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Voorwoord 
 
Binnen de informatiekunde wordt vaak gewerkt met interviews. Denk 
bijvoorbeeld aan interviews met een opdrachtgever, klanten of gebruikers. Dit 
dictaat is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel geeft theoretische 
achtergrondinformatie over interviews. Het tweede deel gaat meer in op de 
praktische kant van interviewen. 

Interviewen voor wetenschappelijk onderzoek is anders dan interviewen voor 
tijdschriften of nieuwsrubrieken. Bij wetenschappelijk onderzoek probeert men 
zoveel mogelijk objectieve informatie te achterhalen. Interviewen voor 
amusementsprogramma's of actualiteitsrubrieken hebben tot doel de aandacht 
van het publiek te trekken en de objectiviteit van de informatie staat dan niet 
altijd voorop. In dit dictaat gaat het om interviewen in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek.  
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1. Interview Theoretisch 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende vormen en aanpakken van interviews 
besproken. 

1.1 Conversatie als onderzoek 
 
Converseren is een basis manier voor mensen om met elkaar interactie te 
hebben. Mensen praten met elkaar, zijn in wisselwerking met elkaar, stellen 
vragen aan elkaar en beantwoorden die weer.  
Zoals bekend zijn er verschillende vormen van conversaties, in het hedendaagse 
leven, in de literatuur en bij verschillende vakgebieden. Dagelijkse gesprekken 
variëren van gesprekken tot kleine opmerkingen tot het vertellen van nieuws aan 
elkaar of het houden van formele gesprekken. In de literatuur varieert het van 
dramastukken tot romans met lange en korte conversaties erin. Professionele 
conversaties bevatten onder andere: journalistieke interviews, juridische 
ondervragingen, academische overhoringen, religieuze gesprekken, 
therapeutische gesprekken en kwalitatieve onderzoekinterviews, die we gaan 
bespreken.  
Een onderzoekinterview is gebaseerd op conversaties zoals in het dagelijkse 
leven en behoort tot de professionele conversaties.  
 

1.2 Het interview gedefinieerd: 
 
Een proces van tweevoudige communicatie met een vooraf bepaald serieuze 
bedoelde ontwerp van uitwisselingsgedrag met daarin begrepen het vragen en 
beantwoorden van vragen.  
 

• Het woord proces hierin staat voor een dynamisch voortdurend 
veranderende interactie met verschillende variabelen die werken en 
reageren op elkaar, met een structuur of een systeem die niet vast staat.  

• Het woord tweevoudig geeft aan dat het om twee verschillende partijen 
gaat en nooit meer dan dat. In een partij kunnen wel twee mensen zitten 
zowel in de interviewende partij als de geïnterviewde partij. Maar bij een 
interview is er altijd sprake van precies twee partijen. 

• Vooraf serieuze bedoelde ontwerp houdt in dat een van de twee partijen 
een interview begint met een bepaald doel in gedachten. 

• Uitwisselingsgedrag staat voor het delen van relevante informatie, 
gevoelens of wetenswaardigheden aan elkaar.  

 
Een andere definitie van Miller(1992) voor interview is de volgende:
“A face-to-face dyadic interaction in which one individual plays the role of the 
interviewer and the other takes on the role of interviewee, and both of these 
roles carry clear expectations concerning behavioral and attitudinal approach. 
The interview is requested by one of the participants for a specific purpose and 
both participants are willing contributors.” 
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1.3 Oorsprong 
 
Interview is een Nieuw nederlands woord, na 1700 in gebruik genomen en komt 
in 1885 in de Groene Amsterdammer terug als interview ‘vraaggesprek met een 
journalist’. Het woord is ontleend aan het Engelse interview ‘vraaggesprek met 
een journalist’ [1869; OED].  
Het had eerder al de verouderde betekenis ‘formele en/of ceremoniële 
ontmoeting van hooggeplaatste personen’, ouder enterview ‘id.’ [1514; OED], 
ontleend aan het Franse entrevue ‘gesprek, ontmoeting’, wat een afleiding is van 
het werkwoord (s')entrevoir in de nu verouderde betekenis ‘elkaar persoonlijk 
ontmoeten’ [ca. 1190; Rey]  
Dit wordt gevormd uit entre-, ontstaan uit Latijn inter- ‘tussen’, en voir ‘zien’, dat 
teruggaat op Latijn vidēre ‘zien’, verwant met weten.1

1.4 Formeelheid interview 
 
Op een schaal waarop verschillende conversaties en gespreksvormen staan 
vermeld van formeel naar informeel behoort een interview tussen een normaal 
gesprek en een groepsdiscussie, zie hieronder: 
 
Informeel                 Formeel 

gevoelens conversatie  interview groepsdiscussie colleges massamedia 
   delen           geven 
 

1.5 Objectiviteit van een interview 
 
Bij een interview zijn de antwoorden die verkregen worden altijd subjectief. Dat 
wil zeggen dat er een vertekening is van de ondervraagde en het nooit letterlijk 
zo hoeft te zijn wat hij antwoord. Antwoorden van interviewvragen zijn dus altijd 
verwoordingen van cognities, dat wil zeggen ken-inhouden van personen. 
Soorten van dit soort cognities zijn de volgende: opinie, attitude, behoefte, 
wens, evaluatie, gevoel, kennis, eigenschap, motief, gedragsweergave(heden en 
verleden), voornemen, weergave van een feit en verwachting.  
Na een interview wordt er meestal een interviewresultaat gemaakt die volgens 
onderstaand schema tot stand komt: 

cognitie antwoord resultaat 

verwoording 
door de 
Geïnterviewde  

vastlegging 
door de 
Interviewer  

                                                 
1 http://www.etymologie.nl/ 
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Totstandkoming van een interviewresultaat 
 
De twee stappen in de totstandkoming van interviewresultaten kunnen beide de 
oorzaak vormen van vertekening van de cognities, zoals die in de resultaten tot 
uitdrukking komen. Hiermee zijn twee momenten gegeven, waarop afbreuk kan 
worden gedaan aan de objectiviteit.  
Bij interviews dient de interviewer zich van zulke interpretaties te onthouden. 
Een complicerende factor bij dit alles is nog, dat een cognitie niet louter een 
eigenschap is van een persoon, maar voor een deel ook een product van de 
situatie waarin deze zich bevindt.  
Dit laatste leidt tot consequenties zodat we eigenlijk niet meer kunnen spreken 
van ‘de’ mening(cognitie) van een persoon. Mensen kunnen in een bepaalde 
situatie cognities op nahouden die anders zijn en zelfs strijdig zijn met cognities 
die ze in sommige andere situaties hebben. Cognities staan dus niet in alle 
gevallen vast. Dit geldt dan natuurlijk ook op antwoorden van interviewvragen. 
Bijvoorbeeld als iemand in de ene situatie dit antwoord. En even later als de 
geïnterviewde ziet dat nu zijn antwoorden worden genoteerd door de interviewer, 
dat die dan heel anders antwoord. Of dat er een tweede keer andere mensen bij 
zijn, zal het antwoord ook heel anders zijn. Daarom moeten we de vorige figuur 
aanpassen tot de volgende: 
 

Cognitie Antwoord Resultaat

Verwoording 
door de 

Geïnterviewde 
(evaluatie door 

interviewer) 

Vastlegging door 
de interviewer 

(geen interpretatie 
door interviewer) 

Persoon van de 
geïnterviewde 

Interviewsituatie 

Vormgeving van 
de situatie door de 

interviewer 
(standaardisatie 

door interviewer) 

 
 
Situatie-invloeden zijn dus zeer bepalend voor de antwoorden op een interview 
en zijn niet uit te schakelen. Het enige wat kan worden nagestreefd is deze 
invloeden zoveel mogelijk in de hand te houden. Daarvoor is het handig om bij 
een interview de situatie in te schatten hoe die zal plaats vinden. Een dergelijke 
vooraf uitgetekende situatie heet een standaardsituatie. Deze standaardsituatie 
zouden we eigenlijk bij elk interview dan zoveel mogelijk willen nastreven.  
Situatiestandaardisatie wil dus zeggen dan de interviewer zoveel mogelijk 
moet voorkomen dat toevallige, ongecontroleerde situatie-invloeden effect 
hebben op de uitkomst van het interview.  
Objectiviteit betekent nu in dit verband: afwezigheid van ongecontroleerde 
situatie-invloeden.  
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Samengevat leert dat er drie momenten kunnen zijn dat de objectiviteit van het 
interviewresultaat wordt bedreigd: 

- Bij de vormgeving van de situatie. 
- Bij de verwoording van de cognities. 
- Bij het vastleggen van de antwoorden. 
 
  

1.6 Soorten en aanpakken van interviews  
 
We kunnen de verschillende soorten interviews opdelen in groepen wanneer ze 
het best te gebruiken zijn. Deze indeling is in onderstaande tabel weergegeven: 
 
Groep Soort interview 
Informatie verzamelend Surveys en polls 
 Exit-interviews 
 Onderzoekinterviews  
 Onderzoeking: verzekeringen, politie, etc.. 
 Medisch: psychiatrisch, maatschappelijk 

werker   
 Journalistieke  
Selectie Screening voor het inhuren van iemand 
 Determineren 
 Plaatsing van mensen 
Overtuigend interview Verkopen van producten 
 Verkopen van diensten 
 Quasi-commercieel verkopen 
Probleemoplossend Counseling 
 Therapeutisch 
 
De eerste groep is een informatieverzamelend interview waarin men zoveel 
mogelijk informatie probeert te krijgen van de geïnterviewde. Binnen deze groep 
bevindt zich ook onderzoeksinterviews waarop wij ons vooral richten bij deze 
cursus.  
De tweede groep is selectie, hier kunnen interviews ingedeeld worden waarin 
personen worden geselecteerd zoals een sollicitatiegesprek of een kijkavond voor 
een kamer. 
De derde groep is een overtuigend interview waarin het hoofddoel is de 
geïnterviewde te overtuigen van een standpunt of iets aan de geïnterviewde te 
verkopen. 
De laatste groep is een probleemoplossend interview waarbij door middel van 
vraag en antwoord een oplossing wordt gezocht voor een probleem. 
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1.7 Twee aanpakken interviews 
 
Gericht interview is een interview dat vooral wordt geleid door de interviewer 
en een bepaald doel heeft. Deze aanpak zal vooral toegepast worden bij het 
informatieverzamelend selectie interview.  
Ongericht interview kan herkend worden aan dat de geïnterviewde bepaald 
hoe het interview zal verlopen. Het onderwerp van het interview ligt niet vast, 
daar kan een discussie aan vooraf gaan. Voorbeelden van deze aanpak zien we 
bij counseling, probleemoplossende en therapeutische interviews.  
Deze aanpak kan herkend worden door te kijken wie bij het interview begint. Als 
de geïnterviewde begint dan is het een ongericht interview. 
 

