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1

Inleiding

Om burgers en bedrijven beter van dienst te zijn, streeft de overheid op diverse niveaus
naar de totstandkoming van een geïntegreerde elektronische dienstverlening. Leidend
hierbij zijn begrippen als "e-loket" en "e-dossier". Cruciaal in al deze ontwikkelingen is
de oriëntatie op de klant (burger of bedrijf); de klant is "in control" (empowerment) en
participeert actief. Het project Burger- en Bedrijven-dossier (B-dossier), een initiatief
van het Telematica Instituut samen met een breed consortium van
(overheids)instellingen, bedrijven, en universiteiten, bundelt een aantal van deze
ontwikkelingen om de weg te bereiden voor een integraal, vraaggestuurd elektronisch
dossier.
De ontwikkeling van het B-dossier zal verschillende stadia doorlopen: mockup, validator,
demonstrator en uiteindelijk prototype. De eindproducten van elk stadia kunnen aan een
kwalitatieve analyse worden onderworpen. Een kwalitatieve analyse van de verschillende
prototypes heeft twee functies (vgl. van Deursen & van der Geest, 2006: 6):
1. Factoren uit het onderzoeksmodel een diepere betekenis geven (motieven van
proefpersonen voor hun uitspraken in de vragenlijst achterhalen) en nieuwe
factoren identificeren;
2. Toetsen van gebruiksvriendelijkheid.
In het analytisch model, dat uitgebreid wordt belicht in het rapport “Acceptatie van het
B-dossier door uitvoerende medewerkers van Ter Hedde, Van der Geest en Van Velsen
(2007)” staan factoren die bij het accepteren van het B-dossier door (uitvoerend)
medewerkers een rol kunnen spelen. Middels een kwalitatieve analyse kan er aan deze
factoren een diepere betekenis worden gegeven en kunnen andere factoren, niet
opgenomen in het onderzoeksmodel, aan het licht komen (vgl. van Deursen & van der
Geest, 2006: 6). Het kan bijvoorbeeld duidelijker worden waarom een medewerker een
technologie als het B-dossier wel of niet als nuttig en efficiënt beschouwt bij de
uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.
Gebruiksvriendelijkheid zal naar verwachting zwaar wegen bij de acceptatie van het Bdossier door uitvoerende medewerkers. Een kwalitatieve toetsing van de
gebruiksvriendelijkheid geeft inzicht in de algemene waardering voor de interface,
inzicht in de verwachtingen wat betreft de functies, organisatie en inhoud van de site, een
overzicht van elementen die problemen opleveren en een indicatie van achterliggende
redenen voor problemen (bijvoorbeeld gebrek aan voorkennis) en ten slotte een overzicht
van elementen in de interface die positief of negatief worden gewaardeerd door de
proefpersonen. Gebruiksvriendelijkheid zal vooral bij de demonstrator en het
uiteindelijke prototype een belangrijke rol spelen (vgl van Deursen & van der Geest,
2006: 6).
In dit rapport worden de onderzoeksmethoden die gebruikt worden bij de kwalitatieve
acceptatieonderzoeken verantwoord. De bevindingen van de kwalitatieve onderzoeken
naar de acceptatie van applicaties als het B-dossier zijn in twee andere rapportages terug
te vinden, namelijk: “Acceptatie van het klantvolgsysteem door klantregisseurs van de
Toonkamer in Amsterdam Zuidoost” van Ter Hedde, Van der Geest & Van Velsen
(2007) en “Acceptatie van het klantvolgsysteem door klantregisseurs van de Toonkamer
in Gouda van Ter Hedde, Van der Geest & van Velsen (2007).
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Onderzoeksmethoden kwalitatief onderzoek

