cijfers is. Dit is ook te zien in onderstaande grafiek. 
 
 

5.4.3 Ongemak ten opzichte van technologie 
De volgende vier vragen gaan over het ongemak van de medewerkers ten opzichte van technologie. 
Dit zijn de vragen, met de code, ONG1 tot en met ONG4. Ook bij deze vragen is dat schaal van 1 tot en 
met 5 toegepast. 

Gemiddelde 2,08 
Standaarddeviatie 0,34 
Bereik 1 

Tabel 3. Gemiddelde, standaarddeviatie en bereik over ongemak ten opzichte van technologie 
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De medewerkers die de enquête hebben ingevuld, hebben ingevuld dat ze gemakkelijk zijn ten 
opzichte van technologie. Dit zie je aan het lage gemiddelde, deze is op 0,08 op ‘Oneens’. Echter is er 
wel een grote spreiding te zien in de gemiddelden van de respondenten. Dit is te zien doordat de 
standaarddeviatie dichterbij bij de helft van het bereik ligt dan bij de nul. Dit is ook te zien in het 
spreidingsdiagram hieronder weergegeven. 
 
 

5.4.4 Onzekerheid ten opzichte van technologie 
Als laatste wordt er gekeken naar de onzekerheid van de medewerkers ten opzichte van technologie. 
Dit gaat over de bezorgdheid van de werknemers over het feit dat er iets fout gaat en hierdoor zij of 
hij schadelijke gevolgen veroorzaakt. Deze vragen zijn gevraagd in ONZ1 tot en met ONZ4. 
 

Gemiddelde 2,17 
Standaarddeviatie 0,75 
Bereik 1,75 

Tabel 4. Gemiddelde, standaarddeviatie en bereik over onzekerheid ten opzichte van technologie 
 
Aan het cijfer van het gemiddelde van de respondenten zijn de respondenten niet onzeker ten opzichte 
van technologie. Deze ligt dichter bij de ‘Oneens’ dan naar ‘Neutraal’. Echter verschilt de onzekerheid 
ten opzichte van technologie wel aanzienlijk per respondent. Dit is te zien aan de standaarddeviatie. 
Deze zit namelijk wederom dichter bij de helft van het bereik dan bij de nul. De verschillen in de 
gemiddelden van de respondenten is hieronder ook te zien. 
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6.0 Conclusie 
Hieronder zijn de conclusies die getrokken kunnen worden uit bovenstaande resultaten. Er wordt 
hierbij gekeken hoe de gebruikersintentie van de nieuwe toepassing het ontwikkeld kan worden. Deze 
vraag kan beantwoorden door de drie deelvragen te beantwoorden. Deze zijn respectievelijk: 

• Welk nut moet de nieuwe toepassing dienen? 
• Hoe moet de nieuwe toepassing ingericht worden, om het voor de medewerkers 

gebruiksvriendelijk te maken? 
• Hoe is de basishouding van de medewerkers ten opzichte van technologie? 

 

6.1 Nut van de toepassing 
Om te achterhalen wat het nut van de nieuwe toepassing moet dienen, is er gekeken naar wat de 
medewerkers op dit moment al doen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de inventarisatie van 
de vermogens en kwaliteiten, persoonlijke eigenschappen en omgevingsfactoren. 
 
Uit de gehouden interviews bleek dat er veel verschil zat in het opleidingsniveau van de klanten. Hierbij 
werd namelijk ook aangegeven dat sommige klanten bijvoorbeeld Hbo-niveau hebben, maar andere 
klanten een minder hoog niveau hebben. Dit zorgt voor nu en dan wat problemen, doordat er voor 
iedere klant een andere werkwijze bedacht moet worden, om zo de kwaliteiten, persoonlijke 
eigenschappen en omgevingsfactoren te achterhalen. Dit probleem was het vaakst te merken bij de 
eerste genoemde. 
 