1.8 Interview gebruiken voor onderzoek 

 
Interviewen bij een onderzoek van een aantal personen is meestal van 
toepassing bij een kwalitatief onderzoek.  
Bij een kwantitatief onderzoek worden er surveys/vragenlijsten gebruikt wat in 
gezien kan worden als een schriftelijk interview. Dit interview is dan meestal 
vrijwel helemaal vastgelegd, de vragen en volgorde staan vast en de 
keuzeruimte van de antwoorden is meestal beperkt. 
 
De wederzijdse communicatiestroom die het interview karakteriseert biedt drie 
grote voordelen ten opzichte van alternatieve informatieverzamelingstrategieën, 
zoals surveys en vragenlijsten.  
1. Het is makkelijker om onverwachte informatie aan het licht te brengen en 

dieper op de gegeven antwoorden in te gaan. 
2. Ontmoetingen met individuen maken het voor de onderzoeker mogelijk om 

een beter beeld te krijgen van de perceptie en interpretatie van 
organisatorische zaken door de staf, werknemers, etc. 

3. Het interview kan ook in de behoefte van zowel onderzoekers als 
respondenten voldoen om een menselijk en sociaal aspect aan de ontdekking 
van informatie toe te voegen.  

 

1.9 Wanneer is een interview bruikbaar? 
 
Een interview kan op meerdere tijdstippen gedurende een onderzoek toegepast 
worden.  
1. Sleutelpersoneel interviewen om de soort onderzoeken vast te stellen die het 

best aan hun behoeften zal voldoen.  
2. Interviews kunnen gebruikt worden als eerste stap in het ontwikkelen van een 

vragenlijst die aan een groot aantal respondenten afgenomen moet worden. 
Hieruit kunnen belangrijke gebieden aan de orde komen die opgenomen 
moeten worden in het geschreven instrument.  

3. Interviews kunnen gebruikt worden naast het verzamelen van kwantitatieve 
data om diepere en betekenisvollere informatie te verkrijgen van een 
substeekproef van de respondenten. 

4. Data analyse interviews kunnen waardevol zijn voor het begrijpen, uitleggen 
en interpreteren van resultaten.  
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Interviews kunnen met meerdere doelen op verschillende momenten ingezet 
worden. Exploratieve, verkennende interviews kunnen als aanwijzing dienen voor 
meer specifiekere vervolginterviews. Deze kunnen voor en na interventies 
plaatsvinden.  
Interviewers moeten een soort van interviewschema of plan hebben om er zeker 
van te zijn dat het doel van het interview bereikt wordt.   
 

1.10 Exploratieve interviews 
 
In de beginfase van een communicatieaudit is er vaak onduidelijkheid over welke 
soort informatie beschikbaar is en wat de reacties van respondenten zullen zijn. 
In exploratieve interviews is het nuttig om een schema te hebben van de 
onderwerpen die aan bod moeten komen, zodat de onderzoeker geen 
onderwerpen vergeet. Het weerhoudt de interviewer er ook van om in te gaan op 
details, irrelevante onderwerpen en over te gaan in kletsen met de participant. 
Het interviewschema voor een exploratief interview moet bestaan uit een lijst 
van brede openingsvragen die gesteld kunnen worden aan de hand van de 
antwoorden van de respondent. Het is alleen belangrijk dat alle relevante vragen 
gesteld worden, de volgorde is hier niet van belang.   
 

1.11 Focused interviews 
 
Onder omstandigheden dat de interviewer feitelijke informatie moet achterhalen, 
hij aan een bepaalde tijd gebonden is, of dat de kwantiteit en vergelijkbaarheid 
belangrijk is, is een gestructureerde en gestandaardiseerde benadering vereist. 
Bij focused interviews zijn de meeste aspecten van het interview vastgelegd, 
zoals onderwerpen, vragen, volgorde en antwoordmogelijkheden. Vaak is de 
inhoud van de vragen afkomstig van exploratieve interviews. Focused interviews 
worden gekenmerkt door het gebruik van voornamelijk gesloten vragen. Ze 
nemen minder tijd in beslag en kunnen erg nuttig zijn voor het generaliseren van 
verkregen informatie in de eerste fase van een audit. De verkregen data kan 
makkelijker verwerkt en geanalyseerd worden dan data van exploratieve 
interviews. Het gevaar bestaat echter dat de interviewer de participanten in een 
bepaalde richting stuurt. Wanneer participanten over-communicatief zijn moet de 
interviewer meer sturen door de respondent te focussen door het gebruik van 
meer gesloten vragen. 
 

1.12 Interviewschema’s  
 
Een interviewschema is een handleiding voor een interviewer waardoor hij of zij 
beter de standaardisatie van de situatie kan bewerkstelligen. In zo’n schema 
staat voorgeschreven wat de interviewer moet doen en zeggen. Bijvoorbeeld 
instructies om het gesprek in te leiden en het af te sluiten of instructies hoe de 
plek er uit moet zien en wie er wel of niet bij aanwezig moet zijn. Er zijn twee 
soorten schema’s te onderscheiden, namelijk een gestructureerd en een 
ongestructeerd schema. Voor exploratieve interviews wordt er vaak een 
ongestructureerd of half gestructureerd schema gebruikt. Bij focused interviews 
worden gestructureerde schema’s gebruikt. Bij gestructureerde schema’s staan 
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de vragen en de volgorde van de vragen vast. Vaak zijn hier de 
antwoordmogelijkheden hier ook beperkt. Dit wordt voornamelijk gebruikt om 
kwantitatieve data te verzamelen.  
Bij een ongestructureerd schema mag de interviewer zelf de woorden kiezen de 
volgorde van de onderwerpen bepalen. Hij kan er zelfs voor kiezen om af en toe 
heen en terug naar bepaalde onderwerpen te switchen. Bij de veel gebruikte 
tussenvorm staat de volgorde van de onderwerpen vast. Per onderwerp is er dan 
een vaste van te voren geformuleerde beginvraag aanwezig. Na deze vraag kan 
de interviewer met zijn eigen aanvullende vragen komen, deze worden ook wel 
doorvragen genoemd. Een interviewschema is met name belangrijk als er 
meerdere interviewers ingezet worden om verschillenden personen te 
interviewen. De constructie van een interviewschema bestaat meestal uit 10 
globale stappen namelijk:  

1. Vaststellen van het doel van het interview. 
2. Vaststellen wat de theoretische variabelen zijn. 
3. Vaststellen van de indicatoren.  
4. Ruwe variabelen voor het interview op een rij hebben. 
5. Antwoord- en noteersysteem maken. 
6. Instructies opstellen voor het stellen van de vragen. 
7. Vragen op een logische volgorde vaststellen. 
8. Lay-out, introductie en de afsluiting beschreven hebben. 
9. Het creëren van een concept schema. 
10.Het uiteindelijke schema in orde maken. 

 

1.13 Psychologie van een interview 
 
Interviewen is een onderzoeksmethode die eisen stelt aan de manier waarop 
tussen twee personen gecommuniceerd wordt. Er zijn allerlei factoren in het 
communicatieproces die bijdragen aan een goede interviewsituatie. 
De kwaliteit van informatie die uitgewisseld wordt is niet alleen afhankelijk van 
de persoonlijkheid van deze personen. De kwaliteit is ook afhankelijk van de 
bekwaamheid van deze personen om hun gedachten uit te drukken in woorden 
en deze juist over te brengen naar de ander.  
De kwaliteit wordt echter ook beïnvloedt door de menselijke eigenschap 
informatie te persoonlijken. Informatie wordt naar het eigen referentiekader, 
ervaringen, vaardigheden en gedachten gerelateerd. 
Informatie die personen aanspreekt, in hun referentiekader past, wordt eerder 
aangenomen dan informatie die daarbuiten valt. Informatie wordt vervormd 
zodat het wel in de eigen denkwereld past. Ook een menselijke eigenschap is 
informatie wat negatiever of positiever te brengen dan feitelijk is. Ook wanneer 
een persoon zich niet helemaal alles kan herinneren van een voorval een aantal 
jaren geleden, zal hij zijn best doen, deze gaten in het verhaal op te vullen. 
 
De communicatie in een interview wordt ook beïnvloedt door een aantal factoren 
die specifiek zijn voor een interviewsituatie. Zowel voor de interviewer als voor 
de geïnterviewde zijn er een aantal factoren die de informatie die gegeven wordt 
kan vervormen. 
De interviewer moet zich bewust zijn van een aantal functies die in de dagelijkse 
communicatie van belang zijn: zelfexpressie, catharsis enz. en de vaardigheden 
bezitten bepaalde communicatiefuncties te versterken en of te beheersen. Het is 
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belangrijk voor een interviewer niet te laten merken wat hij van iets vindt, maar 
dat hij luistert. 
Antwoorden die een geïnterviewde geeft moeten altijd geëvalueerd worden op 
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en relevantie en de interviewer kan ter plekke 
een doorvraag stellen die niet sturen is. 
 

1.14 Invloeden 
 
De interviewer heeft tijdens het interview een groot aantal taken. Hij moet 
aantekeningen maken, letten op non-verbale signalen van de geïnterviewde en 
bewust zijn van eigen non-verbale gedrag, het interviewdoel in de gaten houden 
en ook nog alle vragen stellen. 
 
De interviewsituatie heeft vaak een bepaalde invloed op de geïnterviewde. Vaak 
zijn geïnterviewden onzeker en afwachtend. Mensen zijn er meestal niet zo aan 
gewend dat iemand heel gericht en geconcentreerd naar ze luistert, hun 
antwoorden registreert/noteert op een bandrecorder en vervolgens die informatie 
op een of andere wijze gebruikt. Bovendien hebben zij net als alle andere 
mensen een bepaalde angst om zich bloot te geven. Een geïnterviewde weet dat 
wat hij zegt niet alleen door de interviewer beoordeeld wordt, maar ook door 
andere mensen die het interviewresultaat zullen lezen. Dat kan een aantal 
gevolgen hebben. 
 

1.15 De geïnterviewde  
 
Een geïnterviewde kan geneigd zijn antwoorden te geven die min of meer 
bijgestuurd zijn in de richting van wat sociaal acceptabel is of wenselijk is. 
Een geïnterviewde kan imponeertechnieken gebruiken, technieken om zich van 
de beste kant te laten zien. Manieren omdat te doen zijn bijvoorbeeld gebruiken 
van elitaire woorden.  
En het maken van opmerkingen die de interview beter doen lijken dan hij is.  
Maar een geïnterviewde kan ook het gesprekonderwerp zodanig sturen dat hij op 
een terrein komt waartop hij zich thuis voelt. 
 