Bij de ontwikkeling van het B-dossier worden verschillende stadia doorlopen die elk een
prototype als eindproduct hebben, namelijk: mockup, validator, demonstrator en
uiteindelijk prototype. In de beginfase is het nog onduidelijk hoe een acceptabel Bdossier eruit ziet voor medewerker/ambtenaar en welke factoren belangrijk zijn bij de
acceptatie. Dit inzicht kan verkregen worden door middel van het afnemen van
interviews en het houden van focusgroepen.
Persoonlijke interviews kunnen worden gebruikt om de factoren uit het analytisch model
van Ter Hedde, Van der Geest & Van Velsen (2007) een diepere betekenis te geven. Er
kunnen hier open vragen gesteld worden om te achterhalen hoe de verschillende factoren
uit het raamwerk door uitvoerende medewerkers worden gewaardeerd? Hierbij ligt de
nadruk op bijvoorbeeld: “Lijkt het je makkelijk het B-dossier te gebruiken?” (vgl. van
Deursen & van der Geest, 2006: 7). Daarnaast kan ingegaan worden op de rol van de
medewerkers in veranderende organisaties: op welke manier en in welke mate heeft het
B-dossier impact op hun werk?
Bij een focusgroep worden proefpersonen in kleine groepen van ongeveer zes deelnemers
bijeengebracht. De nadruk ligt hierbij vooral op het achterhalen van het verwachte nut en
verwachte gebruiksgemak van het B-dossier. Het voordeel van deze methode is dat
proefpersonen elkaar stimuleren om feedback te geven. Het nadeel is dat zij elkaar
daarbij kunnen beïnvloeden, waardoor de oordelen minder betrouwbaar zijn. Dit kan
worden opgelost door proefpersonen eerst hun mening op te laten schrijven en pas daarna
de discussie te beginnen (vgl. van Deursen & van der Geest, 2006: 7).
Het grootste verschil tussen het persoonlijke interview en de focusgroep is dat de eerste
dataverzamelingsmethode specifieker is en er al gekozen is voor een bepaalde
ontwerprichtlijn (dat tot uiting komt in de prototypes waarbij het persoonlijke interview
gehouden wordt). Het gaat er vooral om diepere betekenis te geven aan de
acceptatiefactoren en deze tot uiting te laten komen in (een volgende versie van) het Bdossier (vgl. van Deursen & van der Geest, 2006:7).
We zullen hieronder de twee onderzoeksmethoden even kort toelichten.

2.1

W e rkw ijz e p er so on l i jk i nt e r vi ew

Het persoonlijke interview zal plaats vinden voorafgaand aan de focusgroep. Als leidraad
bij het persoonlijke interview geldt een interviewschema waar vragen gesteld worden
over de verschillende factoren uit het acceptatieraamwerk. Het interview is semigestructureerd. Alle acceptatiefactoren komen aan bod: compatibiliteit, verwachte nut,
verwachte gebruiksgemak, zelfeffectiviteit, vertrouwen in technologie, vertrouwen in
management, ondersteuning door management, ervaring met veranderingen, beschikbare
tijd, participatie in het veranderingsproces, arbeidstevredenheid en emotionele
betrokkenheid. Over elk onderwerp zullen een aantal specifieke vragen gesteld worden.
Het gaat er vooral om dieptere betekenis te geven aan de acceptatiefactoren en deze tot
uiting te laten komen in (een volgende versie van) het B-dossier. Ook zal ingegaan
worden op de rol van de medewerker in een veranderende organisatie en de
ketensamenwerking (gedeelde informatiepositie).
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2.2

W e rkw ijz e f ocu sg ro ep

De focusgroepsessie wordt idealiter met minimaal zes medewerkers gehouden. De
bijeenkomst wordt door twee personen gecoördineerd: een moderator (onderzoeker) en
iemand die de apparatuur bedient. De focusgroepsessie wordt met een datarecorder
opgenomen. Met een overhead projector wordt een versie van een applicatie als het Bdossier getoond. Tijdens de sessie wordt er zorg voor gedragen dat een vooraf gestelde
gespreksstructuur wordt aangehouden. Specifieke onderwerpen worden aangehaald
waarvan niet teveel wordt afgeweken: slechts wanneer iets echt relevant lijkt wordt op de
vooraf gestelde tijdslijn geanticipeerd.
Bij de focusgroep kijken we vooral naar het nut en gebruiksgemak van een nieuwe
applicatie of systeem. Verder kan op basis van de focusgroep aan de factoren uit het
onderzoeksmodel een diepere betekenis worden geven en nieuwe factoren, niet
opgenomen in het onderzoeksmodel, aan het licht brengen. Hier geeft het kwalitatieve
onderzoek dus een meer gedegen invulling aan het onderzoeksmodel, door de verschillende
factoren op meerdere, belangrijke punten te belichten.
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Uitvoering kwalitatief onderzoek

