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Samenvatting 

     Het effect van HNW en een mogelijke afname van sociale interactie is nog niet eerder in relatie 

gebracht met werkuitkomsten. In dit onderzoek is HNW in verband gebracht met attitude, ervaren 

autonomie, werkelijke sociale interactie en arbeidstevredenheid. In de eerste studie is een vragenlijst 

afgenomen onder 65 medewerkers. Positieve relaties zijn gevonden tussen het hebben van een positief 

gevoel tegenover HNW en de mate van tijdonafhankelijk werken. Eenzelfde verband is gevonden voor  

thuiswerken. In studie 1 is verder niet gevonden dat de mate van HNW samenhangt met 

arbeidstevredenheid. Tussen ervaren autonomie en arbeidstevredenheid werd echter wel een positieve 

samenhang gevonden. In een tweede studie is van 11 medewerkers gedurende een werkweek data 

verzameld met behulp van sociometers en een dagelijkse vragenlijst. In studie 2 is wel een positieve 

samenhang gevonden tussen HNW en arbeidstevredenheid. Een andere bevinding is dat de mate van 

fysieke nabijheid van collega’s (face-2-face) positief samenhangt met arbeidstevredenheid, en dat een 

toename in spreektijd negatief samenhangt met arbeidstevredenheid. De relatie tussen HNW en 

arbeidstevredenheid werd in tegenstelling tot verwachting niet versterkt door sociale interactie. 

Bovenstaande resultaten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan organisaties die werken volgens 

HNW.  
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1.0 Inleiding 

 

1.1 Introductie 

     ‘’De voordelen van Het Nieuwe Werken zijn al lang en breed bewezen. Zo berekende 

onderzoeksbureau TNS NIPO dat flexibele werkers meer werk aan kunnen en efficiënter werken. Daarbij 

zou 30 procent ook nog eens méér uren draaien, gewoon uit plezier.[…] Anderzijds blijft het belangrijk 

om collega’s ook ‘in het echt’ te blijven zien’’ (De Ondernemer, 2015). 

     Bovenstaand voorbeeld gaat in op de effecten van ‘’het nieuwe werken’’ (hierna te noemen HNW). 

Bijl (2009, blz. 27) definieert HNW  als “…een visie om werken effectiever, efficiënter, maar ook 

plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de 

medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het 

bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt”. 

     HNW is ontstaan als gevolg van de internationalisering en toenemende ontwikkelingen in 

communicatietechnologie, waardoor een nieuwe en flexibele manier van werken mogelijk is waarin men 

altijd met elkaar is verbonden (Bijl, 2009; Drucker, 2000). Met name in de financiële en zakelijke 

dienstverlening vindt een verschuiving plaats van productie- naar kennismaatschappij, waarbij meer dan 

25% van de medewerkers volgens HNW werken (CBS, 2010). In de praktijk is HNW een verzamelnaam 

voor nieuwe werkstijlen waarin een grotere mate van flexibiliteit, zelfsturing en verantwoordelijkheid in 

plaats- en tijdonafhankelijk werken kenmerkend zijn. In dit onderzoek is HNW gespecificeerd als a) 

tijdonafhankelijk werken, b) plaatsonafhankelijk werken op kantoor en c) thuiswerken. 

 

     HNW kent vele voordelen, zo blijkt ook uit bovenstaand voorbeeld. Het tijd- en plaatsonafhankelijk 

werken van medewerkers, leidt voor de werkgever tot directe kostenbesparing in huisvesting gezien er 

minder werkplekken nodig zijn, minder reistijd en reisafstand. Enkele positieve uitkomsten voor de 

medewerkers zijn het ondervinden van meer autonomie, een betere balans van werk- en privé omgeving 
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en een hogere productiviteit (Blok et al., 2009; Steward, 2001; Gajendran & Harrison, 2007). Een hogere 

arbeidstevredenheid staat hiermee in verband (Voordt, 2003). Andere factoren die van invloed zijn op de 

arbeidstevredenheid is de sociale werkomgeving en de fysieke werkomgeving (Voordt, 2003; Brookes & 

Kaplan, 1972). Zo correleert een hogere arbeidstevredenheid over de omgeving positief met de algemene 

tevredenheid van de medewerker (Lee, 2006). Medewerkers die volgens HNW werken kunnen 

desgewenst hun eigen werkomgeving kiezen, waarvan een hogere arbeidstevredenheid het gevolg kan 

zijn.  

     Maar de onderzoeksresultaten omtrent HNW zijn niet uitsluitend positief. Zo blijken er twijfels te 

bestaan of HNW gunstig is voor wat betreft de sociale en persoonlijke identiteit van de medewerker. Het 

niet meer gebonden zijn aan een vaste werklocatie kan leiden tot een afname in fysiek contact. Het belang 

van sociale interactie met collega’s uit zich dan ook in het gegeven dat het voor medewerkers een teken is 

positieve interpersoonlijke relaties te hebben met collega’s (Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 2001). 

Minder persoonlijk contact op de werkvloer betekent een afname in interpersoonlijke relaties, die 

vervolgens een negatieve invloed heeft op de motivatie (Nardi & Whittaker, 2002). Daarnaast toont 

onderzoek dat virtuele relaties in contrast met fysieke relaties leidt tot verminderde sociale cohesie, wat 

vervolgens een negatief effect heeft op arbeidstevredenheid (Driskell et. al., 2003; Hill, Miller, Weiner & 

Colihan, 1998). Bovenstaande resultaten impliceren dat arbeidstevredenheid deels beïnvloed wordt door 

de mate van sociale interactie met collega’s. Daarnaast is het aannemelijk dat een grotere mate van 

flexibiliteit en ervaren autonomie bij HNW samenhangen met een hogere arbeidstevredenheid. Ik 

verwacht dan ook dat factoren als de mate van HNW, ervaren autonomie en sociale interactie van invloed 

zijn op de arbeidstevredenheid. In het huidige onderzoek, onderzoek ik of ervaren autonomie de relatie 

tussen de mate van HNW en arbeidstevredenheid versterkt, en of sociale interactie de relatie tussen HNW 

en arbeidstevredenheid versterkt.  
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1.2 Het Nieuwe Werken 

      Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken van medewerkers is voor een werkgever in verband gebracht 

met besparingen op huisvesting en reistijd. Er zijn minder werkplekken nodig die overigens geschikt 

dienen te zijn voor iedere werktaak. Voor werkgevers biedt een besparing in reistijd ook mogelijkheden 

om gekwalificeerd personeel aan te stellen die zich ver van de organisatie bevindt (Baruch, 1998; 2000; 

Hylmo & Buzzanell, 2002). Voor medewerkers zijn de uitkomsten van HNW echter minder eenduidig. 

 

1.2.1 Tijdonafhankelijk werken 

     Het tijdsaspect in HNW maakt werktijden mogelijk die de medewerker zelf kan indelen, bijvoorbeeld 

door vroeger te starten en/of later te eindigen (Ten Brummelhuis, et. al., 2011). Medewerkers verkrijgen 

hierdoor meer controle en vrijheid in het werk waardoor minder afleiding ontstaat en de productiviteit 

stijgt (Bailey & Kurland, 2002). Het zelf kunnen bepalen van werktijden kan bovendien gunstig zijn voor 

het mijden van files of om werk- en privé taken efficiënter te kunnen combineren (Duxbury, et. al., 1998). 

Het tijdonafhankelijk werken bevordert op deze manier de werk en privé balans (Maruyama, Hopkinson 

& James, 2009), wat zal leiden tot meer arbeidstevredenheid (Scandura & Lankau, 1997). Het onderzoek 

van Maruyama (2009) bevestigt dit en concludeert dat flexibele begin- en eindtijden een belangrijke 

factor zijn bij het werk-privé conflict. Hoe meer gebruik werd gemaakt van flexibele begin- en eindtijden, 

hoe minder sprake er was van een werk-privé conflict doordat er enige mate van controle bestaat over het 

rooster en/of werktijden (Duxbury, et. al., 1998). 

     Op basis van bovenstaande bevindingen zoals het ervaren van meer vrijheid en controle waardoor 

minder afleiding kan ontstaan verwacht ik dat de mate van tijdonafhankelijk werken een positieve relatie 

heeft met arbeidstevredenheid.  

     Hypothese 1a) De mate van tijdsonafhankelijk werken heeft een positieve relatie met de 

arbeidstevredenheid. 
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1.2.2 Plaatsonafhankelijk werken (op kantoor en thuiswerken)  

     Een ander belangrijk aspect van HNW is het plaatsonafhankelijk werken. Plaatsonafhankelijk werken 

kan zowel intern binnen de organisatie als extern plaatsvinden. Op kantoor beschikken medewerkers over 

flexibele werkplekken die beschikbaar zijn voor iedereen, en extern krijgen medewerkers de mogelijkheid 

om bijvoorbeeld vanuit huis te werken. Men is zo in staat om te werken op een plek die de voorkeur heeft 

en het beste bij de werkzaamheden past (Ten Brummelhuis, et. al., 2011). Ook kan men lange 

reisafstanden van woon-werkverkeer vermijden door thuis te werken. De onderzoeksresultaten wat betreft 

thuiswerken zijn echter niet uitsluitend positief. Enerzijds zorgt het voor een betere werk- en privébalans, 

anderzijds zorgt het voor conflict en spanning als gevolg van de moeilijkheden van het onderhandelen 

over de huiselijke en werkgerelateerde activiteiten wanneer deze plaatsvinden op dezelfde locatie (Hill, 

et. al., 1996; 1998; Harpaz, 2002). Medewerkers werken vaak ook langer en vaker door wanneer ze dit 

vanuit huis doen (Hill, et. al., 1996). Maar ook kan thuiswerken de sociale identiteitsprocessen verstoren, 

waarbij medewerkers geïsoleerd raken van het bedrijf doordat zij vaak vanuit huis werken wat zorgt voor 

een verminderde identificatie met de organisatie (Elsbach, 2003; Baane, Houtkamp & Knotter, 2010). Dit 

effect is echter pas gevonden wanneer men meer dan 2,5 dag per week thuis werkt (Thatcher & Zu, 

2006). 

     Plaatsonafhankelijk werken op kantoor houdt in dat men flexibele werkplekken heeft die beschikbaar 

zijn voor alle medewerkers (Kelliher & Anderson, 2008). Men heeft de vrijheid een werkplek te kiezen 

die het beste bij de werkzaamheden past waardoor men het werk efficiënter kan indelen. Kelliher en 

Anderson (2008) stellen dat dit de arbeidstevredenheid evenals de betrokkenheid met de organisatie zou 

kunnen vergroten. Ook dit aspect kent een keerzijde. Uit het onderzoek van Millward et. al. (2007) valt te 

lezen dat fysieke verwijdering van een vaste werkplek soms kan leiden tot een psychologische 

verwijdering van de organisatie. Het ontbreken van een eigen werkplek druist volgens Voordt (2003) dan 

ook in tegen een universeel menselijke behoefte aan privacy, identiteit, personalisatie en status. Brunia, 

et. al. (2009) bevestigen de behoefte aan personalisatie van een omgeving, iets wat het ontbreken van een 

vaste werkplek bemoeilijkt. Voordt (2003) stelt echter dat deze beperking niet opweegt tegen meer 
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keuzevrijheid, een grotere dynamiek en een gevarieerd aanbod aan werkplekken. Op basis van het 

gegeven dat men over meer keuzevrijheid beschikt in het kiezen van een werkplek, dat de productiviteit 

en efficiency hierdoor kunnen verhogen en dat dit kan leiden tot meer betrokkenheid en 

arbeidstevredenheid, verwacht ik dat de mate van plaatsonafhankelijk werken positief samenhangt met 

arbeidstevredenheid.   