De geïnventariseerde zaken, worden vaak achterhaald door middel van persoonlijke gesprekken met 
de klanten zelf. Uit deze gesprekken zijn veel zaken te halen. Echter is het moeilijk om persoonlijke 
eigenschappen te achterhalen, omdat deze eigenschappen tegen de subjectiviteit aan neigen. Dit komt 
doordat deze eigenschappen situatie gebonden zijn en ooit heeft een klant een beeld van zichzelf die 
niet klopt met de werkelijkheid. 
Om een feitelijk inzicht te krijgen van de kwaliteiten en vermogens van de klanten wordt er gebruik 
gemaakt van de quickscan van Competensys. Hier komen feitelijke vermogens en kwaliteiten naar 
voren. Dit is fijn voor de medewerkers, omdat de klanten ooit zelf geen zicht hebben in hun eigen 
kwaliteiten en vermogens. Wanneer er diepere kwaliteiten geanalyseerd moeten worden, kunnen de 
medewerkers team Diagnose inzetten, deze gebruiken om hun beurt weer het programma: Ice Cream. 
Dit programma geeft een beter inzicht in de diepere kwaliteiten van de klanten. 
 
Om een beter inzicht te krijgen in de omgevingsfactoren van de klanten, kunnen er ook gesprekken 
gevoerd worden met de begeleider(s) van de desbetreffende klant. Deze kan meer informatie geven 
over de omgeving waar de klant is opgegroeid en/of waar hij of zij zich nu in bevindt. 
 
Uit de interviews bleek dat er een knelpunt zat in de meerdere systemen, zo ook bij de inventarisatie 
van de kwaliteiten, persoonlijke eigenschappen en omgevingsfactoren. Zo moeten deze zaken zowel 
genoteerd worden in Competensys als in Civ/Sam. Dit is inefficiënt en hinderlijk voor de medewerkers, 
omdat ze geen samenhang van de systemen zien.  
 
Oftewel de nieuwe toepassing moet als nut hebben dat men verschillende zaken kan identificeren, 
hieronder vallen: persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en vermogens en de omgevingsfactoren. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met het opleidingsniveau van de klant en het feit dat er niet 
te veel verschillende systemen moeten komen omdat men anders geen makkelijke samenhang kan 
zien. 
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6.2 Gebruiksgemak 
Vervolgens wordt er gekeken naar het gebruiksgemak. Hier wordt gekeken naar de vraag: Hoe moet 
de nieuwe toepassing ingericht worden, om het voor de medewerkers gebruiksvriendelijk te maken? 
Om deze vraag te beantwoorden worden er naar verschillende thema’s gekeken. Ten eerste het 
uiterlijk en de output van de nieuwe technologie. Bij dit thema kwam voornamelijk aan bod dat men 
graag wil dat het duidelijk is voor ieder opleidingsniveau, en dat het kort en duidelijk is voor de klant. 
Echter vonden sommigen dat het juist moest afhangen van de klant. Oftewel het niveau moet 
aanpasbaar zijn aan de klant en de output ook. Dit komt onder andere omdat ze met zo veel 
verschillende mensen werken. Vervolgens gaven de mensen hun mening over in welke format ze het 
graag wouden zien maar hier kwam uit dat er meerdere opties waren en dat elk weer een ander 
voordeel had. De format maakte niet veel uit zo lang het overzichtelijk was voor de klant. Dit betekent 
dat de uitkomst bijvoorbeeld in Word kan maar ook in PDF of Excel. 
Vervolgens wordt er gekeken naar de ondersteuning van de technologie. Hier werd duidelijk 
aangegeven dat het grootste deel van de mensen enthousiast was over de VR-bril en wat deze kan. 
Daarnaast vinden ze het heel belangrijk dat de technologie inzicht levert aan de klant. Dit zijn twee 
belangrijke punten waarop gefocust moet worden. Daarnaast werden er een paar knelpunten 
benoemd, hier valt onder: het feit dat de VR-bril alleen op locatie gebruikt kan worden, dat de timing 
voor het inzetten van de technologie best wel voor problemen kan zorgen, de eerdergenoemde 
knelpunten met de meerdere systemen en als laatste het gevoel dat de klanten de QuickScan alleen 
invullen voor de werknemers in plaats van voor hunzelf. Hoewel deze punten niet van toepassing zijn 
op de nieuwe technologie zijn het zeker wel factoren om rekening mee te houden, je moet namelijk 
zorgen dat deze zelfde knelpunten niet ontstaan in de nieuwe technologie. Daarnaast kan men kijken 
of ze deze knelpunten los van de nieuwe technologie kunnen oplossen.  
Bovendien wordt er gekeken naar de tijdsinspanning en digitale vaardigheden van de nieuwe 
technologie. Hier kwam duidelijk naar voren dat de technologie een goede verhouding moet hebben 
tussen nut en tijd, dus als iets meer toegevoegde waarde heeft mag het ook langer duren. Hierbij moet 
wel rekening gehouden worden met het concentratievermogen. Echter kan dit opgelost worden 
volgens de geïnterviewde door bijvoorbeeld er een game van te maken of bijvoorbeeld door het op te 
splitsen in kleinere stukjes. Oftewel de vaardigheden en tijdsinspanning hangt erg af van het resultaat, 
maar hierbij moet wel rekening gehouden worden met het concentratievermogen van een klant. Dit 
kan op verschillende manieren opgelost worden. 
Vervolgens moet er gekeken worden naar de toevoeging van de nieuwe toepassing. De medewerkers 
vinden het voornamelijk belangrijk dat het gebruiksvriendelijk is, dat ze het niet 50 keer moeten 
uitleggen of dat ze er zelf 20 cursussen voor moeten doen. Als je kijkt naar de toevoeging wil men 
graag dat het helpt met de kwaliteiten vaststellen en dat het nut moet hebben. Daarnaast hangt het 
erg af van welke afdeling wat wil, de een wilt de dooddoeners meten, de ander wil leerdoelen 
opstellen. Hierin moet men dus kijken of er mogelijkheid is om het per afdeling aan te passen, maar 
het belangrijkste blijft dat het gebruiksvriendelijk moet zijn.  
Als laatste moet er gekeken worden naar de beschikbaarheid en de locatie van de nieuwe technologie. 
De geïnterviewden waren het voornamelijk eens over het feit dat het altijd aanwezig moet zijn, aan 
het begin van het traject maar ook halverwege of aan het einde. Daarnaast wouden ze ook dat het op 
locatie aanwezig was, zodat je het daaruit kan voeren.  
 
