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Managementsamenvatting Centraal plan van aanpak Werkdruk 
  

In januari 2020 heeft er voor de tweede keer een TU brede meting plaatsgevonden naar werkbeleving, 

werkbelasting en interne ondersteuning, de Medewerkersmonitor 2020 (Medmon). De uitkomsten van 

de Medmon, uitgevoerd door IVA Onderwijs op basis van het Job Demands Resources model (Schaufeli 

en Bakker, 2004) liggen ten grondslag aan de aanpak werkdruk binnen de TU Delft.  

De resultaten zijn over het algemeen gelijk gebleven ten opzichte van de vorige meting in 2017 en laten 
een positief beeld zien van het werken bij de TU Delft. Medewerkers waarderen de TU Delft als 
werkgever net als bij de vorige meting met een 7,8 en het werken bij de TU Delft met een 7,4. De TU 
Delft medewerkers zijn het meest tevreden over het werken bij hun universiteit in vergelijking met vijf 
andere universiteiten.  
Medewerkers ervaren de campus van de TU Delft als veilig, waarderen de mate van zelfstandigheid in 

hun werk en er heerst een cultuur waarin medewerkers met verschillende achtergronden zich welkom 

voelen. Ook zijn er aandachtspunten: Een deel van het wetenschappelijk personeel ervaart een hogere 

werkdruk dan wenselijk is. Aandacht blijft nodig voor hoe we met elkaar omgaan binnen de TU Delft 

(sociale veiligheid). Verder zijn medewerkers in hoge mate bereid om iets aan scholing te doen, echter 

de scholingsmogelijkheden scoren wat lager. Daarom is er voor gekozen om deze drie aandachtspunten 

in het plan van aanpak 2020 op te nemen en hier de komende periode acties op uit te voeren. 

Aandachtspunten op drie thema’s 
In dit plan is tevens teruggekeken naar het plan van aanpak 2017, welke acties er zijn uitgevoerd op de 

daarin gedefinieerde zes punten. Ondanks dat daarin werkdruk, scholing en sociale veiligheid ook al 

benoemd waren met bijbehorende actiepunten, blijven dit drie aandachtspunten c.q. thema’s voor de 

universiteit.  

Werkdruk; ondanks dat de werkdruk niet is toegenomen ten opzichte van 2017, ervaart met name het 

Wetenschappelijk Personeel nog steeds regelmatig werkdruk. Daarnaast is het verschil tussen feitelijke 

en wenselijke werkdruk van het WP wat gestegen. Positief is wel dat de werkstress (het gevolg van een 

te hoge werkdruk) niet is toegenomen. De werk- en organisatiekenmerken (bijvoorbeeld onduidelijke 

taakomschrijving, taakconflict onderwijs/onderzoek, snel veranderende technologie/ICT) zijn in grotere 

mate een oorzaak van werkdruk dan in 2017. 

Scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden; De medewerkers zijn in hoge mate bereid om iets aan 

ontwikkeling te doen. De scholingsmogelijkheden scoren echter wat lager. Voor wat betreft hun 

loopbaan willen medewerkers zich vooral verder specialiseren. De ervaren mogelijkheden scoren 

hiertoe bij het OBP echter lager dan de bereidheid. Daarnaast hebben de medewerkers beperkte 

interesse om in een andere functie of bij een ander organisatieonderdeel te werken. 
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Sociale veiligheid; er valt op dat er nog steeds in redelijk grote mate sprake is van ongewenste 

omgangsvormen zoals roddelen (14%), verbale agressie/intimidatie (9%), pesten (7%) en discriminatie 

(6%).  

Vervolgstappen 
De resultaten van de medewerkersmonitor zijn in alle organisatieonderdelen gepresenteerd en 

besproken. De daaruit resulterende decentrale plannen van aanpak zijn in de maak en zullen naar 

verwachting in mei 2021 gereed zijn en worden per onderdeel (acht faculteiten, QuTech en elf directies) 

in de planning en control-cyclus met het College van Bestuur, de OdC’s en de OR besproken, gemonitord 

en geborgd in softwarepakket Lab Servant. 

Daarnaast heeft de Stuurgroep van het project een centraal plan van aanpak ontwikkeld, dat tevens 

geldt als Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (conform 

Arbowet) en heeft deze ter instemming voorgelegd aan het College van Bestuur en de OR. Het College 

en de OR heeft met het plan ingestemd. Het centrale plan van aanpak is onder te verdelen in drie 

punten en past in het management control systeem van de TU Delft. Een plan van aanpak als onderdeel 

van de RI&E moet ook geborgd worden in de organisatie. Voor de TU Delft is vastgesteld dat hiervoor 

gebruik wordt gemaakt van Lab Servant.  

Voorliggend plan voorziet tevens in het actieplan dat de Inspectie SZW vereist naar aanleiding van 

signalen over werkdruk die zij hebben ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