     Hypothese 1b) De mate van plaatsonafhankelijk werken op kantoor heeft een positieve relatie met 

arbeidstevredenheid.  

     Hypothese 1c) De mate van thuiswerken heeft een positieve relatie met arbeidstevredenheid. 

 

1.3 De relatie tussen attitude en HNW 

     De literatuur stelt dat om tot bepaald gedrag over te gaan, zoals het werken volgens HNW, men 

allereerst een positieve attitude dient te vormen jegens dit gedrag. Een attitude is omschreven als de 

affectieve reactie op bepaald gedrag en de subjectieve normen van anderen tegenover dit gedrag 

(Fishbein, 1967). Volgens de theorie van gepland gedrag vormt attitude een onderdeel van de intentie om 

over te gaan op het uitvoeren van gedrag (Ajzen & Fishbein, 1991). Naast dat attitude een belangrijke 

voorwaarde is voor het accepteren van gedrag, vergroot het tevens de kans om nieuwe vaardigheden aan 

te leren (Ajzen & Fishbein, 1980). In het kader van HNW is dit een belangrijke constatering omdat het 

kan betekenen dat medewerkers met een positieve attitude meer kans van slagen hebben om te werken 

volgens HNW. Ook heeft een positieve attitude een positief effect op de productiviteit. Uit onderzoek 

naar HNW blijkt namelijk dat medewerkers met een hoge of lage productiviteit verschillen in de mate van 

positieve attitude ten aanzien van HNW (Neufeld & Fang, 2005). Een andere bijkomstigheid is dat 

medewerkers die zich sterk kunnen identificeren met de organisatie, niet alleen een positieve attitude 

vormen tegenover de organisatie, maar ook besluiten nemen die consistent zijn met de doelen van de 

organisatie, zoals het werken volgens HNW (Van Riel, 1996). Op basis van deze bevindingen verwacht ik 

dat een positieve attitude tegenover HNW samenhangt met de mate van het werken volgens HNW. 
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     Hypothese 2a) Een positieve attitude ten aanzien van HNW hangt positief samen met de mate van  

tijdonafhankelijk werken.  

     Hypothese 2b) Een positieve attitude ten aanzien van HNW hangt positief samen met de mate van 

plaatsonafhankelijk werken op kantoor. 

     Hypothese 2c) Een positieve attitude ten aanzien van HNW hangt positief samen met de mate van  

thuiswerken.  

 
1.4 De relatie tussen ervaren autonomie en arbeidstevredenheid 

     Gekeken naar de arbeidstevredenheid, lijkt autonomie hier een verband mee te hebben. Autonomie 

bestaat uit de persoonlijke beoordeling van medewerkers, over de mate waarin zij kunnen bepalen en 

structureren wanneer en hoe ze een taak uitvoeren (Gajendran & Harrison, 2007). Voor het interpreteren 

van autonomie kijk ik hierom naar de subjectieve beleving (ervaring) van medewerkers.  

     HNW is veelal in verband gebracht met het ondervinden van meer keuzevrijheid en autonomie door 

het bepalen van de eigen werkplek en arbeidstijden. Men is zo in staat om bijvoorbeeld een werkplek te 

kiezen die de voorkeur heeft bij de werkzaamheden (Ten Brummelhuis, et. al., 2011). Ook is door het 

flexibel werken geen directe supervisie meer van de manager, waardoor de medewerker meer 

zelfstandigheid en autonomie verkrijgt bij het werken aan verschillende plekken. Een rapport van TNO 

toont zo aan dat medewerkers die meer autonomie ervaren in hun werk, gemiddeld meer dan een uur 

wekelijks thuiswerken, in tegenstelling tot medewerkers die minder autonomie ervaren (TNO, 2011). 

Verder is gevonden dat een hoge mate van ervaren autonomie een positieve relatie heeft met 

arbeidstevredenheid en productiviteit. Medewerkers kunnen zich namelijk onttrekken aan verstorende 

vergaderingen en een afleidende werkplek (Hosie, et. al., 2013; Nardi & Whittaket, 2002). Op basis van 

deze aspecten verwacht ik dat ervaren autonomie positief samenhangt met de arbeidstevredenheid. 

     Hypothese 3) Ervaren autonomie hangt positief samen met arbeidstevredenheid. 
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1.4.1 Het modererende verband van ervaren autonomie op de relatie tussen de mate van 

HNW en arbeidstevredenheid 

     Op basis van bovenstaande is het belang van ervaren autonomie op de arbeidstevredenheid aangeduid. 

Gekeken naar HNW en de onderliggende concepten lijkt een vrije keuze van werkomgeving en meer 

zelfsturing in het werk een belangrijk gegeven. Bovendien toont onderzoek dat arbeidstevredenheid deels 

is bepaald door de omgevingstevredenheid (Voordt, 2003). Medewerkers kiezen zelf een werkomgeving 

waardoor HNW direct lijkt bij te dragen aan de arbeidstevredenheid. 

     Door uit te gaan van de concepten van HNW zoals de vrije keuze van werkomgeving en meer 

zelfsturing kan een algemene assumptie ontstaan dat HNW direct gepaard gaat met meer autonomie, die 

vervolgens kan leiden tot een hogere arbeidstevredenheid. Uit een recente studie van Bakker, et. al. 

(2015) zijn echter discrepanties gevonden in de perceptie van de mate van autonomie tussen medewerkers 

en leidinggevenden. Opvallend is dat medewerkers die door hun leidinggevenden werden gekenmerkt 

door een hoge mate van autonomie, gemiddeld genomen minder plezier hadden in het werk. Een 

verklaring voor deze discrepantie is volgens Bakker, et. al. (2015) dat nieuwe arbeidscondities als HNW 

op zichzelf niet volstaan in het behalen van beoogde positieve resultaten zoals een hogere 

arbeidstevredenheid. Ondanks een intentie van de organisatie voor het geven van meer autonomie aan de 

medewerker, is de manager nog altijd in de positie om deze vrijheid te verkleinen of te vergroten. 

Hiermee kan een verschil ontstaan tussen de door de organisatie of manager gepercipieerde mate van 

autonomie (Lashley, 2001). Zo is bijvoorbeeld gevonden dat managers minder positief staan tegenover 

het concept thuiswerken dan medewerkers, doordat de controle van medewerkers kan afnemen (Lashley, 

2001). Medewerkers voelen dan niet opeens meer autonomie en zelfsturing door de invoering van HNW 

(Bowen & Lawler, 1995). Deze gevonden resultaten geven wellicht aan dat een beleid niet direct leidt tot 

een verandering op de werkvloer. Medewerkers dienen autonomie immers ook als zodanig te herkennen, 

waarbij niet alleen verandering in beleid nodig is maar een cultuur die dit ondersteunt zodat medewerkers 

autonomie ook ervaren (Knol & Van Riemsdijk, 2009).  
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     Om de relatie tussen ervaren autonomie en arbeidstevredenheid beter te begrijpen is gekeken naar het 

Job Demands-Resources model (JD-R model). Het JD-R model is een veel gebruikt model in de 

psychologie van arbeid en gezondheid, welke de relatie tussen werkkenmerken en werkuitkomsten 

bestudeert (Demerouti, et. al., 2001). Het model veronderstelt dat hoge werkeisen (job demands) leiden 

tot stressreacties en ongezondheid, terwijl het beschikken over hulpbronnen (job resources) leidt tot 

hogere motivatie en productiviteit. Hobfoll, Johnson, Ennis en Jackson (2003; p. 632) definiëren een 

hulpbron als ‘’het gevoel van een individu om de mogelijkheid te hebben succesvol controle uit te kunnen 

oefenen op de omgeving’’. Autonomie is vaak gezien als een hulpbron die aanwezige negatieve effecten 

van hoge werkeisen kan laten verminderen (Demerouti, et. al., 2001). Daarnaast neemt het risico op een 

burn-out toe als er sprake is van een combinatie van hoge werkeisen en weinig hulpbronnen zoals 

autonomie (Bakker, et. al. 2007). Het onderzoek van Bakker (2008) ondersteunt deze bevinding en stelt 

dat hulpbronnen zoals het ervaren van autonomie en teamwerk belangrijk zijn om positieve 

werkuitkomsten te behalen met HNW. Gekeken naar deze onderzoeksresultaten impliceert dit mogelijk 

een interactie-effect van ervaren autonomie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid. 

     Op basis van factoren als de subjectieve ervaring van autonomie, het kunnen fungeren als hulpbron 

voor hoge werkeisen en dat autonomie niet automatisch is verkregen door de invoering van HNW, 

verwacht ik dat ervaren autonomie de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid versterkt (i.e. 

interactie-effect tussen HNW en ervaren autonomie).  

     Hypothese 4) Ervaren autonomie versterkt de positieve relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid. 

 

1.5 De relatie tussen sociale interactie en arbeidstevredenheid 

     Een ander aspect die invloed lijkt te hebben op de arbeidstevredenheid is sociale interactie. Onder 

sociale interactie is in dit onderzoek verstaan ‘‘de frequentie en mate van direct contact tussen twee of 

meerdere individuen in dezelfde ruimte door middel van spraak’’. Het belang van sociale interactie 

schuilt in de sociale identiteitstheorie (SIT) van Tajfel en Turner (1986), die stelt dat individuen zichzelf 

en anderen in sociale categorieën indelen. Binnen deze sociale groepen, zoals bijvoorbeeld een 
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werkgroep, is een deel van de identiteit ontleent aan de groep. Tussen groepen streeft het individu naar 

positieve differentiatie tussen zijn ‘’ingroup’’ en relevante ‘’outgroups’’ om tot een positieve sociale 

identiteit te komen (Tajfel & Turner, 1979). Het creëren van sociale categorieën maakt een eenvoudige 

inschatting van personen in de directe omgeving mogelijk, en het plaatsen van zichzelf in die sociale 

omgeving (Ashforth & Mael, 1989). Indien een individu zich identificeert met een groep en zichzelf als 

lid ziet van deze groep, zijn de overtuigingen van de betreffende groep vaak gezien als eigen 

overtuigingen (Ashforth & Mael, 1989). Men kan hier bijvoorbeeld onderscheid maken tussen diverse 

organisaties of afdelingen binnen een organisatie. 