Vervolgens hebben we nog de verdere resultaten, hoewel dit niet direct in lijn staat of gecombineerd 
kan worden met de toepassing, kan hiernaast wel aandacht aan besteed worden. De benoemde 
knelpunten bestaan uit: het gebruik van veel verschillende systemen, de werkdruk en over hoe snel de 
klanten antwoord moeten geven op de vragen/toepassingen. Hier kan dus ook nog apart aandacht aan 
besteed worden. 
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De technologie moet gemakkelijk zijn in gebruik, duidelijk zijn voor ieder niveau en kort en duidelijk 
zijn voor de klanten. Daarnaast moet het inzicht leveren voor de klant en nut hebben. Het moet een 
goed verband hebben tussen tijd en nut en altijd beschikbaar zijn. 
 

6.3 Basishouding ten opzichte van technologie 
En als laatste kijken we naar de vraag: hoe is de basishouding van de medewerkers ten opzichte van 
technologie? Hiervoor wordt gekeken naar de antwoorden van de enquête die opgestuurd is naar de 
medewerkers die meededen aan het interview. Ten eerste wordt gekeken naar het optimisme ten 
opzichte van de technologie. Uit de resultaten blijkt dat het optimisme ten opzichte van de technologie 
hoog ligt. De standaarddeviatie is daarentegen wel hoog, dit betekent dat de meningen onderling wel 
verdeeld zijn.  
Bij de innovativiteit ten opzichte van technologie liggen de cijfers iets lager, tussen neutraal en mee 
eens. De standaarddeviatie ligt hier ook weer hoog en dit betekent dat de meningen weer verdeeld 
zijn.  
Ten derde wordt er gekeken naar het ongemak ten opzichte van technologie. Hier bleek dat ze geen 
ongemak ervaren ten opzichte van technologie. Hier werd eens gescoord als gemiddelde, met weer 
een hoge standaarddeviatie.  
En als laatste de onzekerheid ten opzichte van technologie. Ook hier blijkt dat men niet onzeker is ten 
opzichte van technologie. Er werd gemiddeld tussen de “eens” en “neutraal” gescoord. En ook hier is 
weer een hoge standaarddeviatie. 
 