In het vorige hoofdstuk zijn de onderzoeksmethoden van de kwalitatieve
acceptatieonderzoeken kort toegelicht. In dit hoofdstuk zullen we kijken naar de opzet
van het individuele diepte-interview en focusgroep die gehanteerd wordt voor de
kwalitatieve studies.

3.1

I n d i vid u e e l i n t e r vi ew

Het onderstaande interviewschema wordt gebruikt bij de kwalitatieve studies naar de
acceptatie van het B-dossier door uitvoerende medewerkers. Als voorbeeld is genomen
het onderzoek bij de Toonkamer in Amsterdam Zuidoost naar de acceptatie van het
klantvolgsysteem (KVS) door klantregisseurs. Bij andere onderzoeken verschillen de
systeemnamen, organisatienamen, maar zijn de vragen verder identiek.
Gespreksintroductie
Mijn naam is [………………..]. Ik ben werkzaam bij de faculteit Gedragswetenschappen
van de Universiteit Twente. Samen met het UWV, CWI en DWI doen wij een onderzoek
naar de acceptatie van het digitaal Klantvolgsysteem (KVS). Daarom ben ik hier vandaag
bij u op bezoek. Ik zou graag van u willen weten hoe u het werken met dit systeem tot nu
toe bevalt en wat voor u belangrijke factoren geweest zijn voor de wijze waarop en de
mate waarin u het KVS gebruikt. Er zal speciaal aandacht zijn voor de factoren die de
aanvaardbaarheid van het KVS bij u als klantregisseur bepalen.
Kern van het interview
Het interview bestaat uit vier delen:
• Een korte introductie van de geïnterviewde;
• Vragen die betrekking hebben op de intentie tot gebruik;
• Vragen die betrekking hebben op de veranderingsbereidheid;
• Vragen die betrekking hebben op de samenwerking en informatie-uitwisseling met
andere partijen voor het KVS.
Overige aandachtspunten
• Verwijzen naar de telefonische afspraak en bevestigingsbrief.
• Duur interview maximaal anderhalf uur.
• Rapportage: (intern) naar partners in het project (B-dossier).
• Publicatie resultaten over 8 weken.
• Bandrecorder voor gebruik interviewer, niet voor derden. Vragen om toestemming!
• Anonieme verwerking.

Achtergrondinformatie
1. Kunt u zich kort u even aan mij voorstellen?
2. Wat is uw computerervaring?
• Sinds wanneer werkt u met computers?
• Hoe vaak gebruikt u de computer?
• Waarvoor gebruikt u de computer vooral (i.k.v. uw werk of vooral privé)?