     Het proces van sociale identificatie bestaat volgens Tajfel (1979) uit drie componenten. De affectieve 

component geeft de emotionele gehechtheid en betrokkenheid aan tot een groep. De cognitieve 

component geeft vervolgens aan in welke mate een individu zichzelf als lid van de groep ziet, oftewel de 

kennis of het bewustzijn van een lidmaatschap tot een groep. Tot slot geeft de evaluatieve component aan 

of er een positief of negatief waardeoordeel over het groepslidmaatschap aanwezig is. Dit is derhalve van 

belang bij het bereiken van een positieve sociale identiteit (Tajfel, 1979). Het belang van sociale interactie 

met collega’s komt tevens naar voren doordat het voor veel medewerkers een teken is dat zij positieve 

interpersoonlijke relaties hebben met collega’s (Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 2001).  

     Hoewel de zorgen in HNW onderzoek voor wat betreft sociale interactie toenemen, zijn de 

consequenties en impact hiervan nog weinig in verband gebracht met werkuitkomsten. Het gebruik van 

technologische toepassingen zoals e-mail, mobiele telefoons en videoconferenties maken verschillende 

manieren van communiceren mogelijk waardoor men tijd- en plaatsongebonden kan werken. Door 

veelvuldig gebruik te maken van deze ICT toepassingen kan veel face-2-face contact verloren gaan. Dit 

kan vervolgens zorgen voor een afname in de interpersoonlijke relaties, die vervolgens een negatieve 

invloed heeft op motivatie (Nardi & Whittaker, 2002). Deze negatieve effecten zijn vooral zichtbaar 

wanneer medewerkers minstens 2,5 dag per week thuiswerken (Gajendran, et. al., 2007).  

    Door middel van sociale interactie kunnen collega’s daarnaast ook sociale steun bieden. Het ontvangen 

van sociale steun zorgt voor motivatie en draagt bij aan de bevlogenheid van medewerkers (Schaufeli, et. 
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al., 2009). Deels komt dit doordat sociale steun van collega’s een positief zelfbeeld ondersteunt (Dikkers, 

et. al., 2010). Veel gehoorde nadelen van het HNW zijn dan ook dat het zorgt voor een afname in sociale 

steun van collega’s, het ontbreken van dagelijks sociaal contact en isolement van de organisatie (Jacobs, 

et. al., 1995). Sociale steun kan fungeren als buffer tussen veel emotionele werkeisen en een verminderd 

welzijn (Jacobs, et. al., 1995). Daartegenover staat dat een afwezigheid of gebrek aan sociale steun tot 

stress kan leiden (Burke, 1988). Op basis van bovenstaande bevindingen verwacht ik dat sociale interactie 

positief samenhangt met arbeidstevredenheid. 

     Hypothese 5) Sociale interactie hangt positief samen met arbeidstevredenheid. 

 

1.5.1 Modererend effect van sociale interactie op de relatie tussen HNW en 

arbeidstevredenheid 

     Door de nieuwe flexibele werkvormen van HNW is het voor medewerkers enerzijds gemakkelijker bij 

het vinden van een betere balans tussen werk en privé, wat kan leiden tot een hogere arbeidstevredenheid 

(Hill, et. al., 2010; Kelliher & Anderson, 2008). Anderzijds kan het hebben van een onafhankelijke 

werkplek leiden tot een verstoring van de sociale identiteit omdat volgens Elsbach (2003) medewerkers 

geen mogelijkheid hebben om hun werkplek te personaliseren en zich te onderscheiden van anderen. 

Tevens wijst Elsbach (2003) op het belang van face-2-face interactie en stelt zij dat geen andere manier 

van communiceren volstaat. Het veelvuldig werken op andere werklocaties en daarmee het verminderen 

van face-2-face interactie kan resulteren in een verlaagde sociale cohesie, oftewel een verminderde 

connectiviteit en identificatie met collega’s (Baruch, 2000; Harpaz, 2002; Peters, Den Dulk & De Ruijter, 

2010). Overeenkomstig met deze resultaten toont het onderzoek van Veiga et. al. (2008) een afname van 

sociale cohesie als gevolg van HNW. Dit leidt vervolgens tot een afname van affectieve betrokkenheid 

met de organisatie. In andere woorden, de emotionele band van de medewerker met de organisatie neemt 

af door een afname van persoonlijk contact met collega’s. Ook is op te maken uit het onderzoek van 

Bandura (1986) dat medewerkers zich minder verbonden voelen met de organisatie wanneer zij veel tijd- 
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en plaatsonafhankelijk moeten werken. Een afname in de arbeidstevredenheid lijkt door bovenstaand dan 

ook niet ondenkbaar.  

     Logischerwijze leidt het tijd- en plaatsonafhankelijk werken niet automatisch tot een afname in sociale 

interactie bij een vrije wil om op kantoor te werken en collega’s te ontmoeten. Daarnaast kunnen ICT 

middelen zoals e-mail, mobiele telefoons en videoconferenties mogelijk ook in bepaalde mate voorzien in 

sociale interactie tussen collega’s. Een toename van tijd- en plaatsonafhankelijk werken suggereert echter 

wel een afname van face-2-face contact. Deze informele vorm van contact en gezelligheid, blijkt voor 

sommige medewerkers toch een drijfveer om te gaan werken en zich ergens thuis te voelen (Baane, et. al., 

2010). Gezien het belang van sociale interactie tussen collega’s op het werk, bestaat een mogelijkheid dat 

de mate van werken volgens HNW niet direct leidt tot een hogere arbeidstevredenheid. Tot slot is op basis 

hiervan dan ook verwacht dat sociale interactie de positieve relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid 

versterkt. 

      Hypothese 6) Sociale interactie versterkt de positieve relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figuur 1 onderzoeksmodel: Moderatoren ervaren autonomie en sociale interactie op de relatie tussen HNW en 
arbeidstevredenheid.  
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2.0 Methode 

      

     De methode is opgebouwd uit twee gedeelten, studie 1 en studie 2. Studie 1 bestond hierbij uit een 

online vragenlijst die werd verspreid onder de gehele organisatie. In deze vragenlijst zijn factoren 

gemeten als de mate van tijdonafhankelijk werken, de mate van plaatsonafhankelijk werken op kantoor, 

de mate van thuiswerken, ervaren werkstress en ervaren autonomie. In de tweede studie werd een meting 

uitgevoerd waarin de werkelijke sociale interactie is gemeten tussen collega’s (N = 11). Deze studie 

duurde een werkweek, waarbij dagelijks een vragenlijst werd afgenomen die factoren als het wel of niet 

werken volgens HNW meette, ervaren stress, ervaren productiviteit en arbeidstevredenheid. Vervolgens is 

de data van beide studies vergeleken. 

 

Studie 1 

2.1 Respondenten en procedure 

     Voorafgaand aan het experiment is de vragenlijst aan 4 respondenten voorgelegd. De vragenlijst werd 

hierbij schriftelijk afgenomen waarbij respondenten zijn gevraagd hardop na te denken over de 

vragenlijst. De opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in de definitieve vragenlijst. In totaal hadden 

120 medewerkers de vragenlijst ontvangen, waarvan 82 respondenten zijn gestart met het invullen van de 

vragenlijst. Dit is een respons percentage van 68%. Enkele onvolledig ingevulde vragenlijsten waren 

verwijderd omdat zij minder dan 5% ingevuld waren. Ook de ingevulde vragenlijsten van medewerkers 

die geen kantoorfunctie hadden en derhalve niet binnen de kaders van HNW vielen (zoals 

onderhoudsmonteurs) werden niet meegenomen. De resterende respondenten (N = 65), waaronder 8 

vrouwen en 57 mannen, hadden een gemiddelde leeftijd van 46.43 jaar (range 27-63). De doelgroep 

omvatte alle kantoormedewerkers van de organisatie, die geworven zijn middels een online vragenlijst en 

werd verspreid via een interne e-mail. De opgestelde vragenlijst is hierbij verspreid door middel van 

vrijwillige deelname, waarbij deelnemers niet werden beloond voor hun deelname. De dataverzameling 
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werd gestart op 11 mei 2015 en geëindigd op 20 mei 2015. Het invullen van de vragenlijst duurde hierbij 

ruim 10 minuten. Hierbij werd de deelnemers duidelijk gemaakt dat de gegevens anoniem werden 

verwerkt en dat deze geen betrekking hadden op werkbeoordelingen.  

     Om het werken volgens HNW te onderzoeken is gebruik gemaakt van een correlationele studie. 

Hierbij werden relaties gelegd tussen de mate van tijdonafhankelijk werken, de mate van 

plaatsonafhankelijk werken op kantoor en de mate van thuiswerken, met de attitude tegenover HNW, 

ervaren autonomie en arbeidstevredenheid. 

 

2.2 Instrumenten 

Onafhankelijke variabelen 

     De mate van tijdonafhankelijk werken is gemeten op basis van twee zelfontwikkelde items: ‘’Maakt u 

weleens gebruik van het werken volgens flexibele werktijden?’’ met als antwoordmogelijkheden ‘’ja’’ of 

‘’nee’’ en ‘’Hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van flexibele werktijden?’’, met 

antwoordmogelijkheden lopend van 1 tot en met 5 dagen per week. Beide items zijn samengevoegd voor 

de mate van tijdonafhankelijk werken en gecategoriseerd naar drie groepen. Hierbij duidt een score 0 op 

het geen gebruik maken van tijdonafhankelijk werken, de score 1 duidt op gemiddeld 1 dag per week 

tijdonafhankelijk werken en de score 2 geeft aan dat men wekelijks gemiddeld 2 of meer dagen per week 

tijdonafhankelijk werkt. 

     De variabele mate van plaatsonafhankelijk werken op kantoor bestond uit drie zelfontwikkelde items, 

een voorbeelditem is ‘’Hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van verschillende 

werkplekken op uw eigen afdeling?’’ en ‘’Hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik 

van verschillende werkplekken op een andere afdeling?’’ met antwoordmogelijkheden variërend van 1 tot 

en met 5 dagen per week. De drie items zijn samengevoegd voor de mate van plaatsonafhankelijk werken 

op kantoor en gecategoriseerd naar twee categorieën, waarbij een score 0 duidt op geen gebruik maken 

van plaatsonafhankelijke werkplekken op kantoor, en score 1 duidt op een gebruik van 1 of meer dagen 

per week plaatsonafhankelijk werken op kantoor. 

17 
 



Invloed van sociale interactie en ervaren autonomie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid 
 

     Vervolgens is de mate van thuiswerken gemeten op basis van twee zelfontwikkelde items: ‘’Maakt u 

weleens gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken?’’ met de antwoordmogelijkheden ‘’ja’’ of 

‘’nee’’, en het item ‘’Hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van de mogelijkheid 

om thuis te werken?’’. De antwoordmogelijkheden betrof een schaal in frequentie van het aantal dagen 

dat medewerkers gemiddeld wekelijks thuiswerken, lopend van ‘’minder dan 1 dag per week’’ tot ‘’meer 

dan 3 dagen per week’’. Beide items zijn samengevoegd voor de mate van thuiswerken en 

gecategoriseerd naar drie groepen waarbij een score 0 duidt op geen gebruik maken van het thuiswerken, 

1 duidt op minder dan 1 dag per week, de score 2 duidt op 1 of meer dagen per week thuiswerken. 