Dus als je ook kijkt naar het TRI-model blijkt dat over het algemeen de werknemers bij WeenerXL 
explorers zijn, dit komt omdat ze op alle onderdelen hoog scoren. Oftewel de basishouding ten 
opzichte van technologie is heel goed bij de werknemers. 
 

6.4 Conclusie 
De conclusie is dus: de gebruikersintentie kan ontwikkeld worden aan de hand van de 3 deelvragen. 
De nieuwe toepassing moet als nut hebben dat het de 4 eerdergenoemde factoren behandeld worden, 
het moet gemakkelijk zijn in gebruik, duidelijk zijn voor ieder niveau en kort en duidelijk zijn voor de 
klanten. Daarnaast moet het inzicht leveren voor de klant en nut hebben. Het moet een goed verband 
hebben tussen tijd en nut en altijd beschikbaar zijn. Dit kan allemaal gebeuren doordat men volgens 
de enquête open staat voor nieuwe technologie.  
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7.0 Advies 
Hieronder staat het advies wat getrokken kan worden uit bovenstaand onderzoek met daarbij 
behorende interviews. 

• Uit de interviews kwam met regelmaat het knelpunt over meerdere systemen binnen 
Weener XL naar voren. Bij het maken van de nieuwe toepassing is het belangrijk dat het 
één systeem is en goed te integreren met de huidige systemen, zodat de medewerkers niet 
meer last ondervinden van oplopend aantal systemen. 

 
• Doordat de zelfbeoordeling van de klant ooit fout is, zou dit opgelost kunnen worden met 

een meer objectieve wijze van assessen, denk hierbij bijvoorbeeld aan door middel van 
games die feitelijk gedrag inzichtelijk maken. 
 

• De VR-bril is volgens de medewerkers een effectief middel om klanten te inventariseren. 
Om deze reden is het advies om bij het maken van de nieuwe toepassing ook gebruik te 
maken van de VR-bril. Doordat dit al een effectief middel is en de medewerkers al ervaring 
hebben met dit middel, is het voor de medewerkers ook makkelijk hier verder op te 
bouwen. Hierdoor gaat de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe toepassing omhoog. Dit 
was ook één van de belangrijke punten volgens de medewerkers. 
 

• De vraag vanuit de medewerkers was ook dat de toepassing op alle locaties beschikbaar 
moet zijn. Dus zowel thuis bij de klant als op locatie. Ook zou het fijn zijn als het in een vorm 
van een game is die op bepaalde momenten opslagmomenten heeft. Hierbij valt te denken 
aan een code die de klant thuis en op locatie in kunnen voeren op de website van Weener 
XL, waarbij ze een spel kunnen downloaden, waarbij ze progressie kunnen maken en hierbij 
meteen de medewerkers een inventarisatie hebben. Het is echter belangrijk dat er 
opslagmomenten zijn, omdat verschillende klanten moeite hebben met de concentratie. 
 

• Uit de toepassing moet een document komen wat zowel grafisch als tekstueel is, als 
uitgebreid en beknopt. Dit vanwege het verschil in opleiding en voorkeuren van de klanten. 
Er werd aangegeven dat sommige klanten tekstueel beter zijn en sommige grafisch. Door 
het verschil in opleiding kunnen ze met de hoger opgeleide klanten dieper op het document 
ingaan, maar de wat lager opgeleide klanten wat beknopter over het document hebben. 

 
• De mening over welk format het document zou moeten hebben, waren de meningen onder 

de medewerkers verdeeld. Om te zorgen dat de documenten betrouwbaar blijven wordt er 
geadviseerd om als format PDF te gebruiken. In PDF is het namelijk niet mogelijk om het 
document nog aan te passen. 
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8.0 Discussie 
In dit hoofdstuk wordt weergegeven waar de beperkingen liggen van dit onderzoek. Met deze 
beperkingen kan vervolgens rekening gehouden worden bij het gebruik van dit onderzoek. Ook zullen 
er aanbevelingen zijn, waardoor er een eventueel vervolgonderzoek betrouwbaarder en meer valide 
kan zijn. 
 