1 0

T E L E M A T I C A

I N S T I T U U T

Intentie tot gebruik van het KVS
3. Had u al ervaring met het werken met computersystemen vergelijkbaar als het KVS?
Met andere woorden sluit het KVS aan bij ervaringen die u in uw huidige of vorige
baan hebt opgedaan? Indien ja, kunt u aangeven op welke wijze? Indien niet, op
welke punten sluit het KVS niet aan bij ervaringen die u in uw huidige of vorige baan
heeft opgedaan?
4. In hoeverre beschouwt u het KVS als een nuttig systeem? Bent u van mening dat het
gebruik van het KVS u in uw werkzaamheden veel oplevert?
5. Vindt u het KVS een beter systeem dan het systeem waarmee u voorheen werkte?
Kunt u aangeven waarom wel of niet?
6. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken? Kunt u aangeven waarom wel of niet?
7. Kunt u overweg met het KVS zonder hulp van anderen?
8. Hoe hebt u geleerd om met het KVS te werken?
9. In hoeverre past het KVS goed bij de manier waarop u graag uw werk uitvoert?
10. Welke kennis en vaardigheden moet iemand hebben om goed met het KVS te kunnen
werken?
11. Hebt u vertrouwen in uw capaciteiten om uw werktaken gerelateerd aan het KVS
adequaat te volbrengen?
12. Hebt u vertrouwen in het KVS als technologie? Kunt u aangeven waarom wel of
niet?
13. Hebt u vertrouwen in het Internet, waar het KVS gebruik van maakt?
14. Denkt u dat uw cliënten vertrouwen hebben in het KVS als technologie? Kunt u
aangeven waarom wel of niet?
15. Welke van de factoren die we zojuist besproken hebben, is nu volgens u de meest
bepalende voor uw (succesvol) gebruik van het KVS? Waarom juist deze factor?
Feitelijk gebruik van het KVS
16. Op welke manier en in welke mate wordt het KVS momenteel door u gebruikt?
17. Hoe bevalt u het KVS bij de uitvoering van uw werkzaamheden?
Veranderingsbereidheid van een klantregisseur
18. In hoeverre heeft de invoering van het KVS gevolgen voor de inhoud van uw werk?
19. Speelt de organisatorische verandering als gevolg van de invoering van het KVS een
belangrijke rol in uw dagelijkse werk? Zo ja, op welke wijze?
20. Hebt u zich moeten aanpassen aan de organisatorische verandering? Zo ja, kunt u
aangeven op welke manier?
21. Ontvangt u regelmatig informatie over de voortgang van de verandering?
22. Indien de vorige vraag beantwoord is met ja. wat vindt u van de communicatie over
de invoering van het KVS en de daarmee gepaard gaande organisatieverandering?
hebt gekregen, heeft u die op tijd ontvangen? Werd de informatie in een vroeg
stadium aan u overgebracht?
23. Is het doel en de noodzaak van de verandering duidelijk aan u overgebracht?
24. Hebt u de mogelijkheid gehad om invloed uit te oefenen op de beslissingen die
gemaakt zijn aangaande de verandering? Had u enige controle over de
organisatorische verandering die zijn voorgesteld? Indien ja, op welke wijze?
25. Is uw leidinggevende bereid om te luisteren naar uw mening over de verandering?
26. In hoeverre hebt u vertrouwen in uw leidinggevende?
27. Komt de invoering van het KVS en de daarmee gepaard gaande organisatorische
verandering voor u op een gunstig tijdstip? Kunt u uitleggen waarom wel of niet?
28. Krijgt u voldoende tijd om de organisatorische verandering door te voeren die het
gevolg is van de invoering van het KVS?
29. Voelt u zich persoonlijk betrokken bij het veranderingsproces? Zo ja, op welke
wijze?
30. Hebt u al eens eerder een organisatieverandering meegemaakt?
31. Indien de vorige vraag beantwoord is met ja. Hebt u vooral positieve of juist
negatieve ervaringen opgedaan met eerdere organisatieveranderingen?
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32. Vindt u het werk dat u doet belangrijk voor u? Betekent uw werk veel voor u? Kunt u
aangeven waarom wel of niet?
33. Haalt u voldoening uit uw werk? Indien ja. Waar wordt dat met name door bepaald?
34. Hebt u de indruk dat uw leidinggevende achter de verandering staat?
35. Bent u tevreden over de aansturing door uw direct leidinggevende van de
organisatieverandering? Kunt u aangeven waarom wel of niet?
36. Bent u door uw direct leidinggevende gestimuleerd om met het KVS te werken? Zo
ja, op welke manier?
37. Wat is de houding van uw collega’s over de organisatieverandering? Hoe kijken zij
tegen de verandering aan?
38. Welke van de factoren die we zojuist besproken hebben, is nu volgens u de meest
bepalende voor uw veranderingsbereidheid? Waarom juist deze factor?
Ketensamenwerking / informatie-uitwisseling
39. Welke personen/partijen zijn geautoriseerd om met het KVS te werken?
40. Welke informatie wordt door verschillende personen, afdelingen en/of instanties
geraadpleegd op geplaatst in het KVS?
41. Wat vindt u van de kwaliteit van door andere partijen aangeleverde informatie in het
KVS?
42. Weten de verschillende partijen van elkaar wat er met de aangeleverde informatie
gebeurt? Weet u bijvoorbeeld wat UWV, CWI en/of DWI doen met informatie die u
hebt aangeleverd in het KVS?
43. Wat vindt u over het algemeen van de samenwerking met andere collega’s en
instanties ten behoeve van het KVS?
44. Hebt u vertrouwen in de andere ketenpartners die betrokken zijn bij het
Toonkamerproject? (
• Hebt u er vertrouwen in dat de ketenpartners hun werk goed doen (ondermeer de
tijdigheid, actualiteit, correctheid en volledigheid van processen en data)?
• Hebt u er vertrouwen in dat de verschuiving in machtsverhoudingen niet door de
andere ketenpartners wordt misbruikt?
Afsluiting van het gesprek
• Zijn er in uw ogen nog zaken die relevant zijn, maar die in het gesprek niet aan
bod zijn gekomen?
• Hebt u verder nog enkele op- of aanmerkingen?
Bij andere studies zal op een vergelijkbare wijze onderzoek gedaan worden naar de
acceptatie van een nieuwe applicatie of systeem. Alleen zal het interviewschema dan
enigszins aangepast worden aan de andere casus wat betreft de naam van het systeem en
de organisatie, zoals al eerder is opgemerkt.