     Ook is een open item opgenomen met de vraag naar de reden voor het wel of niet werken volgens 

HNW ‘’ Wat is de reden dat u wel of niet kiest voor flexibele werktijden of verschillende werkplekken?’’. 

 

Afhankelijke variabelen 

     Ervaren stress is gemeten met drie items. Dit construct is een verkorte weergave van de gevalideerde 

vragenlijst ‘’Job Stress Questionnaire’’, welke werd ontwikkelt door Caplan in 1975 en geciteerd door 

Harris, Saltstone en Fraboni (1999). Een Cronbach’s alpha geeft een score van .64. Een voorbeelditem is 

‘’Hoe vaak ervaart u een verhoogde werkdruk?’’. Voor de scoring is gebruik gemaakt van een 7-punt 

Likert schaal lopend van ‘’Helemaal niet’’ tot ‘’Heel vaak’’. 

     Arbeidstevredenheid is vervolgens gemeten met vier items (α = .75). Dit construct is wederom een 

verkorte weergave van een gevalideerde schaal die werd ontwikkeld door Pond en Geyer (1991). Een 

voorbeelditem is ‘’Over het algemeen vind ik mijn baan leuk’’. Voor de scoring is gebruik gemaakt van 

een 7-punt Likert schaal lopend van ‘’Helemaal niet’’ tot ‘’Heel vaak’’. 

     Algemene attitude bestond uit zeven items omtrent de attitude ten aanzien van HNW. Hiervoor werd 

gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst, ontwikkelt door Peters en Heusinkveld (2010). Een 

voorbeelditem luidde ‘’Flexibel werken verhoogt mijn productiviteit’’, met als antwoordmogelijkheid 

wederom een 7-punt Likert schaal lopend vanaf ‘’Helemaal mee oneens’’ tot ‘’Helemaal mee eens’’. De 
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vraag ‘’Flexibel werken leidt voor mij tot isolatie’’ is omgecodeerd, waarna vervolgens een Cronbach’s 

alpha van .92 is gevonden. 

     Als laatste is het construct ervaren autonomie gemeten met drie items. Deze schaal vormt een verkorte 

weergave van de VBBA (vragenlijst beleving en beoordeling van arbeid) van Veldhoven en Meijman 

(1994). Een betrouwbaarheidsanalyse gaf een Cronbach’s alpha van .89. Een voorbeelditem luidt ‘’Over 

het algemeen heb ik vrijheid bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden’’, waarbij voor de scoring 

wederom gebruik werd gemaakt van een 7-punt Likert schaal lopend van ‘’Helemaal niet’’ tot ‘’Heel 

vaak’’. Voor de overige vragen zie appendix (1). 

 

3.0 Resultaten 

 

Studie 1 

3.1 Beschrijvende statistieken 

     Voorafgaand aan de regressie analyses zijn er correlaties berekend tussen alle in dit onderzoek 

gebruikte variabelen. De correlatiematrix is in tabel 1 weergegeven, met daarin de gemiddelden (M), 

standaarddeviaties (SD) en correlaties. Gekeken naar tabel 1 valt op dat de gemiddelde score van 

arbeidstevredenheid redelijk hoog ligt (M = 5.80, SD = 0.74) op een schaal lopend van 1-7. De 

gemiddelde score van arbeidstevredenheid tussen de groepen in de mate van plaatsonafhankelijk werken 

op kantoor, de mate van thuiswerken en de mate van tijdonafhankelijk werken lijken niet veel van elkaar 

af te wijken. In de groep tijdonafhankelijk werken is de hoogste gemiddelde arbeidstevredenheid 

gescoord van M = 5.95 (SD = 0.60) wanneer men 1 dag per week werkt volgens flexibele werktijden. 

Gekeken naar het gemiddelde van deze factor gaf 69% van de respondenten aan wekelijks in bepaalde 

mate tijdonafhankelijk te werken. 47% geeft aan dit gemiddeld eenmaal per week te doen en 33% doet dit 

gemiddeld tweemaal wekelijks. De overige percentages zijn respectievelijk 7%, 2% en 9%. In de groep 

thuiswerken scoort men een gemiddelde van M = 5.95 (SD = 0.55) het hoogst wanneer men geen gebruik 
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maakt van thuiswerken. Verder scoort men in de groep plaatsonafhankelijk werken op kantoor het hoogst 

met een gemiddelde van M = 5.81 (SD = 0.71) wanneer men geen gebruik maakt van 

plaatsonafhankelijke werkplekken op kantoor. Enkele genoemde redenen waarom men niet volgens HNW 

werkt zijn: ‘’mijn werkzaamheden laten dit niet toe’’, ‘’thuis is privé’’ of ‘’weinig informatie thuis’’ , zo 

blijkt uit een open vraag naar de reden voor het wel of niet kiezen om flexibel te werken. 

     Gekeken naar de correlaties tussen de variabelen (zie tabel 1) blijken negatieve relaties te bestaan 

tussen ervaren autonomie en de mate van thuiswerken (r = -.33 , p < .01), en tussen ervaren autonomie en 

stress (r = -.31, p < .05). De negatieve relatie tussen ervaren autonomie en de mate van thuiswerken kan 

er mogelijk op duiden dat medewerkers onvoldoende vrijheid ervaren om thuis te kunnen werken. 

Daarnaast laat tabel 1 zien dat een verminderd gevoel van autonomie kan leiden tot stress. Tussen ervaren 

autonomie en arbeidstevredenheid is verder een positieve relatie gevonden (r = .36, p < .01). Andere 

positieve relaties zijn gevonden tussen attitude HNW en stilte werkplek (r = .27, p < .05), tussen attitude 

HNW en de mate van thuiswerken (r = .40, p < .01) en tussen attitude HNW en de mate van 

tijdonafhankelijk werken (r = .38, p < .01). Mogelijk impliceert dit dat medewerkers met een positieve 

attitude ten opzichte van HNW meer gebruik maken van flexibele werkomstandigheden, of andersom. Uit 

de tabel valt ook op te maken dat leeftijd negatief correleert met tijdonafhankelijk werken (r = -.25, p = 

.05), wat mogelijk aangeeft dat men minder gebruik maakt van tijdonafhankelijk werken naarmate 

medewerkers ouder zijn (zie tabel 1).  

 

Tabel 1 

Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Stilte werkplek 0.38 0.68 -          
2 Plaatsonafhankelijk werken op kantoor 0.51 0.50 .42*** -         
3 Thuiswerken 1.31 0.64 .03 -.01 -        
4 Tijdonafhankelijk werken 1.03 0.83 ,05 .07 .22 -       
5 Attitude HNW 4.35 1.37 .27** .21 .40*** .38*** -      
6 Ervaren autonomie 5.85 0.82 .09 .13 -.33*** .08 -.02 -     
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7 Arbeidstevredenheid 5.80 0.74 .22 -.04 -.02 -.00 .18 .36*** -    
8 Stress 3.50 0.95 .09 .03 .24 .10 .14 -.30*** -.20 -   
9 Leeftijd 46.43 10.20 -.05 -.13 .09 -.25* -.15 -.14 -.01 .09 -  
10 Thuiswonende kinderen 1.35 0.48 -.11 -.04 .09 .09 .17 .17 .27* -.13 .02 - 

 

             
Note: *p< ,10. **p< ,05. ***p<,01. 
-Voor 1,2,3,4 staan voor ‘’de mate van’’ 
-Voor 1 ’’nee’’ is gehercodeerd naar 0, ‘’1 dag per week’’ is gehercodeerd naar 1,’’2 dagen of meer’’ is gehercodeerd naar 2. 
-Voor 2 ‘’nee’’ is gehercodeerd naar 0, ‘’1 of meer dagen per week’’ is gehercodeerd naar 1. 
-Voor 3 ’’nee’’ is gehercodeerd naar 0, ‘’1 dag per week’’ is gehercodeerd naar 1,’’2 dagen of meer’’ is gehercodeerd naar 2.   
-Voor 4 ’’nee’’ is gehercodeerd naar 0, ‘’1 dag per week’’ is gehercodeerd naar 1,’’2 dagen of meer’’ is gehercodeerd naar 2.   
-Voor 10 ‘’ja’’ is gecodeerd als 1, ‘’nee’’ is gecodeerd als 2. 

 

3.2 Hypothesetoetsing 

Arbeidstevredenheid 

     Er werd verwacht dat de mate van tijdonafhankelijk werken, de mate van plaatsonafhankelijk werken 

op kantoor en de mate van thuiswerken positief zouden samenhangen met de arbeidstevredenheid. Een 

lineare regressie analyse laat zien dat er geen verband kon worden aangetoond tussen de mate van 

tijdonafhankelijk werken en arbeidstevredenheid (β = -0.00, p = .98), tussen de mate van 

plaatsonafhankelijk werken op kantoor en arbeidstevredenheid (β = -0.06, p = .76) en tussen de mate van 

thuiswerken en arbeidstevredenheid (β = -0.03, p = .85). Een toename van HNW lijkt derhalve niet direct 

samen te hangen met een hogere arbeidstevredenheid. Hypothese 1a, 1b en 1c werden hierom verworpen. 

Attitude 

     Ten tweede werd een positief verband verwacht tussen attitude ten opzichte van HNW en de mate van 

tijdonafhankelijk werken, de mate van plaatsonafhankelijk werken op kantoor en de mate van 

thuiswerken. Een lineaire regressie met als afhankelijke variabele de mate van tijdonafhankelijk werken 

en attitude HNW als voorspeller laat een positief significant verband zien (β = 0.23, p  < .01). Een 

volgende lineaire regressie tussen de mate van thuiswerken en attitude HNW liet ook een positief 

significant verband zien (β = 0.18, p < .01). Tussen de mate van plaatsonafhankelijk werken op kantoor 

en attitude HNW werd echter geen verband gevonden (β = 0.08, p = .10). Medewerkers die in meerdere 

mate tijdonafhankelijk werken en thuiswerken hebben een positievere attitude ten opzichte van HNW dan 

medewerkers die dit niet doen, of andersom. Dit verschil bestaat echter niet voor medewerkers die in 
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meerdere mate werken aan een plaatsonafhankelijke werkplek op kantoor. Hypothese 2a en 2c werden 

hierom bevestigd, hypothese 2b werd verworpen.  

Ervaren autonomie 

     Daarnaast werd verwacht dat ervaren autonomie samenhangt met een hogere arbeidstevredenheid. 

Tabel 1 toont reeds dit positieve verband. Vervolgens liet een lineaire regressie analyse zien dat ervaren 

autonomie en arbeidstevredenheid positief samenhangen (β = 0.32, p= < .01). Hypothese 3 kon hierom 

worden aangenomen. 