Als eerste is het belangrijk te melden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens de lockdown 
periode als gevolg van Covid-19. Door de Covid-19 situatie hebben de studenten niet fysiek een bezoek 
kunnen brengen aan Weener XL. Om wat meer inzicht in het bedrijf te krijgen, zou het nuttig zijn 
geweest om een dag bij Weener XL op kantoor en werkplaats te komen, om zo een betere indruk van 
de werksfeer en omgeving te krijgen. De studenten zouden dan ook de mogelijkheid gehad kunnen 
hebben om vragen te stellen en om zo een beter beeld te krijgen. Wij hebben het vooronderzoek van 
dit onderzoek nu moeten baseren op de website en aanvullende achtergrondinformatie. Voor een 
vervolgonderzoek zou het zinvol kunnen zijn eerst wat algemene gesprekken te voeren of wat Weener 
XL doet en waar zij als bedrijf voor staan. 
 
Als tweede is het theoretisch kader gebaseerd op technologische literatuur. Dit onderzoek is gedaan 
door twee studenten van de opleiding Human Resource Management van Fontys Hogescholen, zoals 
beschreven in het voorwoord. Het technologische aspect en de desbetreffende literatuur, behoren 
niet tot het vakgebied van deze studenten. Het onderzoek had betrouwbaarder kunnen zijn, als er 
specialisten op dit gebied bij dit onderzoek betrokken waren geweest. Deze specialisten hadden de 
theorie kunnen uitleggen en vertalen, waardoor er mogelijk een meer valide onderzoek plaats had 
kunnen vinden. Bij een eventueel vervolgonderzoek zou wat meer kennis van het technologische 
aspect voor een helderder kader kunnen zorgen. 
 
De derde beperking zit hem in het aantal en de verscheidenheid van de interviews. Om 
betrouwbaardere responses te krijgen is het beter om meer interviews met verschillende werknemers 
af te nemen. In dit onderzoek zijn zeven interviews afgenomen. Dit geeft een goede indicatie over de 
zaken die lopen, maar om betrouwbaardere resultaten te krijgen is het, het beste als iedere 
medewerker geïnterviewd wordt. In het vervolgonderzoek zou ervoor gekozen kunnen worden om 
meerdere medewerkers te interviewen. 
 
Als vierde beperking wordt aangemerkt dat het beter zou zijn geweest om werknemers van dezelfde 
afdelingen te spreken. Er is nu afgegaan op de mening van één persoon op een afdeling, als zijnde de 
representatie van de gehele afdeling. Hiermee is niet gezegd dat dit de mening is van eenieder op deze 
afdeling. In het vervolgonderzoek zou hier meer aandacht aan besteed kunnen worden en zou ervoor 
gekozen kunnen worden om meer interviews per afdeling af te nemen. Er zal daardoor een beter beeld 
ontstaan of de mening breed gedragen wordt, of dat het om de mening van een individu gaat. 
 
De vijfde beperking is wederom veroorzaakt door de lockdown als gevolg van de Covid-19 situatie. De 
interviews zijn alleen afgenomen via Microsoft Teams. Meerdere malen werd het interview gehinderd 
door een slechte internetverbinding bij of de geïnterviewde of bij de interviewers. Hierdoor vallen 
soms delen van antwoorden of vragen weg, waardoor het gesprek minder soepel verloopt. Het 
afnemen van interviews op locatie geniet de voorkeur. Niet iedereen voelt zich comfortabel bij 
gesprekken via Microsoft Teams, waardoor gesprekken soms wat stroever verlopen. Bij besprekingen 
op locatie ontstaan er wat makkelijker echte gesprekken, waardoor er mogelijk meer informatie 
gedeeld wordt. Indien de mogelijkheid bestaat om tijdens een eventueel vervolgonderzoek op locatie 
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interviews af te nemen, zou dit mogelijk voor meer diepgang en een beter informatievoorziening 
kunnen zorgen. 
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