Een geïnterviewde kan ook facadetechnieken gebruiken, dit zijn technieken om 
bepaalde als negatief ervaren aspecten van de eigen persoonlijkheid te 
camoufleren.  
Bijvoorbeeld door een enorme stroom van woorden over de interviewer uit te 
storten zodat emoties of intiemere gedachten door deze stroom van woorden 
worden verborgen. 
Of door consequent vanuit een bepaalde rol te spreken onder het mom van een 
professionele, zakelijke opstelling. 
Veel geïnterviewden hebben vaak de neiging in eerste instantie te duiken bij de 
beantwoording van een vraag, dat wil zeggen dat eerst een vaag en vrijwel 
nietszeggend antwoord wordt gegeven, in de hoop dat de interviewer daarmee 
tevreden is.  
Ook het geven van uitlokantwoorden komt voor, de geïnterviewde beantwoordt 
de vraag wel, maar brengt er een element in waarvan hij eigenlijk verwacht dat 
de interviewer erop doorvraagt.  
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Door dit soort technieken probeert de geïnterviewde niet alleen te peilen hoe de 
interviewer reageert op bepaalde antwoorden, of hoe betrokken hij is bij het 
interview. Maar de geïnterviewde probeert daarmee ook te voorkomen dat hij te 
diep moet nadenken. Het antwoord op een vraag komt vaak in etappes. Het 
eerste antwoord is bedoeld als afhouder, het tweede is meestal het echte 
antwoord.   
Ook tijd kan invloed hebben op het interviewresultaat. Een interview afnemen 
vergt meestal wat tijd. Als iemand denkt dat het interview hooguit dertig 
minuten duurt en na drie kwartier blijkt dat er nog geen eind in zicht is, dan kan 
dat het effect hebben dat iemand nonchalanter en oppervlakkiger antwoord gaat 
geven om er maar vanaf te zijn. Het is dus belangrijk dat de interviewer weet 
hoe lang het interview gaat duren en dat duidelijk aan de geïnterviewde vertelt. 
 

1.16 Vraag en antwoord 
 
Ego bedreiging kan ook een remmende factor in het interview zijn. Antwoord 
geven op bepaalde vragen kan een bedreiging vormen voor iemands zelfrespect. 
Een eerlijk antwoord geven zou dan bijvoorbeeld de afkeuring van de interviewer 
kunnen opleveren.  
Een voorbeeld van een ego-bedreigende vraag is een vraag met een moeilijk 
begrip. 
De interviewer moet inzien dat mensen de neiging kunnen hebben op bepaalde 
vragen een ontwijkend antwoord te geven of een (gelogen) ontkenning, of een 
nietszeggend antwoord. 
Soms denken mensen die geïnterviewd worden dat een juist antwoord op een 
bepaalde vraag niet zou getuigen van fatsoen tegenover jou. Vanuit etiquette 
overwegingen geven ze een ontwijkend antwoord of een sociaal-wenselijk 
antwoord. 
Een geïnterviewde kan ook de neiging hebben bepaalde vragen te ontwijken of af 
te houden omdat ze een trauma raken. Een trauma is een onplezierig gevoel dat 
gekoppeld is aan een nare ervaring. Iemand zal bepaalde vragen willen 
ontwijken omdat ze die onplezierige gevoelens weer oproepen. Die situatie kan 
zich bijvoorbeeld voordoen als de interviewer vraagt naar de oorzaken van 
iemands overspannenheid. 
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2 Interview Praktisch 

 
In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende vraagsoorten die gebruikt 
kunnen worden tijdens een interview.  

2.1 Verschillende soorten vragen 
 
Tijdens een interview kunnen verschillende soorten vragen gesteld worden. 
Tijdens een interview moet geprobeerd worden het stellen van ‘gestuurde 
vragen’ te voorkomen. De geïnterviewde kan hierdoor het idee krijgen dat dingen 
in de mond worden gelegd. 
De vragen die van te voren bedacht zijn moeten niet zomaar tijdens het 
interview worden gesteld. Het kan de indruk wekken dat er niet geluisterd wordt 
naar de gegeven antwoorden.  
 

2.2 Gesloten en open vragen 
 
Tijdens een interview kunnen open en gesloten vragen gesteld worden. Bij open 
vragen wordt de respondent de ruimte gegeven om een juiste formulering voor 
zijn antwoord te kiezen.  
Open vragen beginnen met hoe, waarom en wat bijvoorbeeld. 
Open vragen worden met name aan het begin van een interview gesteld of aan 
het begin van een nieuw onderdeel van het interview. Het kan de geïnterviewde 
op zijn gemak stellen en geeft hem de ruimte om zijn eigen visie te verwoorden.  
Open vragen kunnen gebruikt worden om de mening van de geïnterviewde te 
weten te komen. Het voordeel van een open vraag is dat ze de geïnterviewde 
stimuleren om na te denken over een vraag en een betrouwbaar antwoord te 
geven. 
Teveel open vragen na elkaar kan demotiverend werken omdat het de indruk 
wekt dat de interviewer vrijblijvend vragen stelt, zonder de antwoorden te 
verwerken. 
 
Gesloten vragen zijn gerichte vragen. Deze zijn erg geschikt om te controleren of 
een antwoord juist geïnterpreteerd en begrepen is. Het antwoord op een 
gesloten vraag is vaak ja of nee.  
Het voordeel van gesloten vragen is dat ze efficiënt zijn en vergeleken kunnen 
worden met antwoorden die andere geïnterviewden hebben gegeven. 
Teveel gesloten vragen kunnen de respondent echter het gevoel geven 
onderworpen te worden aan een kruisverhoor.  

Open vragen worden vooral explorerend gebruikt, als de kennis van de 
interviewer over een onderwerp minder is. Bij een afgebakend onderwerp, of als 
de interviewer voldoende voorkennis heeft, kunnen gesloten vragen gebruikt 
worden.  
Wanneer een open vraag meteen gevolgd wordt door een gesloten vraag kan het 
voorkomen dat alleen een antwoord op de gesloten vraag wordt gegeven.   
Als eenvoudige feiten gecontroleerd worden kunnen gesloten vragen meer van 
toepassing zijn dan open vragen. 
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De gang van het interview wordt sterk bepaald door het stellen van open of 
gesloten vragen. Als een respondent lang van stof is kan deze afgeremd worden 
door. Is de respondent korter van stof dan is het mogelijk dat het helpt als open 
vragen gesteld worden.  

2.3 Suggestieve vragen 

Suggestieve vragen zijn vragen die suggereren wat het beste antwoord op een 
vraag is. Dergelijke vragen dragen nauwelijks iets bij aan een wetenschappelijk 
interview. Een vraag kan suggestief zijn door de context waarin hij gesteld 
wordt. Als een vraag op een bepaalde manier wordt ingeleid kan dat de 
geïnterviewde sturen. Een vraag kan ook suggestief zijn door het gebruik van 
bepaalde woorden of intonatie waaruit goed- of afkeuring door de interviewer 
blijkt. Wanneer een vraag wordt gesteld met een keuzemogelijkheid, is de 
respondent beperkt tot één van de genoemde keuzemogelijkheden. Vragen 
kunnen suggestief worden onder invloed van maatschappelijke sociale normen 
en waarden. Bijvoorbeeld: “discrimineert u op geslacht?” het antwoord zal vaak 
nee zijn omdat het maatschappelijk niet verantwoord is te discrimineren op 
geslacht.  

2.4 Hoofdvragen en doorvragen 
 
Hoofdvragen zijn de vooraf opgestelde vragen die op papier zijn gezet en 
voorbereid kunnen worden. Doorvragen zijn vragen die ontstaan nadat de 
respondent zijn antwoord heeft gegeven. Naar aanleiding daarvan kan een 
nieuwe doorvraag ontstaan, die vanzelfsprekend betrekking heeft op de 
doelstelling van het interview. Door middel van doorvragen kan de interviewer 
toch bij een gewenst antwoord komen, wanneer het antwoord niet voldoende de 
gestelde vraag beantwoorde. 
 
2.5  Reageren 
 
Subjectief reageren op antwoorden kan het interview meer kleuren dan wenselijk 
is. Bij een wetenschappelijk interview is het belangrijk dat de interviewer zo 
objectief mogelijk met de verkregen informatie omspringt (dus registreren en 
beschrijven, niet beoordelen). 

Een neutrale interviewhouding zorgt ervoor dat betrouwbare informatie 
verkregen wordt, wat belangrijk is als die informatie de basis vormt voor verdere 
activiteiten. 
 
Teveel sturing geven aan het interview (d.m.v. subjectieve vragen) kan ervoor 
zorgen dat de geïnterviewde niet zijn eigen mening of gedachten vertelt, maar 
slechts een reflectie geeft op de mening en de persoonlijkheid van de 
interviewer. 
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3 Fasen in het interviewproces 

In dit hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen 
van een interview.  

3.1 Voorbereiding 

Het succes van een interview wordt mede bepaald door de voorbereiding. 
Wanneer onvoorbereid een interview wordt afgenomen, kan het gesprek 
aangenaam zijn en kan er veel informatie opgedaan worden. Het is echter niet 
zeker of deze informatie een antwoord geeft op de vraagstellingen.  

Een interview kenmerkt zich door een informatiestroom van geïnterviewde (ook 
wel 'respondent' genoemd) naar interviewer. De interviewer stelt de vragen en 
de respondent geeft antwoorden, de gevraagde informatie. Heel af en toe stelt 
de respondent een tegenvraag, maar het is niet de bedoeling dat de rollen 
omgedraaid worden. 

Een interview is doelgericht. Het interview is bedoeld om informatie te verkrijgen 
met een bepaald doel. Niet alleen feitelijke informatie wordt achterhaald, ook 
opinies en gevoelens worden met het interview geïnventariseerd.  
De interviewvragen zijn vooraf opgesteld en niet willekeurig, ze worden beperkt 
tot de vragen die noodzakelijk zijn om de gewenste informatie te verkrijgen. 
Interessante vragen, die niet direct van belang zijn voor het doel, worden niet 
gesteld.  