Interactie-effect van ervaren autonomie tussen mate van HNW en arbeidstevredenheid 

     Naast de hoofdeffecten is onderzocht of er sprake is van een moderator effect van ervaren autonomie 

op de relatie tussen de mate van HNW en arbeidstevredenheid. Een lineaire regressie analyse (tabel 2) 

laat een marginaal significant interactie-effect zien van ervaren autonomie op de relatie tussen 

plaatsonafhankelijk werken op kantoor en arbeidstevredenheid (β = 0.17, p = .08).  

 

Tabel 2 

Moderatoranalyse van ervaren autonomie tussen samenhang van de mate van HNW en arbeidstevredenheid  
(N = 65) 
 
  β SE β 
Thuiswerken .11 .09 
Tijdonafhankelijk werken -.05 .09 
Plaatsonafhankelijk werken op kantoor -.05 .09 
Ervaren autonomie .29*** .10*** 
Thuiswerken*ervaren autonomie .06 .09 
Tijdonafhankelijk werken*ervaren autonomie .01 .09 
Plaatsonafhankelijk werken op kantoor*Ervaren autonomie .17* .09* 
Note: *p < .10. **p < .05. ***p <.01. 
-Voor 1,2,3,4 staan voor ‘’de mate van’’  
 

     Om multicollineariteit tussen de variabelen uit te sluiten is het mogelijke moderatie effect verder 

onderzocht met ‘’Process’’ (Aiken & West, 1991). Tabel 3 laat zien dat er geen interactie-effect is 

gevonden tussen ervaren autonomie en plaatsonafhankelijk werken op kantoor, b = .34, 90% CI [-0.18, 

22 
 



Invloed van sociale interactie en ervaren autonomie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid 
 

0.86], t = 1.08 , p = .28. Dit laat zien dat de relatie tussen plaatsonafhankelijk werken op kantoor en 

arbeidstevredenheid niet wordt gemodereerd door ervaren autonomie. Hypothese 4 is hierom verworpen. 

 

Tabel 3 

Moderatoranalyse van ervaren autonomie tussen samenhang van plaatsonafhankelijk werken op kantoor en 
arbeidstevredenheid (N = 65). 
 

 b SE B t p 
Constante 5.76 0.09 61.58 p < .001 

 [5.61, 5.92]    
Ervaren autonomie  .32 0.15 2.09 p = .04 

 [0.07, 0.58]    
Plaatsonafhankelijk werken op kantoor  -,12 0.19 -0,65 p = .52 

 [-0.44, 0.19]    
Ervaren autonomie*Plaatsonafhankelijk werken op kantoor .34 0.31 1.08 p = .28 

 [-0.18, 0.86]    
-Voor 3 staat voor ‘’de mate van’’  
 

3.3 Additionele analyses 

     In tegenstelling tot verwachting bleek uit tabel 1 dat ervaren autonomie en de mate van thuiswerken 

negatief met elkaar samenhangen (r = -.33, p < .01). Een post hoc test wees uit dat de respondenten in de 

groep ‘’niet thuiswerken’’ significant meer autonomie ervaarden dan respondenten in de groep ‘’1 of 

meer dagen per week thuiswerken’’ (M = 0.79, SD = 0.36). Het gemiddelde van de groep ‘’minder dan 1 

dag per week thuiswerken’’ lag hier tussen in (M = 0.33, SD = 0.35), maar verschilde niet significant van 

de groep ‘’niet thuiswerken’’. Deze resultaten geven aan dat hoe meer men thuiswerkt hoe lager de 

ervaren autonomie. Mogelijk impliceert dit dat men niet voldoende autonomie ervaart om thuis te werken. 

In de discussie wordt hier verder op ingegaan.   

     Omdat tabel 1 laat zien dat ook ervaren autonomie en stress negatief correleren, is tevens gekeken of 

tussen stress en thuiswerken een verband werd gevonden. Uit een lineaire regressie analyse blijkt dat de 

mate van thuiswerken positief samenhangt met stress (β = 0.16, p = .05). Een post hoc test liet vervolgens 

zien dat de groep ‘’niet thuiswerken’’ significant minder stress ervaarden dan de groep die ‘’1 of meer 

dagen per week thuiswerken’’ (M = -0.95, SD = 0.42). Het gemiddelde van de groep ‘’minder dan 1 dag 
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per week’’ lag hier tussenin (M = -0.77, SD = 0.19), maar verschilde niet significant van de groep ‘’niet 

thuiswerken’’.  

 

3.4 Conclusie resultaten studie 1 

     Uit de resultaten van studie 1 blijkt een positief verband te zijn gevonden tussen het hebben van een 

positieve attitude tegenover HNW en de mate van tijdonafhankelijk werken en tussen attitude HNW en de 

mate van thuiswerken. Overeenkomstig met het onderzoek van Ajzen en Fishbein (1980) kan dit 

betekenen dat een positieve attitude leidt tot het uitvoeren van gedrag. In tegenstelling tot verwachting is 

gevonden dat een toename in het werken volgens HNW geen verband houdt met arbeidstevredenheid. 

Een versterkend effect van ervaren autonomie op de relatie tussen de mate van HNW en 

arbeidstevredenheid kon ook niet worden aangetoond. Om te onderzoeken of sociale interactie de relatie 

tussen HNW en arbeidstevredenheid versterkt (zie figuur 1) is een tweede studie gedaan. Met behulp van 

sociometers is de sociale interactie tussen 11 medewerkers gedurende een werkweek in kaart gebracht. In 

de resultaten van studie twee wordt een mogelijk interactie-effect onderzocht. 

 

4.0 Methode 

Studie 2 

4.1 Respondenten en procedure 

     Voorafgaand aan het experiment werd de vragenlijst aan 2 respondenten voorgelegd. De vragenlijst 

werd hierbij schriftelijk afgenomen waarbij respondenten zijn gevraagd hardop na te denken over de 

vragenlijst. De opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in de definitieve vragenlijst. 

In totaal bestond de groep uit 11 participanten (2 vrouwen en 9 mannen) met een gemiddelde leeftijd van 

43 jaar (range 28-62). De doelgroep omvatte de medewerkers van een specifieke afdeling van de 

organisatie, die geworven zijn middels vrijwillige deelname. De deelnemers zijn hierbij niet beloond voor 

hun deelname. De dataverzameling duurde een werkweek en is gestart op 5 mei 2015 en geëindigd op 12 
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mei 2015. Hierbij zijn de deelnemers duidelijk gemaakt dat de gegevens anoniem zijn verwerkt en dat 

deze geen betrekking hebben op werkbeoordelingen. 

     Om de sociale interactie tussen deelnemers te meten is in deze studie gebruik gemaakt van 

sociometers. Sociometers zijn elektronische apparaten die in staat zijn collectieve patronen van gedrag te 

meten zoals de hoeveelheid face-2-face interactie en spraakpatronen tussen individuen. Iedere sociometer 

is gedurende de gehele studie voorzien van een uniek identificatienummer die is gekoppeld aan dezelfde 

deelnemer. Gedurende een werkweek zijn de deelnemers verzocht de sociometer te dragen bij aanvang 

van de werkdag en in te leveren aan het einde van de werkdag. Dagelijks werd voor iedere deelnemer de 

tijdsfrequentie van fysieke nabijheid binnen 10 meter ten opzichte van de andere deelnemers berekend. 

Onafhankelijk van de groep is dagelijks ook voor iedere participant de totale spraakfrequentie in minuten 

gemeten. Dit betrof voor iedere deelnemer de totale spraaktijd per dag (inclusief telefoongesprekken en 

vergaderingen). De data is vervolgens na iedere werkdag geïntegreerd in het programma ‘’Sociometric 

Solutions’’ waarna de scores zijn geëxporteerd in Excel. Gedurende de meting heeft de experimentator de 

organisatie iedere dag bezocht zodat de sociometers bij binnenkomst op kantoor werden gedragen door de 

participanten. Aan het einde van iedere werkdag zijn de deelnemers verzocht een vragenlijst in te vullen 

over de specifieke ervaringen bij de betreffende werkdag. Deze gegevens zijn vervolgens geïmporteerd in 

SPSS. Vervolgens zijn relaties gelegd tussen sociale interactie (frequentie fysieke nabijheid van collega’s 

en spraakfrequentie), HNW, ervaren productiviteit, de frequentie sociale en zakelijk e-mailcontact intern 

en arbeidstevredenheid. 

 

4.2 Meetinstrumenten 

Onafhankelijke variabelen 

     Het construct HNW bestaat uit de twee constructen ‘’tijdonafhankelijk werken’’ en 

‘’plaatsonafhankelijk werken intern en extern’’. De constructen werden gemeten met 3 items ‘’Ik heb 

vandaag volgens flexibele werktijden gewerkt’’ en ‘’Ik heb vandaag aan mijn eigen vaste werkplek 

gewerkt’’ en ‘’Ik heb vandaag aan verschillende werkplekken gewerkt’’, met in beide constructen de 
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antwoordmogelijkheden ‘’ja’’ of ‘’nee’’. HNW is vervolgens omgecodeerd naar score ‘’1’’ wat aangeeft 

dat er geen sprake is geweest van werken volgens HNW en ‘’2’’ wat aangeeft dat er wel sprake is 

geweest van het werken volgens HNW. De score 2 duidt erop dat er sprake is geweest van de combinatie 

tijdonafhankelijk werken en plaatsonafhankelijk werken, of één van beiden. 

     De sociale interactie is gemeten met behulp van sociometers. De data is verzameld met behulp van het 

programma ‘’Sociometric Solutions’’. Vanuit dit programma is gebruik gemaakt van de variabele 

‘’gemiddelde interactie afstand’’. Met behulp van bluetooth detectie geeft deze score voor iedere 

deelnemer de dagelijkse tijdsfrequentie weer waarin iedere andere deelnemers is gedetecteerd binnen een 

bereik van 10 meter. De score is vervolgens gedeeld door het dagelijks aantal gewerkte uren per dag 

(resulterend in proportie interactie afstand). Daarnaast is gebruik gemaakt van de variabele ‘’totale 

spraakfrequentie’’ welke voor iedere participant dagelijks de tijdsfrequentie aangeeft dat hij/zij heeft 

gesproken (inclusief telefoongesprekken en vergaderingen). Ook deze waarde is gedeeld door het 

dagelijks aantal gewerkte uren (resulterend in proportie spraaktijd). Om ervoor te zorgen dat er geen 

spraak werd gemeten van omringende individuen is de functie ‘’noisy environment’’ ingeschakeld die 

ruis buiten de eigen sociometer filterde. 