3.2

F oc us gr oep

Het onderstaande draaiboek wordt gebruikt bij de focusgroepen die gehouden worden in
het kader van kwalitatieve studies naar de acceptatie van het B-dossier door uitvoerende
medewerkers. Als voorbeeld is genomen het onderzoek bij de Toonkamer in Amsterdam
Zuidoost naar de acceptatie van het klantvolgsysteem (KVS) door klantregisseurs. Bij
andere onderzoeken verschillen de systeemnamen, organisatienamen, maar zijn de opzet
en vragen verder identiek.
Projectgrootte
Per focusgroep nemen zes reïntegratiecoaches deel. De coördinatie van de bijeenkomst
zal door drie personen plaatsvinden: een gespreksleider (moderator) en twee personen die
zorgen voor ondersteunende werkzaamheden.

1 2

T E L E M A T I C A

I N S T I T U U T

Plaats en tijd
De bijeenkomst wordt gehouden bij [……………], locatie en tijdstip [………………….].
Noodzakelijke faciliteiten
• Een vergadertafel/ruimte voor minimaal 9 personen;
• Aansluiting voor netwerk, stopcontacten met verlengsnoeren en –kabels, zodat
een laptop aangesloten kan worden;
• PC, dataprojector (beamer) en projectiescherm, zodat de website die besproken
wordt getoond kan worden aan de deelnemers;
• Apparatuur voor audio-opnames, bijvoorbeeld cassetterecorder of voice-recorder;
• Cassettebandjes, batterijen (ook reserve).
Vooraf aan de focusgroep
De apparatuur wordt ongeveer een uur voordat de deelnemers arriveren klaar gezet.
De discussie
De focusgroep wordt gestructureerd door de moderator. Deze draagt er zorg voor dat de
discussie zo dicht mogelijk aansluit bij de aangehaalde onderwerpen. Tevens houdt deze
de tijd in de gaten.
Indeling van de focusgroep
De focusgroep kent de volgende indeling:
1. Introductie;
2. Voorstelronde;
3. Digitaal klantvolgsysteem tonen;
4. Open vragen;
5. Afsluiting.
1.
Introductie
De introductie bestaat uit de volgende stappen:
• Voorstellen van de moderator
• Waarom zijn we hier:
Binnen het project B-dossier wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een
zogenaamd digitaal dossier. Dit dossier moet burgers en bedrijven in staat stellen om
eenvoudig en efficiënt diensten af te handelen met overheidsorganisaties via het internet.
Typerend voor een dergelijk digitaal dossier is de gedeelde-informatiepositie (GIP). De
GIP houdt in dat meerdere overheidsorganisaties samen toegang hebben tot het digitale
dossier van een burger of bedrijf. Alle partijen kunnen informatie toevoegen aan het
digitale dossier of deze informatie benutten. Door middel van een GIP kan er effectiever
en efficiënter worden gewerkt. Daarnaast wordt het door een GIP eenvoudiger om
adequaat te reageren voor een overheidsinstantie (Landsbergen & Wolken, 2001).
Acceptatie van de GIP door de burger of bedrijf is een cruciale factor voor het succes van
een digitaal dossier. Als de burger of het bedrijf niet welwillend is om informatie te
delen met overheidsorganisaties, valt de basis weg waarop het digitale dossier stoelt. Het
is daarom van belang om de factoren te bepalen die bijdragen aan de acceptatie van de
GIP door burgers of bedrijven.
Een systeem waarbij de GIP prominent aanwezig is, is ‘Mensen aan het werk’ (MahW).
Dit systeem wordt gebruikt binnen het Toonkamerproject Amsterdam Zuidoost. Dit
project komt voort uit de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). In
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Toonkamers verzorgen medewerkers van UWV, CWI en DWI gezamenlijk de uitvoering.
In het project worden ze klantregisseurs genoemd. Samen monitoren zij de activiteiten