1. Vragen formuleren  

Een onderdeel van de voorbereiding is dat het doel van het interview duidelijk 
moet zijn. Wanneer dit niet aansluit bij de reeds aanwezige kennis is het 
belangrijk om zoveel mogelijk informatie over het onderwerp en de 
geïnterviewde te verzamelen. Hoe meer research gedaan wordt, hoe betere 
vragen opgesteld kunnen worden.  Een vragenlijst kan opgesteld worden met 
een variatie van open en gesloten vragen.  
Wanneer de vragenlijst wordt opgesteld moet de geïnterviewde in gedachten 
worden gehouden. Het rubriceren van de vragen geeft de geïnterviewde 
tijdens het interview een goed inzicht over welk onderwerp de vragen gaan.  
Vragen die opgesteld zijn, zijn bij voorkeur enkelvoudig, dus zonder bijzinnen. 
Gelet moet worden op de woordkeus en de eenduidigheid van de vragen.  
Lees de vragen goed door. 

2. Afspraak maken  

Kies welke persoon kan bijdragen aan een succesvol en betrouwbaar 
interview. Bepalende factoren zijn deskundigheid en plaats in de hiërarchie of 
maatschappelijke kwestie. 
Maak een goede afspraak met de geïnterviewde. De persoon in kwestie moet 
verteld worden in welk kader een interview wordt afgenomen (project, 
onderzoek), met welk doel het interview wordt afgenomen, hoelang het 
interview zal duren, wat er met de ingewonnen informatie gebeurt, de reden 
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waarom deze persoon gevraagd wordt en op welke manier zijn of haar naam 
is verkregen. Een dag voor het interview kan een bevestiging gestuurd 
worden met de datum, tijd en locatie van het interview naar de persoon die 
geïnterviewd wordt. Hierin wordt ook het onderwerp van het interview 
vermeldt. 
Als de interviewer het interview wil opnemen zal van tevoren toestemming 
gevraagd moeten worden.   

3.2 Uitvoering 

3. Introductie  

De interviewer moet zichzelf voorstellen bij aanvang van het interview. In 
de inleiding wordt aan de geïnterviewde meegedeeld: het doel van het 
interview, in welk kader een interview wordt afgenomen (project, 
onderzoek), wat er gebeurt met de ingewonnen informatie en het te 
verwachten verloop van het gesprek. Hierbij kan de indeling van de vragen 
naar onderwerp gebruikt worden.  

4. Vragen stellen 

Van de interviewer wordt verlangd dat hij de geïnterviewde stimuleert en 
motiveert voor het geven van antwoorden tijdens het interview.  
Open vragen en doorvragen motiveren de respondent om de juiste 
informatie te geven. In hoofdstuk 2 worden de verschillende vraagsoorten 
besproken. Wanneer een respondent een antwoord geeft moet nagegaan 
worden of het antwoord het doel van de vraag bereikt. Doet het antwoord 
dan niet, dan moet worden doorgevraagd. Belangrijk is dat geluisterd 
wordt naar het taalgebruik en dat vage benamingen zoals ‘een paar’ 
‘soms’ of ‘een enkele keer’ verder geconcretiseerd worden. 
Bij een interview gaat het vaak om persoonlijke antwoorden in plaats van 
algemene of theoretische antwoorden. Het correct formuleren en het 
helder stellen van de vragen is belangrijk.  
Het interviewdoel moet altijd in acht genomen worden. Wanneer 
respondenten dreigen hiervan af te wijken, moet vriendelijk verzocht 
worden terug te keren naar het oorspronkelijke onderwerp. 
Wanneer het antwoord door de interviewer niet wordt begrepen is het 
noodzakelijk dat het antwoord uitgelegd wordt door de respondent. Wacht 
tot de respondent uitgesproken is, lichaamstaal kan hierin ook een rol 
spelen, voordat een nieuwe vraag gesteld wordt. 

Als het interview door meerdere personen gehouden wordt, kunnen de 
taken verdeeld worden. Geprobeerd moet worden dat elk groepslid een 
deel van het interview voor zijn rekening neemt.  Wanneer een groepslid 
niet aan het woord komt kan de geïnterviewde zich afvragen wat het nut is 
van deze persoon bij het interview. Wanneer een groep een interview 
afneemt, moet geprobeerd worden als groep een niet te dominante rol in 
te nemen.  Het gaat immers om de respondent. 
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Sfeer  

Een belangrijke taak is het bewaken van de sfeer. Er moet een evenwicht 
zijn tussen een zakelijk gesprek en een sociaal gesprek.  
Tijdens het interview is het zaak een evenwicht te vinden tussen ter zake 
doende informatie verzamelen en de praatbehoefte van de respondent in 
de gaten houden. Als de respondent te lang aan het woord is, moet de 
interviewer hem netjes onderbreken. Dat kan door te zeggen dat hij een 
interessant onderwerp aansnijdt, waar graag op het eind nog terug 
gekomen wordt, maar dat liever eerst de interviewvragen doorgenomen 
worden.   

Tijdens een interview is het belangrijk dat de geïnterviewde gemotiveerd 
wordt om goede antwoorden te geven. De sfeer van het interview moet 
goed zijn, het inlevingsvermogen t.a.v. de geïnterviewde moet goed zijn 
en remmingen bij de geïnterviewde moeten door de interviewer onderkent 
en weggenomen worden. 

5. Afronden  

Wanneer het einde van het interview nadert, wordt dit meegedeeld aan de 
respondent. Nadat de laatste interviewvraag gesteld is, worden de notities 
doorgelezen en wanneer er nog vragen naar boven rijzen kunnen deze op 
dit moment nog gesteld worden.  
Hierna wordt het interview afgesloten met een algehele korte 
samenvatting. De respondent wordt bedankt voor zijn medewerking en 
zijn tijd. De respondent kan gevraagd worden of hij belangstelling heeft 
voor het eindrapport. Dat kan toegezonden worden. Wellicht kan er een 
afspraak gemaakt worden of er telefonisch of digitaal contact opgenomen 
mag worden, voor het geval bij de uitwerking blijkt dat iets niet helder is.  

3.3 Afwerking 

6. Informatie verwerken  

Het beste kan het uitwerken van het interview zo snel mogelijk na het 
interview gebeuren. Het zit dan nog vers in het geheugen. Wat genoteerd 
is, is het best te lezen direct na het interview. Gaat hier meer tijd 
overheen dan wordt het moeilijker de context te herinneren waarin een 
opmerking is gemaakt en het wordt moeilijker om de neergekrabbelde 
steekwoorden te ontcijferen.  
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4 Communicatie  
 
4.1 Lichaamstaal 
 
Lichaamstaal wordt onbewust verzonden en onbewust geïnterpreteerd en 
beïnvloedt de communicatie. Een goed bewustzijn van zowel de lichaamstaal als 
die van de geïnterviewde is belangrijk want het interviewresultaat kan er door 
worden beïnvloed.  
De interviewer moet interesse tonen en dit ook door lichaamstaal laten weten. 
Onderuitgezakt zitten staat bij een interview altijd ongeïnteresseerd.  
De interviewer moet oogcontact maken met degene waarmee hij in gesprek is.  
Oogcontact maakt duidelijk of de geïnterviewde klaar is met antwoord geven of 
aan het nadenken is. Ook kunnen hiermee gezichtsuitdrukkingen opgemerkt 
worden. 
Het maken van instemmende geluiden kan de geïnterviewde aansporen om 
verder te vertellen. Dit kan ook met knikken, verbaasd kijken, wenkbrauwen 
fronsen, het zijn allemaal aanmoedigingen om door te gaan. Dit moet echter wel 
op het juiste moment gedaan worden en geen automatisme worden, anders kan 
de indruk gewekt worden dat er niet geluisterd wordt.   
 

4.2 Sfeer 
 
De geïnterviewde moet op zijn of haar gemak worden gesteld. Personen die 
geïnterviewd worden kunnen zich onzeker voelen omdat ze niet weten welke 
vragen ze kunnen verwachten en niet weten of ze wel in staat zijn de informatie 
te geven die nodig is om het doel van het interview te behalen. 
De aandacht moet geheel gericht zijn op degene die geïnterviewd wordt. Het is 
niet de bedoeling dat de interviewer zijn eigen ervaringen laat meespelen in het 
interview. Dit vertekend het beeld dat geschetst wordt van de geïnterviewde.  
Een interviewer interviewt niet iemand om zijn eigen ervaringen te vertellen, 
maar om te luisteren. Het komt er dus niet alleen op aan om de juiste vragen te 
stellen, maar vooral om te luisteren naar de antwoorden.  
Eigen associaties, opmerkingen en opvattingen moet de interviewer voor zichzelf 
houden. Bij het samenvatten moeten alleen de door de geïnterviewde 
antwoorden worden samengevat, ook hier moet de mening van de interviewer 
buiten de samenvatting gehouden worden.  
Het is belangrijk objectief te blijven, ook al staat het vertelde lijnrecht tegenover 
de eigen mening van de interviewer. Geprobeerd moet worden de geïnterviewde 
uit te laten praten en goed te luisteren. Voor een goed interview moet de tijd 
genomen worden.   
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4.3 Omgeving 
 
De omgeving waarin een interview afgenomen wordt bepaald ook de kwaliteit 
van het interview.  
De afstand die er is tussen twee personen tijdens een gesprek geeft de relatie 
aan tussen twee personen, te dichtbij is niet wenselijk, te veraf ook niet. Een 
goede afstand is tussen één meter en drie meter2. 
De geïnterviewde moet voldoende ruimte hebben om zich te bewegen. Hierdoor 
kan de geïnterviewde de ruimte gebruiken om vragen te ontwijken door zijn 
lichaamshouding. 
Een neutrale rustige ruimte verdient de voorkeur. Een belangrijk punt is het al 
dan niet aanwezig zijn van derden. De kwaliteit van de antwoorden kan hierdoor 
beïnvloed worden. 
 
4.4 Begrip 
 
Wanneer een antwoord niet begrepen wordt door de interviewer is de vraag om 
uitleg noodzakelijk. Gevraagd kan worden of het geantwoorde nog eens 
uitgelegd kan worden of op een andere manier verteld kan worden.  
De geïnterviewde moet echter alleen onderbroken worden als de interviewer de 
draad in het verhaal kwijt geraakt is. Vraag bij voorkeur om uitleg wanneer er 
een natuurlijke stilte valt.    
Getracht moet worden regelmatig een samenvatting te maken in eigen woorden.   
Tijdens het interview moet gecontroleerd worden of het geantwoorde goed 
begrepen is. Soms is het handig als de geïnterviewde gevraagd wordt om het 
gesprek samen te vatten. Laat de respondent de belangrijkste gesprekspunten 
tot dan toe opnoemen. Oriëntatie van tevoren op de omgeving van de 
geïnterviewde is noodzakelijk. Welke vaktaal wordt gebruikt, wat zijn veel 
voorkomende afkortingen? Hiermee wordt voorkomen dat er antwoorden 
gegeven worden waarvan de interviewer niks begrijpt. 
 