 

Afhankelijke variabelen 

     Onderstaande constructen zijn gemeten met een Likert schaal, lopend van 1-5 met de 

antwoordmogelijkheden ‘’Helemaal mee oneens’’ tot ‘’Helemaal mee eens’’. Arbeidstevredenheid is als 

eerst gemeten met het item ‘’Ik heb vandaag een plezierige werkdag gehad’’. Daarna is ervaren 

productiviteit gemeten met het item ‘’Ik heb vandaag het gevoel dat ik productief ben geweest’’. Ervaren 

efficiency werd gemeten met het item ‘’Ik heb vandaag het gevoel dat ik mijn tijd efficiënt heb kunnen 

indelen’’. Ervaren werkstress werd vervolgens gemeten door  het item ‘’Ik heb vandaag werkstress 

ervaren’’. Voor de frequentie zakelijk e-mail contact is gevraagd naar het aantal intern verstuurde 

zakelijke e-mails met het item ‘’Hoeveel interne zakelijke e-mails heeft u vandaag ongeveer verstuurd?’’. 
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Voor de frequentie sociaal e-mail contact is het item ‘’‘’Hoeveel interne sociale e-mails heeft u vandaag 

ongeveer verstuurd?’’ gebruikt.  

 

5.0 Resultaten 

Studie 2 

5.1 Beschrijvende statistieken 

     Voorafgaand aan de regressie analyses zijn er correlaties berekend tussen alle in dit onderzoek 

gebruikte variabelen. De correlatiematrix is in tabel 4 weergegeven, met daarin de gemiddelden (M), 

standaarddeviaties (SD) en correlaties. Gekeken naar tabel 4 valt op dat de gemiddelde score van 

arbeidstevredenheid wederom hoog te noemen is (M = 4.54, SD = 0.68) op een schaal lopend van 1-7. 

Gemiddeld genomen voor alle participanten geldt een dagelijkse spreektijd van 28%. Kijkend naar tabel 4 

valt verder op dat ervaren werkstress negatief samenhangt met arbeidstevredenheid (r = -.46, p < .01). 

Ervaren productiviteit hangt daarentegen positief samen met arbeidstevredenheid (r = .51, p < .01), 

evenals ervaren efficiency (r = .45, p < .01). Deze factoren lijken derhalve bij te dragen aan de 

arbeidstevredenheid. De spreektijd heeft een positief verband met de fysieke nabijheid van collega’s < 10 

meter (r = .79, p < .01). Logischerwijze is dit te verklaren doordat men meer met elkaar spreekt naarmate 

men zich dichter bij elkaar bevindt. Verder is een negatief verband tussen fysieke nabijheid van collega’s 

en de frequentie van zakelijk e-mailverkeer gevonden (r = -.34, p < .05) , waardoor het denkbaar is dat er 

minder zakelijk e-mailverkeer intern plaatsvindt naarmate collega’s elkaar meer zien. Eenzelfde verband 

is gevonden tussen spreektijd en de frequentie van het sturen van zakelijk e-mails (r = -.31, p < .05). Ook 

is een positieve relatie gevonden tussen zakelijk e-mailverkeer en sociaal e-mail verkeer (r = .82, p < .01). 

Mogelijk neemt het sociale e-mailverkeer toe wanneer het zakelijk e-mailverkeer toeneemt, of andersom. 

De frequentie van het versturen van sociale e-mails heeft overigens ook een positieve invloed op ervaren 

efficiency (r = .29, p < .05). In de discussie wordt hier verder op ingegaan.   
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Tabel 4 

Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties 

    M SD          1       2     3     4    5    6 7 8 9   10      11 

1 Arbeidstevredenheid 4.54 0.68 - 
          2 HNW 1.54 0.50 0.26* - 

         3 Ervaren productiviteit 4.26 0.83 .51*** -.00 - 
        4 Ervaren efficiency 4.16 0.91 .45*** .08 .65** - 

       5 Ervaren werkstress 1.5 0.89 -.46*** -.16 -.21 -.10 - 
      6 Nabijheid collega's 0.08 0.05 .04 -.23 -.09 -.02 .03 - 

     7 Spreektijd 0.28 0.14 -.19 -.01 -.17 -.10 .11 .79*** - 
    8 Freq. zakelijk e-mails 11.88 13.28 .26* .34** .26* .28* -.17 -.34** -.31** - 

   9 Erv. mate zak. e-mails 2.58 1.16 .04 .15 -.01 .07 .09 -.34** -.38*** .48*** - 
  10 Freq. sociale e-mails 0.94 2.52 .22 .25* .29** .31** -.17 -.24 -.09 .82*** .10 - 

 11 Erv. mate soc. e-mails 2.26 1.24 .00 .26* -.05 .02 .01 -.24 -.15 .40*** .18 .35** - 
Note: *p < 10. **p < .05. ***p <.01. 
-Voor 6: fysieke nabijheid collega’s < 10 meter ten opzichte van arbeidsuren 
-Voor 7: spreektijd ten opzichte van arbeidsuren 

 
  

5.2 Hypothesetoetsing 

Sociale interactie 

     Er werd een positief verband verwacht tussen sociale interactie (fysieke nabijheid van collega’s en 

spreektijd) en arbeidstevredenheid. Er is een lineaire regressie uitgevoerd met als afhankelijke variabele 

arbeidstevredenheid en met de voorspellers spreektijd en fysieke nabijheid van collega’s. 

     Er is een hoofdeffect gevonden van fysieke nabijheid van collega’s: een toename in frequentie van 

nabijheid van collega’s hangt samen met een hogere arbeidstevredenheid (β = 4.77, p = .09). Dit verband 

was echter marginaal significant. Daarnaast werd een hoofdeffect gevonden van spreektijd (β = -2.49, p = 

.04), dit verband was echter negatief. Een toename in het spreken gedurende de werkdag lijkt negatief 

samen te hangen met de arbeidstevredenheid. Mogelijk wordt dit verklaard doordat een toename in 

spreektijd de werktaken kunnen verstoren. Hypothese 5 werd deels aangenomen. 
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Interactie-effect van sociale interactie tussen HNW en arbeidstevredenheid 

     Naast de hoofdeffecten is onderzocht of er sprake is van een moderator effect van sociale interactie 

(fysieke nabijheid van collega’s en spreektijd) tussen de relatie van HNW en de arbeidstevredenheid. Een 

lineaire regressie (tabel 5) laat zien dat er een positief verband is tussen het werken volgens HNW en 

arbeidstevredenheid (β = 0.25, p <.01). Ook is gevonden dat de mate van fysieke nabijheid van directe 

collega’s verband houdt met een hogere arbeidstevredenheid (β = 0.32, p = .05), maar dat een toename in 

spreektijd verband houdt met een afname van arbeidstevredenheid (β = -0.36, p = .06). Een interactie-

effect tussen HNW en fysieke nabijheid van collega’s is niet gevonden (β = 0.13, p = .42), noch tussen 

HNW en spreektijd (β = -0.16, p = .42). In andere woorden, de positieve relatie tussen HNW en 

arbeidstevredenheid is niet versterkt door de mate van sociale interactie. Echter los van elkaar heeft zowel 

het werken volgens HNW als de fysieke nabijheid van collega’s een positieve relatie met de 

arbeidstevredenheid. Hypothese 6 werd hierom verworpen. 

 

Tabel 5 

Resultaten van de regressie analyse voor de arbeidstevredenheid (N =50) 

  β SE β 
HNW .25*** .10*** 
Nabijheid van collega's .32** .16** 
Spreektijd -.36* .19* 
HNW*Nabijheid van  collega's .13 .16 
HNW*Spreektijd -.16 .20 
Note. *p<.10. **p<.05. ***p<.01. 
-Voor fysieke nabijheid: proportie tijd fysieke nabijheid van collega’s <10 mtr. ten opzichte van arbeidsuren 
-Voor spreektijd: proportie gesproken tijd ten opzichte van arbeidsuren 
 
 
 

5.3 Conclusie studie 2 

     In tegenstelling tot studie 1 is in studie 2 gevonden dat het werken volgens HNW samenhangt met een 

toename in arbeidstevredenheid. Een verklaring van dit resultaat ten opzichte van studie 1 is besproken in 

de discussie. Met betrekking tot het aspect sociale interactie is gevonden dat de fysieke nabijheid van 
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collega’s binnen een afstand van 10 meter samenhangt met een hogere arbeidstevredenheid. Een toename 

in spreektijd hangt echter samen met een afname van arbeidstevredenheid. Mogelijk komt dit verband tot 

stand doordat een toename in spreektijd resulteert in afleiding van de werkzaamheden waardoor de 

arbeidstevredenheid daalt. Verder werd geen interactie-effect gevonden tussen sociale interactie en HNW. 

Er kan derhalve niet worden gesteld dat de gevonden positieve relatie tussen HNW en 

arbeidstevredenheid wordt versterkt door de mate van sociale interactie.  

 

6.0 Discussie en conclusie 

 

     Het doel van dit onderzoek was om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke toetsbaarheid van 

de invloed van sociale interactie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid. Daarnaast is getracht 

een bijdrage te leveren in het onderzoeken van de invloed van ervaren autonomie op de relatie tussen 

HNW en arbeidstevredenheid, en is onderzocht wat het verband is tussen attitude en HNW.   

 

6.1 Theoretische implicaties 

Aspecten van HNW en arbeidstevredenheid 

     Arbeidstevredenheid is volgens Locke (1983) gebaseerd op een positieve en plezierige 

gemoedstoestand die voortvloeit uit hoe iemand zijn werkervaring beoordeelt, en waarin medewerkers 

een positief of negatief gevoel hebben over hun baan (Mustafa & Lines, 2014). Een lage 

arbeidstevredenheid leidt zo tot lagere werkprestaties en een toename in ziekteverzuim (Peeters, de Jonge 

& Taris, 2013). Een hogere arbeidstevredenheid zorgt daarentegen voor betere werkprestaties, een hogere 

betrokkenheid bij de organisatie en een hogere productiviteit (Petty, McGee & Cavender, 1984). Voor 

zowel de werkgever als werknemer lijkt de tevredenheid over een baan belangrijk. Met name factoren als 

flexibiliteit, uitdaging, autonomie en sociale interactie kunnen de arbeidstevredenheid positief 

beïnvloeden (Peeters, de Jonge & Taris, 2013; Tajfel & Turner, 1986). De invoering van een nieuwe en 
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flexibele manier van werken, genaamd ‘’Het nieuwe werken’’ lijkt dan ook goed aan te sluiten op 

factoren die de arbeidstevredenheid kunnen verhogen. 