die werklozen ondernemen om weer aan het werk te komen en ondersteunen zij hen in
het vinden van een baan. Op basis van de getoonde inzet bepalen de klantregisseurs of de
werkzoekende nog in aanmerking komt voor een uitkering.
Een cruciaal onderdeel van het systeem is een website waar de werkzoekende berichten
van de klantregisseur ontvangt, belangrijke stukken uploadt (bijvoorbeeld een CV of
sollicitatiebrief) en doorgeeft waar en wanneer hij of zij solliciteert. De klantregisseur
heeft een eigen toegang tot de dossiers van alle te begeleiden werkzoekenden staan. Met
deze applicatie kan de klantregisseur berichten (email of sms) sturen naar de
werkzoekende, activiteiten van werkzoekende monitoren en rapportages maken.
Wat gaan we in 1,5 uur doen?
Uitleggen dat we:
Beginnen met een voorstelronde, daarna het KVS zullen tonen en de verschillende
stappen van het systeem zullen gaan behandelen, vooral qua ervaren nut en ervaren
gebruiksgemak.

Eerst kort de antwoorden op papier invullen, waarna deze vervolgens besproken zullen
worden. De bedoeling is niet dat er consensus wordt bereikt, maar dat er in kaart
gebracht wordt wat jullie belangrijk vinden bij het gebruik van het KVS.
Benadrukken wat er met de gegevens wordt gedaan
• Opname van het gesprek;
• Wordt alleen gebruikt om te analyseren wat er allemaal speelt;
• Anonimiteit wordt gewaarborgd.
2.
Voorstelronde
In de voorstelronde krijgen de deelnemers een voor een het woord waarbij zij het
volgende moeten vermelden:
• Wie hij of zij is;
• Bij welke organisatie hij of zij werkzaam is;
• Wat zijn of haar functie is.
3.
Digitaal klantvolgsysteem (KVS) tonen
Na de introductie en voorstelronde zullen we nu gaan kijken wat voor u als medewerker
(van UWV, CWI of DWI) de meerwaarde is van het KVS voor uw werk. Aan de hand
van volgende vier stappen (activiteiten die u uitvoert) zullen we vaststellen wat voor hen
de toegevoegde waarde van het KVS is (voor de manier waarop zij hun werk uitvoeren):
1. Identificeren klant, verzamelen basis persoonsgegevens (aan balie of via Eintake);
2. Intake werkzoekende:
• Informatie verschaffen over rechten en plichten, en mogelijkheden voor
de klant m.b.t. arbeidsmarkt, reïntegratietrajecten of uitkeringen;
• Afspraken maken met klant en traject in gang zetten.
3. Begeleiden/coachen en eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren;
4. Reïntegratie monitoren.
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Bij elke vragenronde (stap) moeten de medewerkers vooraf op opgegeven stellingen eerst
schriftelijk hun mening geven. Daarna kunnen ze in de discussie hun mening verdedigen!
Stap 1 Identificeren klant en verzamelen basis persoonsgegevens
1. Hoe nuttig vindt u het KVS bij het identificeren van de klant en het verzamelen
van basis persoonsgegevens?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel nuttig
Nuttig)
Neutraal
Niet nuttig
Helemaal niet
nuttig
2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u het identificeren van de klant en
het verzamelen van basis persoonsgegevens graag doet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel goed
Goed
Neutraal
Niet
Helemaal niet
passend
passend
3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken voor het identificeren van de klant en
het verzamelen van basis persoonsgegevens?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel
Gemakkelijk
Neutraal
Niet echt
Helemaal niet
gemakkelijk
gemakkelijk
gemakkelijk
4. Kunt u een belangrijk voordeel noemen van het KVS bij het identificeren van de
klant en het verzamelen van basis persoonsgegevens?