4.5 Luisteren 
 
Door actief te luisteren wordt de geïnterviewde gestimuleerd om zijn verhaal te 
vertellen zoals hij het zelf werkelijk ziet of beleeft. Goed luisteren kan ook 
stimuleren om de emotionele betekenis van een situatie of een probleem naar 
voren te brengen. Daarvoor is immers een sfeer van vertrouwen noodzakelijk die 
door goed luisteren, kan worden bevorderd. Zowel uit verbale reacties als non-
verbale reacties moet de geïnterviewde kunnen merken dat de interviewer 
geïnteresseerd is  in zijn verhaal.  
Wanneer de respondent eenmaal aan het praten is en een stukje vertrouwen 
ervaart, gaat deze makkelijker door naar de kern van de zaak.   
Wie goed luistert, is beter in staat alle belangrijke gegevens op een rijtje te 
zetten. Door goed te luisteren wordt voorkomen dat voorbarige conclusies 
worden getrokken. De mogelijkheid ontstaat hier dat de respondent ook 
daadwerkelijk kan vertellen wat hij wil vertellen.  
 
                                                 
2 Van vragen tot verslagen, Martin Meulenberg 
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4.6 Stem 
 
Het gebruik van de stem is ook een belangrijke factor in het interview. Het 
volume van een stem, de kwaliteit, de melodie en het tempo hebben allen effect 
op het interview. Te snel, te zacht, te monotoon gebruik van de stem kunnen de 
kwaliteit van het interview benadelen. 
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5 Ondervraging 
 
Er zijn verschillende soorten van ondervraging. Een tweedeling valt te maken 
tussen interview en survey. 
De verschillen tussen deze twee zijn gebaseerd op de mate hoe de structuur 
vastligt en de openheid van de vraagstelling. 
Een interview heeft een geringe mate van vooraf bepaalde structuur en een open 
wijze van vraagstelling. 
In een survey is sprake van een hoge mate van vooraf bepaalde structuur en 
voornamelijk gesloten vragen. 
Van zowel het interview en survey zijn verschillende varianten. Een survey wordt 
onderverdeeld in schriftelijk en mondeling en mondeling wordt onderverdeeld in 
face-to-face en telefonisch. 
Het interview wordt ingedeeld in telefonisch en face-to-face, face-to-face wordt 
onderverdeeld in individueel interview en groepsinterview. 
De telefonische varianten kosten minder tijd om af te nemen dan face-to-face 
varianten. Het voordeel van face-to-face is dat de interviewer 
gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal kan waarnemen. Deze kunnen belangrijk 
zijn bij de juiste interpretatie van de antwoorden. 
Bij het groepsinterview wordt een groep mensen tegelijkertijd geïnterviewd. Het 
voordeel hiervan is dat personen op elkaar kunnen reageren en op die manier 
kunnen zij een mening vormen. Er moet hierbij wel opgelet worden dat de 
mening niet opgelegd wordt door enkele dominante deelnemers.  

5.1 Interview vs. schriftelijke surveys 
 
Er zijn een aantal voordelen te onderscheiden waarin in een bepaalde situatie 
een interview verstandiger is dan een schriftelijke survey / vragenlijst. 
 

- Als vragen veel toelichting nodig hebben of als de manier waarop de 
vraag moet worden gesteld lastig is vast te stellen. Een interview na 
een halfongestructureerd interview schema is dan verstandiger. 

- Als er veel open vragen worden gesteld, wordt de respondent met veel 
schrijfwerk belast. 

- Interviews vergen minder taalvaardigheden en gedisciplineerdheid van 
de ondervraagden. 

- De gegevens zijn meer compleet, lijsten ingevuld, bij ontbrekende 
gegevens is de reden bekend. 

- Situatiestandaardisatie kan lastiger worden afgedwongen, de volgorde 
kan een ondervraagde bijvoorbeeld eenvoudig zelf bepalen. 

 
Er zijn natuurlijk ook een aantal nadelen te onderscheiden bij interviews, dit zijn 
de volgende: 
 

- Interviews zijn erg arbeidsintensief. 
- Voor zowel interviewer als geïnterviewde kost een interview veel tijd.  
- Een interview is veel minder anoniem.  
- Bij een interview zijn er veel factoren die het interviewresultaat kunnen 

beïnvloeden. De interviewer moet deze factoren goed kennen en er 
goed mee om kunnen gaan. 
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Evelien Roos & Peter Vos  Onderzoeksmethoden (vervolg) 
Interviewen 

Bijlage 1  Stappenplan3

 
 
Volg voor het opstellen van een interview de volgende stappen: 

1. Oriënteer je op de situatie. 
Ga na wat het doel van het interview is. 

2. Bedenk zo veel mogelijk vragen die samenhangen met het doel.  
3. Orden deze vragen in bepaalde rubrieken. 
4. Controleer de vragen op inhoud. 
5. Check of de rubrieken samenhangen met je doel en stel op basis hiervan 

eventueel de vragen of doelen bij. 
6. Controleer de vragen op technische aspecten zoals:  

o Heldere formuleringen.  
o Begrijpelijkheid.  
o Geen vakjargon. 
o Ondubbelzinnigheid.  
o Niet suggestief zijn. 

7. Bedenk ‘doorvragen’ voor het geval de respondent kort van stof is.  
8. Vul de vragen aan met:  

o Opening (eventueel introductie van jezelf en doel van het 
interview).  

o Afsluiting (dank voor medewerking en eventuele vervolgafspraken).  
9. Meerdere interviewers: 

 
Maak een taakverdeling voor tijdens het interview: 

o Zorg dat elk groepslid een of meerdere rubrieken onder zijn hoede 
neemt. 

o Zorg dat elk groepslid de antwoorden van een of meerdere 
vragenrubrieken notuleert. 

o Spreek af wie opent. 
o Spreek af wie afsluit. 

 
Tijdens het interview 

1. Zorg dat je op tijd op je afspraak bent (houdt rekening met vertragingen 
in het verkeer). 

2. Stel jezelf voor.  
3. Stel de vragen in de afgesproken volgorde  
4. Maak er een ‘teamspel’ van en geen ‘spervuur’.  
5. Zorg voor een balans tussen de ‘praatbehoefte’ van de respondent en de 

‘informatiebehoefte’ van de groep.  
6. Vraag om aanvullende schriftelijke informatie, als die beschikbaar is 

(jaarverslagen e.d.).  
7. Sluit af met een dankwoord en het toezenden van het conceptverslag. 
8. Vertrouw nooit blindelings op opnameapparaat. Ze kunnen kapot gaan of 

de batterijen kunnen opraken. Maak nauwkeurig en duidelijke 
aantekeningen.  

                                                 
3 http://iwp.cs.utwente.nl/Vaardigheden/3-Interviewen/Koefening/koefening.html 
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9. Neem twee pennen mee voor het geval er één opraakt of lekt.   

Na het interview  

1. Werk aantekeningen zo snel mogelijk na het interview uit. 
2. Als je met een groep een interview hebt afgenomen bespreek de 

aantekeningen zo kort mogelijk na het interview.  
3. Maak het conceptverslag.  
4. Vraag eventueel commentaar van de respondent op het conceptverslag. 
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1 Inleiding 
 
Voor het vak informatiearchitectuur dat tevens in het master curriculum wordt 
gegeven, moeten de cursisten in verschillende groepen diverse mensen in het 
bedrijfsleven interviewen. In deze case willen we de voorbereiding van dit 
interview, het interview zelf en de uitwerkingen van dit interview behandelen. 
Het interview had als doel om de visie te achterhalen van Ordina betreffende 
Informatiearchitectuur. Hierbij moesten tevens de stellingen van Daan Rijsenbrij 
vergeleken worden met die van Ordina. Van te voren hebben we diverse 
artikelen gekregen die door medewerkers van Ordina zijn geschreven, waardoor 
we ons konden voorbereiden op het Interview. Dit Interview betrof één persoon 
die verschillende projecten doet en gedaan heeft betreffende architectuur. 
Evelien kon niet bij het interview aanwezig zijn, zij heeft meegeholpen met het 
treffen van de voorbereidingen. 
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2 Voorbereiding 
 
In de voorbereiding op een interview wordt meestal een interviewschema 
gemaakt. In plaats van interviewschema wordt dit ook wel eens een vragenlijst 
genoemd. Maar een vragenlijst is maar één gedeelte van een interviewschema, 
een interviewschema bevat veel meer dan dit, wat we in dit hoofdstuk zullen 
laten zien. Voordat we met een interviewschema konden beginnen, moesten we 
eerst alle artikelen van Ordina doornemen en de literatuur van het vak ,om zo 
goed het doel te kunnen opstellen. Met daarbij de variabelen waar we antwoord 
op willen krijgen. Voor ons was het interviewschema vooral van belang door de 
volgende punten: 

 

- We zijn met vier interviewers. Daarom is het van belang om goed de 
verschillende rollen en taken die spelen bij het interview van te voren vast 
te leggen. 

- Antwoord krijgen op hoofdvariabelen. We moeten van het interview een 
verslag maken dat een aantal kwesties moet bevatten. Vandaar dat een 
goed overzicht van deze kwesties belangrijk is om vast te leggen, voordat er 
interviewvragen worden gemaakt. 

- Professioneel overkomen. We spreken met een professioneel iemand met 
veel praktijk ervaring. Deze man verwacht waarschijnlijk dan ook goed 
voorbereide studenten die het aanzicht van hun universiteit niet willen 
schaden.  

 

2.1 Doel, Theoretische Variabelen en indicatoren 
 
In dit hoofdstuk worden stap 1 tot en met 3 van het interviewschema ingevuld. 

1. Vaststellen van het doel van het interview. 
2. Vaststellen wat de theoretische variabelen zijn. 
3. Vaststellen van de indicatoren.  

 
Het doel van het interview was: de visie van het dictaat van Daan Rijsenbrij 
relateren aan de visie en aanpak van Ordina betreffende Informatiearchitectuur. 
Hierbij kunnen de tien stellingen van het dictaat als hoofdvariabelen dienen voor 
het interview, deze zijn: 
 

1 Het zal blijken dat de belangrijkste architecten van de eenentwintigste eeuw de 
architecten van de digitale wereld zijn. 

2 Veel onbegrip over digitale architectuur komt doordat architectuur in de digitale 
wereld veel abstracter is dan architectuur in de fysieke wereld. 