     Tegen verwachting in blijkt uit studie 1 dat de factoren van HNW a) de mate van tijdonafhankelijk 

werken, b) de mate van plaatsonafhankelijk werken op kantoor en c) de mate van thuiswerken niet 

samenhangen met arbeidstevredenheid, zoals gebaseerd op het onderzoek van Blok, et. al., (2009); 

Steward, (2001); Gajendran & Harrison, (2007); Bailey & Kurland, (2002). In studie 2 is dit positieve 

verband echter wel gevonden. Het verschillende resultaat tussen beide studies is mogelijk verklaard door 

het gebruik van zelfrapportage onderzoek in studie 1. Zelfrapportage is door sommige onderzoekers als 

onbetrouwbaar gezien vanwege het subjectieve karakter (Rassin, 2004). Daarnaast over- of onderschatten 

participanten hun activiteiten vaak (Junco, 2013). Zo blijkt uit onderzoek naar televisie kijktijd 

bijvoorbeeld dat de eigen kijktijd werd onderschat met een gemiddelde van 4,3 uur per week in 

vergelijking tot data van een televisie monitor (Otten, Littenberg, & Harvey-Berino, 2010). Uit recent 

onderzoek naar Facebook gebruik blijkt verder dat men het eigen gebruik van dit medium in 

zelfrapportages vaker overschat met meer dan één uur per dag, in relatie tot het werkelijke gebruik 

(Junco, 2013). Omdat in studie 2 gebruik is gemaakt van werkelijke en gemeten werktijden zou gesteld 

kunnen worden dat het werken volgens HNW, met name het aspect tijdonafhankelijk werken een 

accurater beeld van de werkelijkheid geeft. Hierom kan worden bediscussieerd dat de gevonden relatie 

tussen HNW en arbeidstevredenheid, ten gunste van studie 2, kan worden aangenomen. Echter zijn voor 

wat betreft de bevindingen van beide studies ook praktische implicaties die overwogen dienen te worden 

(par. 6.2). 

 

Ervaren autonomie en arbeidstevredenheid 

     Zoals verwacht is in dit onderzoek gevonden dat ervaren autonomie en arbeidstevredenheid positief 

met elkaar samenhangen. Dit lijkt te worden verklaard doordat medewerkers die meer autonomie ervaren 

in grotere mate zelf kunnen bepalen en structureren wanneer en hoe ze een taak uitvoeren (Gajendran & 

Harrison, 2007). Hierdoor kunnen medewerkers zich onttrekken aan verstorende vergaderingen en een 
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afleidende werkplek waardoor men efficiënter kan werken (Hosie, et. al., 2013; Nardi & Whittaket, 

2002). 

 

Ervaren autonomie en HNW 

     Terugkomend op HNW, blijken de factoren plaatsonafhankelijk werken op kantoor en 

tijdonafhankelijk werken niet samen te hangen met ervaren autonomie. Dit geeft aan dat er geen verschil 

is in het ervaren van autonomie bij het wel of niet plaatsonafhankelijk en tijdonafhankelijk werken. 

Onafhankelijk van HNW toonde tabel 1 een hoge gemiddelde score van M = 5.85 op ervaren autonomie. 

Omdat de implementatie van HNW slechts 1,5 jaar geleden plaatsvond kan dit resultaat er wellicht op 

duiden dat men reeds vóór de implementatie een hoge mate van autonomie ervaarde, en dat HNW hier 

niet per definitie mee samenhangt.  

     Verder is tegen verwachting een negatief verband gevonden tussen de mate van thuiswerken en 

ervaren autonomie. Uit onderzoek van Teo, et. al. (1998) bleek dat thuiswerken medewerkers de kans 

geeft meer controle te hebben over tijd en zo werkschema’s beter te kunnen coördineren. Een overgroot 

deel van de respondenten uit dit onderzoek gaf dan ook aan gebruik te willen maken van de mogelijkheid 

om thuis te werken (Teo, et. al., 1998). Aanvullend tonen Duxbury, et. al. (1987) echter dat managers 

minder positief waren over thuiswerken vanwege zorgen over de sociale interactie en professionele 

ontwikkeling van medewerkers. Vanuit dit perspectief is de gevonden negatieve relatie tussen 

thuiswerken en autonomie mogelijk verklaard doordat medewerkers weinig autonomie ervaren om thuis 

te kunnen werken. Deze assumptie komt mede tot stand vanwege de gevonden samenhang tussen attitude 

en thuiswerken. Men heeft een positief gevoel over thuiswerken waardoor een intentie ontstaat om thuis 

te werken (Ajzen & Fishbein, 1991).  

     Een andere mogelijke verklaring voor de gevonden negatieve relatie is omdat de aard van de 

werkzaamheden dit niet toelaten. Uit een open vraag naar de reden voor het wel of niet kiezen voor 

flexibel werken zijn antwoorden genoemd zoals ‘’mijn werkzaamheden laten dit niet toe’’ of ‘’weinig 

informatie thuis’’. De vrijheid en autonomie in het kiezen hoe en waar men werkt kan hierdoor afnemen. 
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Met de invoering van HNW stelt de literatuur dan ook dat naast een wijziging van arbeidsbeleid, ook een 

wijziging in arbeidscultuur en –structuur dient op te treden (Knol & Van Riemsdijk, 2009). Zodanig dat 

thuiswerken bij mogelijkheid is ondersteund. 

 

Moderator autonomie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid 

     Verder werd een interactie-effect verwacht van ervaren autonomie op de relatie tussen HNW en 

arbeidstevredenheid. Een lineaire regressie analyse toonde een marginaal significant verband voor de 

factor plaatsonafhankelijk werken op kantoor. Verder onderzoek naar een mogelijk interactie-effect 

toonde echter dat er geen significant verband werd gevonden van ervaren autonomie op de relatie tussen 

plaatsonafhankelijk werken op kantoor en arbeidstevredenheid.  

     Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een interactie-effect is dat er onafhankelijk van 

HNW sprake is van een hoge mate van autonomie. Uit tabel 1 blijkt een gemiddelde score van M = 5.85 

in ervaren autonomie. Mogelijk ervaarden medewerkers ook reeds een hoge mate van autonomie vóór de 

implementatie van HNW. Om hier echter eenduidige uitspraken over te doen is het in een 

vervolgonderzoek interessant om een voor- en nameting uit te voeren aangaande de implementatie van 

HNW.  

 

Sociale interactie en arbeidstevredenheid 

     Onder sociale interactie is in dit onderzoek verstaan ‘‘de frequentie en mate van direct contact tussen 

twee of meerdere individuen in dezelfde ruimte door middel van spraak’’. Vanuit dit kader is met 

betrekking tot sociale interactie de proportie spreektijd van medewerkers onderzocht, en de proportie 

fysieke nabijheid van collega’s. Conform verwachting werd een positief maar marginaal significant 

verband gevonden tussen de hoeveelheid fysieke nabijheid van collega’s en arbeidstevredenheid, oftewel 

een toename in het zien van collega’s hangt samen met een hogere arbeidstevredenheid. In tegenstelling 

tot verwachting hangt een toename in spreektijd negatief samen met arbeidstevredenheid. Mogelijk kan 

dit verklaard worden doordat het veelvuldig praten de werkzaamheden kunnen verstoren, iets wat niet 
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hoeft te gelden bij het zien van collega’s (Hosie, et. al., 2013). Men kan hierbij denken aan telefoneren en 

vergaderen die als afleidende factoren van het werk kunnen worden beschouwd (Hosie, et. al., 2013; 

Nardi & Whittaket, 2002).  

     De factoren spreektijd en fysieke nabijheid van collega’s zijn in dit onderzoek afzonderlijk gemeten en 

in relatie gebracht met arbeidstevredenheid. De gevonden onderlinge samenhang tussen beide factoren 

kunnen er echter op duiden dat medewerkers met elkaar spreken wanneer zij zich in de buurt bevinden 

van elkaar. Vanuit dit kader kan dit face-2-face interactie veronderstellen, een belangrijke vorm van 

interactie waarbij geen andere manier van communiceren volstaat (Elsbach, 2003). Zo bevat face-2-face 

interactie belangrijke non-verbale informatie tussen gesprekspartners, bijvoorbeeld of een boodschap is 

begrepen (Elsbach, 2003).  

     Om de resultaten nader te verklaren is ook gekeken naar de frequentie van intern e-mail verkeer. Het 

zakelijk e-mailverkeer nam af naarmate de spreektijd en hoeveelheid fysieke nabijheid van collega’s 

toeneemt. Daarnaast hangt het sociale e-mailverkeer sterk samen met het zakelijk e-mailverkeer. Deze 

bevindingen kunnen impliceren dat sociale interactie functioneel wordt gebruikt om bijvoorbeeld 

zakelijke aangelegenheden te bespreken. Functioneel contact tussen collega’s kan dan ook computer 

gemedieerd verlopen met behulp van e-mail. Echter dreigt dan het gevaar van een verlaagde sociale 

cohesie (Baruch, 2000; Harpaz, 2002; Driskell, et. al., 2003). De resultaten tonen verder een positieve 

samenhang tussen HNW en een toename van verstuurde interne e-mails. Indien betekent dat de 

communicatie tussen collega’s meer digitaal verloopt naargelang HNW toeneemt, kan veel face-2-face 

interactie verloren gaan. Aansluitend toont het onderzoek van Veiga, et. al. (2008) dan ook een afname 

van sociale cohesie als gevolg van HNW. Ook laat het onderzoek van Bandura (1986) zien dat 

medewerkers zich in mindere mate verbonden voelen met de organisatie wanneer zij veel tijd- en 

plaatsonafhankelijk moeten werken. Bovendien suggereert een toename in het tijd- en plaatsonafhankelijk 

werken, zoals het veelvuldig thuiswerken, een afname van face-2-face contact. Ook deze afname kan 

resulteren in een verlaagde sociale cohesie en verminderde connectiviteit en identificatie met collega’s 

(Baruch, 2000; Harpaz, 2002). De informele vorm van contact en gezelligheid is voor sommige 
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medewerkers een drijfveer om te gaan werken en zich ergens thuis te voelen (Baane, et. al., 2010). Uit 

onderzoek naar arbeidstevredenheid blijkt ook dat factoren als de inhoud van het werk en collega’s het 

meest bepalend zijn, fysieke werkomgeving was bijvoorbeeld van minder belang (Volker & Voordt, 

2003).  

     Bovenstaand is beargumenteerd dat het werken volgen HNW zorgt voor een toename in computer 

gemedieerd contact. Fysiek contact met collega’s is echter van belang voor de sociale cohesie, en hangt 

samen met de arbeidstevredenheid. Bij het veelvuldig werken volgens HNW dient men tenslotte rekening 

te houden met het belang en de rol van sociale interactie voor de arbeidstevredenheid (Thatcher & Zu, 

2006). 

 

Moderator sociale interactie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid 

     Vervolgens is gekeken of de sociale interactie de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid versterkt. 

De resultaten ondersteunen dit echter niet: de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid veranderde niet 

naargelang de sociale interactie toeneemt. Onafhankelijk van elkaar hangen de factoren HNW en sociale 

interactie echter wel samen met de arbeidstevredenheid. Mogelijk kan er sprake zijn van een mediatie- 

effect van sociale interactie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid. Dit wil zeggen dat HNW 

zijn invloed op de arbeidstevredenheid doorgeeft via sociale interactie. In een vervolgonderzoek is het 

interessant om hiernaar te kijken. 