5. De volgende vraag had u misschien al verwacht. Kunt u ook een belangrijk
nadeel noemen van het KVS bij het identificeren van de klant en het verzamelen
van basis persoonsgegevens?

Discussie
1. Hoe nuttig vindt u het KVS bij het identificeren van de klant en het verzamelen
van basis persoonsgegevens?
2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u het identificeren van de klant
en het verzamelen van basis persoonsgegevens graag doet?
3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken voor het identificeren van de klant
en het verzamelen van basis persoonsgegevens?
4. Wat vindt u een belangrijk voordeel van het KVS bij het identificeren van de
klant en het verzamelen van basis persoonsgegevens?
5. Wat vindt u een belangrijk nadeel van het KVS bij het identificeren van de klant
en het verzamelen van basis persoonsgegevens?
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Stap 2 Intake werkzoekende
1. Hoe nuttig vindt u het KVS bij de intake van de werkzoekende?
(1)
(2)
(3)
(4)
Heel nuttig
Nuttig)
Neutraal
Niet nuttig

(5)
Helemaal niet
nuttig

2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u de intake van de werkzoekende
graag doet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel goed
Goed
Neutraal
Niet
Helemaal niet
passend
passend
3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken bij de intake van de werkzoekende?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel
Gemakkelijk
Neutraal
Niet echt
Helemaal niet
gemakkelijk
gemakkelijk
gemakkelijk
4. Kunt u een belangrijk voordeel noemen van het KVS bij de intake van de
werkzoekende?

5. Kunt u ook een belangrijk nadeel noemen van het KVS bij de intake van de
werkzoekende?

Discussie
1. Hoe nuttig vindt u het KVS bij de intake van de werkzoekende?
2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u de intake van de werkzoekende
graag doet?
3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken voor de intake van de
werkzoekende?
4. Wat vindt u een belangrijk voordeel van het KVS bij de intake van de
werkzoekende?
5. Wat vindt u een belangrijk nadeel van het KVS bij de intake van de
werkzoekende?
Stap 3 Begeleiden/coachen en eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren
1.

Hoe nuttig vindt u het KVS bij het begeleiden/coachen en eigen
zoekpogingen/afspraken klant monitoren?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel nuttig
Nuttig)
Neutraal
Niet nuttig
Helemaal niet
nuttig
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2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u het begeleiden/coachen en
eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren graag doet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel goed
Goed
Neutraal
Niet
Helemaal niet
passend
passend
3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken voor het begeleiden/coachen en eigen
zoekpogingen/afspraken klant monitoren?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel
Gemakkelijk
Neutraal
Niet echt
Helemaal niet
gemakkelijk
gemakkelijk
gemakkelijk
4. Kunt u een belangrijk voordeel noemen van het KVS bij het begeleiden/coachen
en eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren?