3 De wanorde in het applicatielandschap en de IT-infrastructuur bij veel 
ondernemingen wordt veroorzaakt door een gebrek aan digitale architectuur. 

4 Met goede digitale architectuur zijn er minder automatiseerders nodig en minder 
personeel om infrastructuur en applicaties in de lucht te houden. 

5 Een brede academische vooropleiding is een absolute voorwaarde voor een 
bekwame digitale architect. 

6 De CAO (corporate architectural officer), de hoogste architect, dient juist te 
worden gepositioneerd in een onderneming. 

7 Technologie is zeer belangrijk voor architectuur. Maar zet niet de CTO (corporate 
technology officer) op de plaats van de CAO (corporate architectural officer). 
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8 De huidige populatie van architecten in de IT-gemeenschap behoeft danige 
opschoning. 

9 Digitale architectuur hoort helaas nog thuis in het rijtje kwaliteitssysteem, 
security, methodologie, risicomanagement, kennismanagement en vakmanschap. 
Als het goed gaat met de onderneming wordt het als ballast ervaren. Als het 
slecht gaat, is er geen geld voor. 

10 Het wordt tijd dat er een functionaris wordt benoemd die voor de digitale 
Nederlandse samenleving een soortgelijke taak krijgt als de Rijksbouwmeester 
voor de fysieke wereld. 

 
Deze tien stellingen geven duidelijk en in het kort weer wat de visie is van de 
heer Rijsenbrij. Hieruit kunnen eenvoudig en snel theoretische variabelen of 
vragen worden afgeleid om het interviewschema op te stellen. Deze stellingen 
geven het interview een richting en uit deze kwesties kunnen vanuit het 
interviewresultaat vergelijkingen worden gemaakt tussen de verschillende visies, 
waaruit conclusies kunnen worden getrokken voor het verslag.  
   

2.2 Ruwe variabelen & interviewvragen 
 
In dit hoofdstuk wordt stap 4 van het interviewschema ingevuld 

4. Ruwe variabelen voor het interview op een rij hebben. 
 
 
Doordat het bij dit interview vooral gaat om de mening van een andere 
architectuurschool te horen, zal een exploratief interview hier het best geschikt 
zijn. Het interview is een informatieverzamelend interview. 
Het gaat er om zoveel mogelijk de mening te horen van de geïnterviewde en 
daarom zal een gefocused interview waarin alle vragen (en 
antwoordmogelijkheden) vast staan inclusief de volgorde hier niet werken. 
Daarom is ervoor gekozen om een aantal onderwerpen, die behandeld moeten 
worden vast te leggen. Deze onderwerpen komen uit de stellingen van Daan 
Rijsenbrij en de artikelen van Ordina zelf.  
Per onderwerp is er besloten om een hoofdvraag op te stellen met daarbij 
eventuele bijvragen die gesteld kunnen worden.  
Daarmee proberen we te voorkomen dat er te weinig informatie per onderwerp 
beschikbaar is gekomen. Het interviewschema zal dus de veel gebruikte 
tussenvorm krijgen van een half gestructureerd interview.  
 
Ruwe variabelen: 

- Plaats Informatiearchitectuur in de toekomst 
- Naamgeving / titulatuur van informatiearchitect correct 
- Opleidingen voor informatiearchitecten 
- Huidige populatie informatiearchitecten voert onterecht titel architect 
- De fysieke architect te gebruiken als vergelijkingsmateriaal 
- De rol van een informatiearchitect in de organisatie 
- Samenhang van niveaus van verschillende architecturen 

(Bedrijfsarchitectuur -> informatiearchitectuur -> applicatiearchitectuur) 
- Informatiearchitect moet een vaste functie zijn of projectmatig functie 
- Is het niveau van de digitale werkplek relevant voor informatiearchitectuur 
- Hoe wordt om gegaan met tegenstrijdige architectuurprincipes. 
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Hoofdvragen afgeleid uit de onderwerpen: 
 

- De Heer Rijsenbrij stelt het volgende: Het zal blijken dat de belangrijkste 
architecten van de eenentwintigste eeuw de architecten van de digitale wereld 
zijn. 
In hoe ver bent u het eens met deze stelling?  

- Er bestaat nogal wat verwarring over de term digitale architect en het is dan ook 
vaak lastig om uit te leggen wat ze doen. Daan Rijsenbrij maakt dit het liefste 
duidelijk door de fysieke architect te gebruiken als vergelijkingsmateriaal. Is dat 
een goede vergelijking? 

- Op dit moment is er nog geen opleiding voor die mensen die digitale architect 
willen worden. Hoe zou een digitale architect opgeleid moeten worden? 

- Wat is de rol van de digitale architect nadat de architectuur is ontworpen en de 
rest van het ontwikkelingsproces van start kan gaan?  
Uit jullie documenten begrepen wij dat de digitale architect eigenlijk geen functie 
meer heeft als het ontwerp staat. Maar moet hij/zij de ontwikkeling niet in de 
gaten houden of er nog steeds aan de gestelde doelen voldaan wordt en om 
eventueel bij te sturen? (Bijsturen kan ook het aanpassen van de architectuur zijn 
aan de situatie in plaats van de situatie aan de architectuur aan te passen). 

- In het artikel ‘Gebruik van applicatiearchitecturen’,staat een samenhang tussen de 
verschillende architecturen in een bedrijf beschreven. Bedrijfsarchitectuur -> 
informatiearchitectuur -> applicatiearchitectuur. (Dit lijkt op de indeling van 
Archimate) 
Wordt deze indeling altijd strikt gehanteerd (of kunnen verschillende gebieden 
soms samen genomen worden) en krijgt iedere architectuur zijn eigen 
architect om het proces te coördineren? 

- Worden deze processen gezien als projecten en werkt de applicatiearchitect dan 
ook projectmatig? Of zou dit een vaste functie moeten zijn door de vele 
veranderingen binnen een organisatie, zodat hij het proces en de architectuur met 
al haar principes in de gaten blijft houden? 

- Het artikel heeft het over drie verschillende architecturen namelijk bedrijf, 
informatie en applicatiearchitectuur. De heer Rijsenbrij voegt hier nog een niveau 
aan toe namelijk het niveau van de digitale werkplek. Wat vindt Ordina van dit 
niveau en wordt dit erkend?  

- Is dit nu nog meer toekomstmuziek dat een individuele gebruiker zijn eigen 
behoefte kan vervullen en de werkplek op zijn voorkeuren kan instellen. Simpel 
gezegd hoe denkt en wat doet Ordina met het begrip de digitale werkplek? 

- Hoe wordt er binnen Ordina omgegaan als bepaalde principes elkaar 
tegenspreken? 

 

 

2.3 Instructies voor het stellen van vragen 
 
Stap 5 en 6 van het interviewschema.  

5. Antwoord- en noteersysteem maken. 
6. Instructies opstellen voor het stellen van de vragen. 

 
We hebben ervoor gekozen om het interview met drie personen uit te voeren. 
Hierbij hebben we van te voren afgesproken wie welk onderwerp gaat 
behandelen. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om twee personen te laten 
notuleren, zodat we tot een beter interviewresultaat kunnen komen en geen 
uitspraken missen. Dit is ook gedaan zodat de notulerende personen ook vragen 
konden stellen, zodat iedereen wel aan het woord kan komen tijdens het 
interview. Aangezien het vreemd wordt ervaren als iemand er stil bij zit en alleen 
maar schrijft.  
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Doordat de artikelen van Ordina van verschillende auteurs zijn, is het 
noodzakelijk om de vragen in te leiden waar het artikel over gaat en in welke 
context de vraag zich begeeft. De mening van de interviewers zelf kan beter niet 
aan de orde komen. We kunnen wel de heer Rijsenbrij’s visie citeren maar we 
moeten niet laten merken dat we het hier mee eens of oneens zijn. Natuurlijk 
moeten we niet over de visie van de geïnterviewde redetwisten, wanneer hij 
deze verteld. Een objectieve houding is belangrijk bij een interview.   

2.4 Vragen op volgorde 
In dit hoofdstuk wordt stap 7 van het interviewschema ingevuld. 
7. Vragen op een logische volgorde vaststellen.
 
We hebben ervoor gekozen om eerst de exploratieve en verkennende vragen te 
betreffende Ordina te stellen, zodat een duidelijk beeld van de geïnterviewde en 
Ordina gemaakt kan worden.  De vervolgvragen kunnen hier op afgestemd 
worden.  Daarna worden de algemene vragen over informatie architectuur 
gesteld. Daarna de meer inhoudelijke vragen en de specifieke vragen over de 
artikelen van Ordina als laatste.   

2.5 Layout, introductie en afsluiting 
 
In dit hoofdstuk wordt stap 8 van het interviewschema ingevuld. 
8. Lay-out, introductie en de afsluiting beschreven hebben. 
 
In de introductie zal eerst verteld worden welke opleiding we doen en voor welke 
cursus we dit interview houden. Dan zal er kort moeten worden geschetst wat de 
inhoud van de cursus is, wie het geeft en wat voor soort verslag we maken.  
Hierna wordt het doel van het interview duidelijk gemaakt aan de geïnterviewde.  
Hierna kunnen de introducerende vragen gesteld worden zodat het interview 
goed wordt ingeleid en er een duidelijk beeld van de geïnterviewde en zijn taken 
ontstaat. Deze introducerende vragen gaan over functie van de geïnterviewde, 
de werkervaring, geschiedenis en zijn affiniteit met informatiearchitectuur. Dit 
soort vragen schept een beter beeld van de persoon en het bedrijf, waardoor de 
doorvragen beter kunnen worden uitgekozen.  
De geïnterviewde komt naar de universiteit toe, er moet daarom voor een rustige 
ruimte worden gezorgd met koffie en thee. De geïnterviewde zal aan het hoofd 
van de tafel plaatsnemen. De interviewers kunnen dan aan de zijkant van de 
tafel zitten, zodat iedereen de persoon recht aan kan kijken. Er is bewust 
gekozen om niet recht tegenover de geïnterviewde te gaan zitten met drie 
personen, omdat het interview dan meer lijkt op een kruisverhoor.  
Bij de afsluiting zal gevraagd moeten worden, of alles wat de geïnterviewde 
verteld heeft in het verslag kan worden opgenomen. Ook is het belangrijk of de 
geïnterviewde nog op een onderwerp wil terugkomen.  
Ook zal gevraagd moeten worden of de geïnterviewde prijs stelt op het verslag 
wanneer dat klaar is. De geïnterviewde wordt hierna bedankt voor zijn tijd. 
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2.6 Definitief schema 
In dit hoofdstuk wordt stap 9 en 10 samen ingevuld. 
9. Het creëren van een concept schema. 
10. Het uiteindelijke schema in orde maken. 
 