 

6.2 Beperkingen en vervolgonderzoek 

     Aangaande dit onderzoek zijn diverse beperkingen te noemen. Studie 1 bestond uit een cross-

sectioneel onderzoek waardoor geen uitspraak kan worden gedaan over de oorzaken en gevolgen van de 

verbanden. Gezien de onderzochte vestiging relatief kort HNW uitvoert en medewerkers in verhouding 

met andere vestigingen van de organisatie minder aan HNW doen is het interessant om een longitudinaal 

onderzoek te doen. Op deze manier kunnen causale verbanden van HNW worden onderzocht, maar kan 

tevens worden onderzocht of de mening van HNW veranderd naarmate men dit langer uitvoert. In het 

35 
 



Invloed van sociale interactie en ervaren autonomie op de relatie tussen HNW en arbeidstevredenheid 
 

begin van de invoering van HNW blijkt namelijk veel weerstand te ontstaan, na verloop van tijd worden 

medewerkers positiever (Voordt, 2003).  

     Een tweede beperking is dat in zowel studie 1 als in studie 2 onderzoek is gedaan onder kleine 

populaties. Dit kan een vertekend beeld geven van de resultaten, waarbij het kan voorkomen dat 

medewerkers met een positieve mening over HNW in meerdere mate deelnamen aan het onderzoek. Dit 

laatste zou kunnen gelden voor de onderzoeksgroep in studie 2 waarbij meer verbanden zijn gevonden ten 

gunste van HNW.  

     De onderzoeksresultaten tussen studie 1 en 2 wijken af ten opzichte van elkaar. In studie 1 is geen 

positief verband gevonden tussen de mate van HNW en arbeidstevredenheid, in studie 2 werd dit verband 

echter wel gevonden. De interne validiteit, de mate waarin de conclusies van het onderzoek geldig zijn 

voor de onderzoeksgroep, kan hiermee in het geding komen. Verschillen in periode van afname van het 

onderzoek zou een verklaring kunnen zijn. Ook is in studie 1 meer variatie in de resultaten gevonden en 

was er in studie 2 sprake van extreme scores. Allereerst kan dit worden verklaard door het gebruik van 

een 7 punt Likert schaal in studie 1 en een 5 punt Likert schaal in studie 2. Een andere verklaring is dat 

studie 2 bestond uit herhaalde metingen, waarbij gegevens zijn verzameld van 11 proefpersonen 

gedurende 5 werkdagen. Iedere dag is hierbij beschouwd als een afzonderlijk proefpersoon. Hierdoor 

kunnen extreme scores ontstaan indien een proefpersoon gedurende de studie geheel (on)gunstig scoort 

ten aanzien van HNW. Tot slot kan het zijn dat in studie 2 sociaal wenselijk is geantwoord. Mede door de 

aanwezigheid van een observator kan men minder anonimiteit ervaren. Bij een hogere anonimiteit scoren 

proefpersonen volgens onderzoek minder sociaal wenselijke antwoorden ten aanzien van attitudes, 

overtuigingen en gedrag (Lelkes, Krosnick, Marx, Judd & Park, 2012). Verder stellen Lelkes, et. al. 

(2012) dat zelfs bij volledige anonimiteit de verantwoordelijkheid en de motivatie kan afnemen om 

vragen doordacht en nauwkeurig te beantwoorden. 

     Een discussiepunt is de in studie 2 gebruikte variabelen voor het bepalen van de mate van sociale 

interactie. Met de proportie spreektijd is getracht de hoeveelheid spraak met collega’s te meten. Echter is 

in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen spreektijd met collega’s en spreektijd met mogelijke 
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derden. Ook kon geen onderscheid worden gemaakt tussen telefonische spreektijd en spreektijd face-2-

face. Hoewel spreektijd met externe personen, hetzij telefonisch of face-2-face ook kunnen bijdragen aan 

sociale interactie, is het voor een vervolgonderzoek interessant om te zien of deze factoren verschillen in 

relatie tot arbeidstevredenheid. 

     Verder werd uit de resultaten van studie 1 duidelijk dat een toename in leeftijd verband houdt met een 

afname van tijdonafhankelijk werken. Gezien de gemiddelde leeftijd van 46.43 jaar in studie 1 kunnen 

minder sterke verbanden zijn gevonden voor deze factor. Echter werd uit observatie in studie 2 duidelijk 

dat proefpersonen met een hogere leeftijd hun werkdag structureel eerder startten (circa 07.00 uur). In 

theorie valt dit tijdstip buiten de reguliere kantoortijden, wat inhoudt dat men wel degelijk 

tijdonafhankelijk werkt. Mogelijk ontstond reeds vóór de implementatie van HNW een voorkeur voor 

deze werktijd, waardoor medewerkers dit niet als tijdonafhankelijk interpreteren. Voor vervolgonderzoek 

dient men dit in overweging te nemen. Daarnaast is het in vervolgonderzoek interessant om de relatie 

tussen HNW en leeftijd nader te onderzoeken. 

 

     Met dit onderzoek is getracht een bijdrage te leveren aan HNW onderzoek. Het onderzoek laat zien dat 

in een werkomgeving als HNW digitale communicatie middelen een prominentere rol gaan spelen voor 

de medewerkers (Bijl, 2009). Daarnaast is informatie en kennis te allen tijde beschikbaar via internet. Dit 

maakt dat beperkingen van tijd, afstand en locatie grotendeels zijn weggevallen. HNW stelt een flexibele 

vorm van werken voor met de mogelijkheid tot tijd- en plaatsononafhankelijk werken. Deze vorm van 

werken is in dit onderzoek in verband gebracht met het ervaren van autonomie en een hogere 

arbeidstevredenheid. Echter, bij HNW vindt in de communicatie met collega’s ook een verschuiving 

plaats van fysieke interactie naar een snellere digitale vorm van communiceren via e-mail of skype. De 

digitale technologie kan de manier van samenwerken en sociale verhoudingen veranderen, waarbij dit 

onderzoek laat zien dat het ontmoeten van collega’s van belang is voor de arbeidstevredenheid. Ook is het 

belang van face-2-face interactie aangeduid, niet alleen omdat het belangrijke non-verbale informatie van 

de gesprekspartner bevat, maar ook voor de sociale cohesie en betrokkenheid bij de organisatie. Door 
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werkelijke sociale interactie te meten heeft dit onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

discussie rondom het sociale aspect van HNW.  
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8.0 Appendix 
 
 

Bijlage 1: Algemene vragenlijst (studie 1) 

Demografische variabelen 

1. Wat is uw geslacht? 

2. Wat is uw leeftijd? 

3. Wat is uw functie? 

4. Wat is uw woonsituatie? 

5a. Heeft u de zorg voor thuiswonende kinderen? 

5b. Zo ja, hoeveel thuiswonende kinderen heeft u? _______ thuiswonende kinderen 

5c. Zo ja, wat is de leeftijd van uw thuiswonende kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Plaatsonafhankelijk werken op kantoor 

6a. Maakt u weleens gebruik van verschillende werkplekken? 

6b Hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van verschillende werkplekken op eigen 

afdeling? 

6c Hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van verschillende werkplekken op een 

andere afdeling? 

6d Hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van stilte ruimtes? 

7. Aan welke eisen moet uw werkplek voldoen om uw werkzaamheden naar behoren te kunnen 

uitvoeren? 

 

Tijdonafhankelijk werken 

8a. Maakt u weleens gebruik van het werken volgens flexibele werktijden? 

8b. Zo ja, hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van flexibele werktijden? 
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Thuiswerken 

9a. Maakt u weleens gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken? 

9b. Zo ja, hoeveel dagen per week maakt u over het algemeen gebruik van de mogelijkheid om thuis te  

werken? 

9c. Voor welk type werkzaamheden maakt u gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken? 

10. Wat is de reden dat u wel of niet kiest voor flexibele werktijden of verschillende werkplekken? 

11. Op welke locatie werkt u het liefst indien u geconcentreerd wilt werken? 

 

Attitude ten opzichte van HNW 

12. Flexibel werken verhoogt mijn productiviteit. 

13. Flexibel werken verbetert mijn concentratie. 

14. Flexibel werken verhoogt mijn motivatie. 

15. Flexibel werken verhoogt het wederzijds leren tussen werknemers. 

16. Flexibel werken verhoogt mijn samenwerking met collega's. 

17. Flexibel werken leidt voor mij tot isolatie. 

18. Flexibel werken verhoogt mijn betrokkenheid aan de organisatie. 

 

Tevredenheid over kantoorruimten 

19. Over het algemeen ervaar ik de indeling van het kantoor als positief. 

20. Over het algemeen ben ik tevreden over de ruimten en plekken voor formeel overleg. 

21. Over het algemeen ben ik tevreden over de ruimten en plekken voor informeel overleg. 

 

Ervaren autonomie 

22. Over het algemeen heb ik vrijheid bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden. 

23. Over het algemeen kan ik zelf bepalen hoe ik mijn werk uitvoer. 

24. Over het algemeen kan ik zelfstandig deelnemen aan besluitvorming met betrekking tot mijn werk. 

Arbeidstevredenheid 

25. Over het algemeen is mijn baan te vergelijken met mijn ideale baan. 

26. Over het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige baan. 

27. Over het algemeen vind ik mijn baan leuk. 

28. Over het algemeen is mijn werk belangrijk voor mij. 
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Werkstress 

29. Hoe vaak wordt er van u verwacht dat u in een hoog tempo uw werk moet afronden? 

30. Hoe vaak ervaart u een verhoogde werkdruk? 

31. Hoe vaak is het onduidelijk wat uw verantwoordelijkheden zijn? 

 

Ervaren sociale interactie 

32. Over het algemeen vind ik het contact met collega’s belangrijk in mijn werk. 

33. Over het algemeen heb ik het gevoel dat ik mijn collega’s meer zie door flexibel te werken. 

34. Over het algemeen heb ik het gevoel dat ik mijn collega’s meer spreek door flexibel te werken. 

35. Over het algemeen vind ik mijn werk minder leuk als ik weinig contact heb met collega’s. 

36. Over het algemeen heeft flexibel werken een positieve invloed op de hoeveelheid sociaal contact 

tussen mij en mijn collega’s. 

37. Over het algemeen heeft flexibel werken een positieve invloed op de kwaliteit van het sociale contact 

tussen mij en mijn collega's. 

 

Bijlage 2: Dagelijkse vragenlijst (studie 2) 

1. Ik heb vandaag aan mijn eigen vaste werkplek gewerkt. 

2. Ik heb vandaag aan verschillende werkplekken gewerkt. 

3. Ik heb vandaag volgende flexibele arbeidstijden gewerkt. 

4. Ik heb vandaag een plezierige werkdag gehad. 

5. Ik heb vandaag het gevoel dat ik productief ben geweest. 

6. Ik heb vandaag het gevoel dat ik mijn tijd efficiënt heb kunnen indelen. 

7. Ik heb vandaag werkstress ervaren. 

8. Ik heb vandaag het gevoel dat ik weinig contact heb gehad met mijn directe collega’s. 

9. Hoeveel interne zakelijke e-mails heeft u vandaag ongeveer verstuurd? 

9b. Dit aantal vind ik: 

10.  Hoeveel interne sociale e-mails heeft u vandaag ongeveer verstuurd? 

10b. Dit aantal vind ik: 
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