5. Kunt u ook een belangrijk nadeel noemen van het KVS
begeleiden/coachen en eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren?

bij

het

Discussie
1. Hoe nuttig vindt u het KVS bij het begeleiden/coachen en eigen
zoekpogingen/afspraken klant monitoren?
2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u het begeleiden/coachen en
eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren graag doet?
3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken bij het begeleiden/coachen en eigen
zoekpogingen/afspraken klant monitoren?
4. Wat vindt u een belangrijk voordeel van het KVS bij het begeleiden/coachen en
eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren?
5. Wat vindt u een belangrijk nadeel van het KVS bij het begeleiden/coachen en
eigen zoekpogingen/afspraken klant monitoren?
Stap 4 Reïntegratie monitoren
1. Hoe nuttig vindt u het KVS bij de reïntegratie monitoren?
(1)
(2)
(3)
(4)
Heel nuttig
Nuttig)
Neutraal
Niet nuttig

(5)
Helemaal niet
nuttig

2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u de reïntegratie monitoren graag
doet?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel goed
Goed
Neutraal
Niet
Helemaal niet
passend
passend
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3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken bij de reïntegratie monitoren?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Heel
Gemakkelijk
Neutraal
Niet echt
Helemaal niet
gemakkelijk
gemakkelijk
gemakkelijk
4. Kunt u een belangrijk voordeel noemen van het KVS bij de reïntegratie
monitoren?

5. Kunt u ook een belangrijk nadeel noemen van het KVS bij de reïntegratie
monitoren?

Discussie
1. Hoe nuttig vindt u het KVS bij de reïntegratie monitoren?
2. In hoeverre past het KVS bij de manier waarop u de reïntegratie monitoren graag
doet?
3. Vindt u het KVS gemakkelijk te gebruiken bij de reïntegratie monitoren?
4. Wat vindt u een belangrijk voordeel van het KVS bij de reïntegratie monitoren?
5. Wat vindt u een belangrijk nadeel van het KVS bij de reïntegratie monitoren?

4.
Open discussievragen
Na het doorlopen van de stappen (schermen) worden er vijf open vragen gesteld:
1. Beschouwt u het KVS als een beter systeem dan het systeem of de systemen
waarmee u voorheen werkte?
2. Wat vindt u veruit het belangrijkste pluspunt (voordeel) van het KVS bij de
uitvoering van uw werkzaamheden?
3. Wat vindt u veruit het belangrijkste minpunt (nadeel) van het KVS bij de
uitvoering van uw werkzaamheden?
4. Wat vindt u over het algemeen van de samenwerking met andere
partijen/collega’s rond het KVS?
5. Wat is het belangrijkste advies (op grond van uw ervaring met het KVS) dat u de
ontwikkelaars van een persoonlijke internetpagina zou willen meegeven?
5.
Afsluiting
Wanneer alle vragen gesteld zijn of nadat de tijd om is, zal de bijeenkomst worden
beëindigd en worden de reïntegratiecoaches bedankt voor deelname aan de focusgroep.
Tevens wordt aan de betrokkenen verteld wanneer en op welke wijze zij op de hoogte
gebracht worden van de bevindingen van de focusgroep.

3.2

T en s lott e

Bij het interviewschema en het draaiboek voor de focusgroep is de casus van de
Toonkamer in Amsterdam Zuidoost als voorbeeld aangehaald. Bij andere studies zal op
een vergelijkbare wijze onderzoek gedaan worden naar de acceptatie van een nieuwe
applicatie of systeem. Alleen zal het interviewschema en het draaiboek dan enigszins
1 8

T E L E M A T I C A

I N S T I T U U T

aangepast worden aan de andere casus (denk aan de naam van het systeem en de
organisatie), zoals al eerder is opgemerkt.
Bij het interview ligt de nadruk vooral op het achterhalen van de factoren die de
acceptatie van applicaties als het B-dossier bij uitvoerende medewerkers bepalen. Bij de
focusgroep ligt de nadruk vooral op feitelijk gebruik, het nut en de
gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Er is bewust gekozen om bij de kwalitatieve
studies gebruik te maken van een combinatie van deze twee dataverzamelingsmethoden.
Hiermee wordt beoogd de verschillende voordelen van beide methoden te benutten en
elkaar aan te vullen.
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