 
Radboud Universiteit, Informatiekunde, cursus: Digitale architectuur 
Interview: Informatiearchitectuur bij Ordina 
interviewers: Alex Hamakers, Fliepke Kusters, Johan Stortelder en Peter Vos   
Voorbereiding: Evelien Roos en Peter Vos  
Naam Geïnterviewde: Jan Campschroer 
Datum afname: 02-12-2005  Locatie: Radboud Universiteit B-Fac. 
 
 Aanwijzingen voor de interviewers: 
 
1. Alle hoofdvragen behandelen en letterlijk lezen, 
2. Aankruizen welke bijvragen, indirect zijn beantwoord. 
3. Kijk of er nog relevante bijvragen overblijven voor het onderwerp. 
4. Noteer begin tijdstip. 
Introductie 
5. Vraag hoeveel tijd de persoon beschikbaar heeft voor het interview. 
6. Begin met een inleidend verhaal waarom we dit interview afleggen en wat er met 

de resultaten gebeurd.  
7. Stel een aantal van de persoonlijke vragen voordat de hoofdvragen en 

onderwerpen worden behandeld, om situatie in te schatten van de persoon. 
Afsluiting 
8. Vraag of de persoon het eindverslag wat aan de hand van het interview wordt 

gemaakt wil lezen. 
9. Vraag of alles wat hij zegt, mag behandeld worden in het verslag 
 
Noteer Tijdstip begin: ……………… 
 
  Inleidende vragen: 
 
- Wat is uw functie binnen Ordina?  
- Wat verstaat u onder digitale architectuur? 
- Zitten er verschillen tussen hoe u architectuur ziet en uw directe collega’s,  
  of Ordina in het algemeen? 
- Wat vindt u zo interessant aan architectuur? 
- Hoe bent u met architectuur in aanraking gekomen? 
- Wordt er binnen Ordina onderzoek gedaan naar hoe een goede architectuur bereikt kan 
  worden? 
- Wordt er binnen Ordina gekeken naar hoe bestaande methoden kunnen worden    
  aangepast? 

 
  Vragen: 
 
Hoofdvraag: 
- De Heer Rijsenbrij stelt het volgende: Het zal blijken dat de belangrijkste architecten 
van de eenentwintigste eeuw de architecten van de digitale wereld zijn. In hoe verre bent 
u het eens met deze stelling?  
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Bijvragen: 
- Architectuur is een onderwerp dat nog voortdurend in beweging is en daarom vraagt om veel 
kennisuitwisseling en communicatie.Communiceren jullie met andere mensen/organisaties/scholen die 
zich bezighouden met architectuur? Zo ja, wisselen jullie informatie uit en nemen jullie nieuwe 
inzichten van elkaar over? 
 
- In het artikel ‘Architect in Balans (toegevoegde waarde van de architect)’ wordt in de 
conclusie gezegd dat de architect de bestuurders en besluitvormers moet ondersteunen 
door een wenselijke en haalbare oplossingen te bieden en ze te informeren. De Heer 
Rijsenbrij gaat in één van zijn stellingen nog verder en vindt dat een CAO(corporate 
architectural officer) mee moet beslissen met strategische beslissingen van de 
onderneming, deelt Ordina deze mening? 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hoofdvraag: 
- Er bestaat nogal wat verwarring over de term digitale architect en het is dan ook vaak 
lastig om uit te leggen wat ze doen. Daan Rijsenbrij maakt dit het liefste duidelijk door 
de fysieke architect te gebruiken als vergelijkingsmateriaal. Vindt u dat een goede 
vergelijking en kunt u uitleggen waarom wel of niet? 
 
Bijvragen: 
- Er is ook wat discussie over de  titel Architect met de komst van digitale architecten, 
Wat vindt u van het feit dat digitale architecten zich architect noemen? Heeft u hier ook 
een eigen mening over. 
 
- Een van de drie principes van fysieke architectuur is dat architectuur ook rekening moet 
houden met schoonheid. Dit principe valt iets moeilijker te vertalen naar de digitale 
wereld. Wat verstaan jullie onder schoonheid in de digitale wereld 
In hoeverre wordt daar rekening mee gehouden bij het ontwerpen van een architectuur? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hoofdvraag: 
- Op dit moment is er nog geen opleiding voor die mensen die digitale architect willen 
worden. Heeft u ideeën over de manier waarop een digitale architect opgeleid zou 
moeten worden?  
 
Bijvragen: 
- Welke eigenschappen zou een architect volgens u moeten hebben? 
 
- Welke organisaties/scholen zijn volgens jullie toonaangevend in hun 
opvattingen omtrent architectuur? 
 
- Aangezien er nog niet zo’n dergelijke opleiding is en jullie toch nieuwe architecten nodig 
hebben, hoe gaan jullie om met de nieuwelingen?  
Is er een interne opleiding voor?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hoofdvraag: 
Uit jullie documenten begrepen wij dat de digitale architect eigenlijk geen functie meer 
heeft als het ontwerp staat. Maar moet hij/zij de ontwikkeling niet in de gaten houden of 
er nog steeds aan de gestelde doelen voldaan wordt en om eventueel bij te sturen? 
(Bijsturen kan ook het aanpassen van de architectuur zijn aan de situatie in plaats van 
de situatie aan de architectuur aan te passen). 
- Wat is de rol van de digitale architect nadat de architectuur is ontworpen en de rest van 
het ontwikkelingsproces van start kan gaan?  
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Bijvragen: 
- Het blijkt dat er nog veel onbegrip over heerst in het gangbare bedrijfsleven wanneer 
het gaat om digitale architectuur. Men ziet het nut er niet zo van in, zeker omdat direct 
zichtbare resultaten vaak uitblijven.  
- Hoe worden opdrachtgevers die het belang van digitale architectuur niet helemaal zien 
of begrijpen overtuigd? 
 
- Als een opdrachtgever erg star blijft en niet in staat is om anders tegen de materie aan 
te kijken, gaat de opdracht gewoon door of willen jullie dan niet geassocieerd worden 
met een project dat waarschijnlijk op een mislukking uit gaat lopen? 
 
- Zijn er nog andere grote problemen waar men tegenaan kan lopen als digitale 
architect?` 
 
 In het artikel “Architect in Balans” worden vijf interpretaties van architectuur die een 
vage notie hebben van een ongewenste situatie.  
- Hoe gaan consultants van Ordina om met het vraagstuk dat architectuur niet wordt 
ingezet als project, terwijl de consultants wel vaak projectmatig worden ingehuurd? 
- Blijft architectuur ingebed in de veranderende organisatie? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hoofdvraag: 
In het artikel ‘Gebruik van applicatiearchitecturen’,staat een samenhang tussen de 
verschillende architecturen ineen bedrijf beschreven. Bedrijfsarchitectuur -> 
informatiearchitectuur -> applicatiearchitectuur. (Dit lijkt op de indeling van Archimate) 
- Wordt deze indeling altijd strikt gehanteerd (of kunnen verschillende gebieden soms 
samengenomen worden)? 
- heeft iedere architectuur zijn eigen architect om het proces te coördineren? 
 
Bijvragen: 
- Hoelang zijn jullie al bezig met “architectuurdenken”?  
- Welke invloed had dit op de interne structuur van de organisatie? (B.v. nieuwe functies 
voor managers of uitgebreidere takenpakketten of bedrijfsprocessen die anders ingericht 
dienden te worden) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hoofdvraag: 
- Worden deze processen gezien als projecten en werkt de applicatiearchitect dan ook 
projectmatig?  
- Zou dit een vaste functie moeten zijn door de vele veranderingen binnen een 
organisatie, zodat hij het proces en de architectuur met al haar principes in de gaten 
blijft houden? 
 
Bijvragen: 
- Moet een ontwerporganisatie waarvan in deze tekst sprake is gezien worden als een 
organisatie binnen een organisatie, een soort afdeling, als een geïntegreerd ontwerp 
gedrag waar de hele organisatie zich aan houdt of als een aparte organisatie waarnaar 
ontwerp problemen ge-outsourced kunnen worden? 
 
- In hoeverre wordt door bedrijven waarvoor ICT-systemen ontwikkeld moeten worden 
rekening gehouden met/gerekend op architectuur benadering tijdens het ontwerpproces? 
- In hoeverre is dit architectuurdenken” door klanten van Ordina overgenomen / 
geaccepteerd? 
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In het artikel “het ontwerpen van autonomie” wordt geschetst dat de architect eigenlijk 
niet mee moet helpen bij het veranderproces zelf maar alleen moet bedenken en 
ontwerpen hoe de architectuur of de verandering moet plaats vinden. Maar Daan 
Rijsenbrij zegt dat de architect bij het hele verandertraject aanwezig moet zijn om het bij 
te sturen en kijken of proces goed verloopt. Hier lijkt de architect ook meer een 
bestuurder die dingen beslist.   
- Dit lijkt op een paradox, hoe ziet u dit? 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Hoofdvraag: 
- Het artikel heeft het over drie verschillende architecturen namelijk bedrijf, informatie 
en applicatiearchitectuur. De heer Rijsenbrij voegt hier nog een niveau aan toe namelijk 
het niveau van de digitale werkplek.  
- Wat vindt Ordina van dit niveau en wordt dit erkend?  
- Of is dit nu nog meer toekomstmuziek dat een individuele gebruiker zijn eigen behoefte 
kan vervullen en de werkplek op zijn voorkeuren kan instellen.  
- Hoe denkt en wat doet Ordina met het begrip de de digitale werkplek? 
 
Bijvragen: 
In het artikel “De kennisarchitectuur als katalysator voor concurrentiekracht heeft men 
het over drie verschillende architecturen. Bedrijfsarchitectuur -> informatiearchitectuur   
-> applicatiearchitectuur  
- Tot welke van de drie gebieden behoort de kennisinfrastructuur? 
- Is het een deel van de informatiearchitectuur, of strekt het zich over alle drie gebieden 
uit?  
- Is het een aparte architectuur op zich? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Hoofdvraag: 
- Hoe wordt er binnen Ordina omgegaan als bepaalde principes elkaar tegenspreken? 
 
Bijvragen: 
In een van uw artikelen heeft u het over tien verschillende principes.  
- Zuden deze tien principes behandeld in het artikel eigenlijk altijd standaard naast de 
specifieke principes van de organisatie moeten gelden voor elk ICT-architectuur? 
 
- Zijn er standaarden binnen de organisatie die gebruikt worden voor architectuur 
beschrijvingen, zodat altijd aan de minimale informatie en samenhang in een dergelijke 
beschrijving gegarandeerd wordt? (B.v. een checklist van wat er minimaal in moet staan 
of waar het aan moet voldoen; een in te vullen template)  
-Maken jullie gebruik van formalismen zoals Archimate?  
-Draagt dit bij aan de efficiëntie van een project? 
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3 Het interview zelf 
 
Door de uitleg van ons kon de heer Campschroer goed en beter reageren op 
onze vragen. De opgestelde positie en situatie was zoals voorbereid. De heer 
Campschroer had gelukkig meer dan genoeg tijd voor ons, zodat we alle vragen 
konden stellen. In de eerste inleidende vragen hebben we een redelijk beeld 
gekregen wat voor werkervaring hij had met informatiearchitectuur. Hij gaf aan 
dat er verschillende soorten van visies naast elkaar lopen bij Ordina en er geen 
éénduidige visie bestaat. Een jaar geleden hebben ze gekeken of dit mogelijk 
was maar zover is Ordina nog niet. Daarom gaf de heer Campschroer aan dat hij 
alleen zijn persoonlijke visie kon geven. Hij vertelde heel uitgebreid verhalen met 
veel praktijkervaringen die hij op had gedaan als antwoord op de vragen die wij 
stelden. Hierdoor waren al veel bijvragen beantwoord.  
Niet op alle hoofdvragen is een heel duidelijk antwoord gekomen, maar het was 
niet gepast in de situatie om nog een zelfde soort vraag te stellen, door de hele 
verhalen die hij al over het onderwerp had verteld.  
Toch konden we soms wel bijvragen in het midden van het antwoord stellen. De 
heer Campschroer was erg geïnteresseerd waarom we dit deden en ziet graag 
het verslag tegemoet. Het interview is later gestart dan was verwacht, maar 
heeft ongeveer anderhalf uur geduurd.  
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4 Uitwerkingen van het interview 
 
Een deel van het interviewresultaat zoals de notulen zijn uitgewerkt door een 
persoon binnen een groep, is hieronder in het kort weergegeven. We hebben hier 
alleen een deel van het interviewresultaat gegeven aangezien in het verslag het 
interview lastiger is terug te vinden en het hier meer gaat over de uitwerkingen 
van de notulen.  
 
Vraag: 

- Zitten er verschillen tussen hoe u architectuur ziet en uw directe collega’s of Ordina in het algemeen?  
- Wordt er binnen Ordina onderzoek gedaan naar hoe een goede architectuur bereikt kan worden en hoe 

bestaande methoden kunnen worden aangepast? 
 
Samenvatting antwoord: 
 
Ordina heeft meerdere architectuurscholen overgenomen, daardoor bestaan er meerdere visies over architectuur 
binnen Ordina. De heer Campschroer heeft zelf een jaar terug geprobeerd om te kijken of Ordina naar een meer 
algemene visie kon komen, maar dit is niet tot een concreet resultaat gekomen, zoals gehoopt. Er zijn nog teveel 
opvattingen en meningen om tot één visie te komen. Er kan niet één goede of foute opvatting of principe worden 
aangegeven alleen in sommige gevallen welke beter en duidelijker is. Dit komt ook door de personen die de visie 
en daarbij de principes gebruiken en hoe deze hier mee omgaan, daarom is het nog niet praktisch om vanuit één 
principe uit te gaan, waarin principes vastliggen. Per bedrijf verschilt het ook welke visie gehanteerd moet 
worden. 
 
Vraag: 
 

- Op dit moment is er nog geen opleiding voor die mensen die digitale architect willen worden. Hoe zou 
een digitale architect opgeleid moeten worden? 

- Welke organisaties/scholen zijn volgens jullie toonaangevend in hun opvattingen omtrent architectuur? 
 
Samenvatting antwoord: 
Er zijn veel verschillende soorten modellen binnen de organisaties en scholen, lastig om er één aan te wijzen. 
Vaak gaan deze architectuurvisies en principes niet zo zeer over de enterprise-architectuur en hoe 
informatiearchitectuur te gebruiken binnen een organisatie. Vaak gaat het meer over hoe je verschillende 
modellen kan toepassen binnen een bedrijf. Het zijn dus vaak richtlijnen om modellen te gebruiken van een 
bepaald bedrijf of een school in plaats van hoe je goede principes kan opstellen vanuit een bepaalde 
architectuurvisie.  
 
Vraag: 

- Er bestaat nogal wat verwarring over de term digitale architect en het is dan ook vaak lastig om uit te 
leggen wat ze doen. Daan Rijsenbrij maakt dit het liefste duidelijk door de fysieke architect te gebruiken 
als vergelijkingsmateriaal. Is dat een goede vergelijking?  

 
Samenvatting antwoord: 
Is wel een goede vergelijking als je het wilt gebruiken als een metafoor om een aantal zaken uit te leggen. Maar 
er moet niet te strak na worden gekeken en er moet niet geprobeerd worden om er maar zoveel mogelijk er uit 
proberen te halen, zoals principes. Het is niet meer dan een leuke metafoor. Je kan ook andere metaforen 
gebruiken zoals een muziekinstrument, hieruit kan je ook bepaalde principes uithalen. Nog een andere metafoor 
is bijvoorbeeld gebarentaal. Daarbij spelen ook zaken als veel verschillende soorten en talen en moeten er 
dingen worden vastgelegd en afgesproken om goed met elkaar te kunnen spreken. 
 
Vraag: 
Er is ook wat discussie over titel Architect met de komst van digitale architecten, wat vindt u van deze discussies? 
 
Samenvatting antwoord: 
Niet zo zinvolle discussie, om ruzie over te maken. Op het moment kan er een certificaat worden verkregen door 
een landelijk orgaan door hem te kopen. Er hoeven hiervoor geen bepaalde opleidingen worden gedaan. Ieder 
persoon kan een dergelijk certificaat bemachtigen, als het bedrijf globaal kan aangeven wat de persoon allemaal 
voor prestaties heeft geleverd dan wordt het goed gekeurd en het certificaat uitgegeven. Titel zou meer zeggen 
als het via een overheidinstantie wordt uitgegeven en dat er bepaalde kwalificaties worden geëist die hard 
gemaakt kunnen worden. Daarom is ook handig om niet van één informatiearchitect titel uit te gaan maar van 
verschillende soorten. Het klopt dat informatiearchitectuur vooral vanuit de praktijk geleerd moet worden maar het 
begrip is nog te vaag om er certificaten voor uit te geven. Het heeft daarom nu weinig zin om een certificaat te 
bemachtigen of uit te geven, zolang het begrip en vak nog niet concreter is vastgelegd.  
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Vraag: 
- Wat is de rol van de digitale architect nadat de architectuur is ontworpen en de rest van het 

ontwikkelingsproces van start kan gaan? Uit jullie documenten begrepen wij dat de digitale architect 
eigenlijk geen functie meer heeft als het ontwerp staat. Maar moet hij/zij de ontwikkeling niet in de gaten 
houden of er nog steeds aan de gestelde doelen voldaan wordt en om eventueel bij te sturen? (Bijsturen 
kan ook het aanpassen van de architectuur zijn aan de situatie in plaats van de situatie aan de 
architectuur aan te passen). 

- Als een opdrachtgever erg star blijft en niet in staat is om anders tegen de materie aan te kijken, gaat de 
opdracht dan gewoon door of willen jullie dan niet geassocieerd worden met een project dat 
waarschijnlijk op een mislukking uit gaat lopen?  

- Zijn er nog andere grote problemen waar je tegenaan kan lopen als digitale architect?  
 
Samenvatting antwoord: 
De cultuur binnen een bedrijf is heel belangrijk voor een digitale architect. Als een architect zich niet thuis voelt 
binnen een bedrijf kan hij beter niet aan de opdracht of baan beginnen. Net als bij een gewone architect moet het 
gebouw met principes en uitgangspunten bij hem passen. Zo moet de bedrijfsarchitectuur en bedrijfscultuur waar 
vanuit principes worden afgeleid ook bij de digitale architect passen, anders zal het opzetten van een goede 
digitale architectuur falen. 
 
Vraag: 

- In het artikel Gebruik van applicatiearchitecturen,staat een samenhang tussen de verschillende 
architecturen ineen bedrijf beschreven. Bedrijfsarchitectuur -> informatiearchitectuur -> 
applicatiearchitectuur. (Dit lijkt op de indeling van Archimate) Wordt deze indeling altijd strikt gehanteerd 
(of kunnen verschillende gebieden soms samengenomen worden) en krijgt iedere architectuur zijn eigen 
architect om het proces te coördineren?  

 
Samenvatting antwoord: 
Er is bijna nooit een samenhangende verdeling in een bedrijf te vinden en is tot dus ver ook nog nooit opgezet 
(door Ordina). Het is een goede theoretische verdeling om vanuit te gaan maar in de praktijk lastig op te zetten en 
terug te vinden. Zo zal een algemene bedrijfsarchitectuur bijna nooit worden opgezet, vooral niet door externe 
consultant. Deze hebben namelijk nauwlijks toegang tot beleidszaken. Beleid is vaak verdeeld over verschillende 
afdelingen en hierbij zijn in de praktijk vaak grote verschillen en meningsverschillen onderling, waardoor een 
algemeen enterprice beleid van informatiearchitectuur niet is op te stellen voor een architect.  
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5 Conclusie 
 
Bij het uitwerken van de notulen is toch gebleken dat we dingen missen, ook is 
hier te laat mee begonnen. Als dit gelijk na het interview was gedaan, was er 
meer blijven hangen van de verhalen. Soms hadden de onderwerpen beter 
kunnen worden ingeleid aangezien de heer Campschroer de achterliggende 
gedachte niet snapte. Ook hadden we beter in het midden van het verhaal wat 
meer bijvragen kunnen stellen. De visie van Ordina is niet echt uit het interview 
gekomen, maar dit was achteraf ook niet mogelijk, aangezien er verschillende 
visies bestaan. Wel is er een beter beeld ontstaan over informatiearchitectuur in 
de praktijk door de verhalen die we aangehoord hebben. Verbeterpunten van dit 
interview waren: 

 
- Interview opnemen. 
- Notulen gelijk uitwerken. 
- Meer vragen tussendoor proberen te stellen 
- Nog duidelijker rollen afspreken van te voren. 
- Vragen hadden van te voren geë-maild kunnen worden. 
 

 
 
 
 

Pagina 15 van 15 


