
 
 
Goede voorbeelden aanpak werkdruk (2019) – WORDT VERNIEUWD 
 
In het kader van de Banenafspraak is bij de afdeling AV Support van de divisie Library&IT Services een 
plaatsing van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt tot stand gekomen  
(Tilburg University. TiU) 
 
De Universiteit van Amsterdam heeft het programmateam ‘Grip op werkdruk’ ingesteld om het plan 
van aanpak uit te voeren. Het programma richt zich op oorzaken in kaart brengen, handreikingen 
voor de juiste balans in werk, terugdringen van administratieve complexiteit in interne processen en 
herkennen en erkennen van werkdruk. 
(Universiteit van Amsterdam. UvA) 
 
Onlangs is een universiteitsbrede campagne gestart. Naast het creëren van meer bewustwording 
rondom werkdruk is actief gecommuniceerd over het kosteloze aanbod van training, spreekuren, 
coaching en de nieuwe Helpdesk Werkdruk door inzet van o.a. (digitale) posters, website Werkdruk, 
papieren booklets en nieuwsberichten. 
(Universiteit van Amsterdam. UvA) 
 
Bij een organisatieprobleem wordt eventueel de “Flying Squad” ingeschakeld. Met inzet van 
deskundigen onderzoekt de “Flying Squad” de oorzaken van werkdruk en levert een plan van aanpak.  
(Universiteit van Amsterdam. UvA) 
 
Pilot waarbij de presentaties en verdediging van de scripties in groepsverband (maximaal 3) 
plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een betere interactie tussen beoordelaars en studenten en kunnen 
studenten ook elkaar bevragen op het gepresenteerde onderzoek waardoor een veel natuurlijker 
dynamiek ontstaat.  
(Open Universiteit. OU) 
 
Tijden workshops van telkens een dagdeel voor alle secretaresses de werkdrukbeleving besproken. 
Met elkaar is besproken welke taken en activiteiten werkdruk verhogen en hoe deze individueel en 
met elkaar aangepakt kunnen worden. De eerste workshop ging in op wat werkdruk is, wat is het 
voor de secretaresses is en hoe men ermee omgaat. De tweede workshop ging dieper in op hoe een 
ieder met werkdruk omgaat, het delen van tips en tricks en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. 
De laatste workshop ging in op het idee hoe evt. participanten kunnen bijdragen aan verlichting van 
de werkdruk. 
(Technische Universiteit Eindhoven. TU/e) 
 
Om de werkdruk en de groeiende studentenaantallen op te vangen ontvangen alle leerstoelgroepen 
van Wageningen Universiteit vanaf 2019 structureel 40.000 euro extra per jaar, bovenop de 25.000 
euro extra die elke leerstoelgroep vanaf dit jaar al jaarlijks ontvangt. De leerstoel¬groepen bepalen 
zelf hoe ze het extra geld inzetten. Uit een eerste ronde langs de leerstoelgroepen blijkt dat het extra 
geld verschillend wordt ingezet. Zo wordt er (al dan niet tijdelijk) personeel aangenomen om het 
bestaande onderwijs te vernieuwen, te verbeteren, dan wel anders in te richten. Ook wordt er 
geïnvesteerd in e-learning. Bij andere leerstoelgroepen worden extra docenten dan wel tenure 
trackers aangesteld om de toename in de onderwijsbelasting op te vangen.  
(Wageningen University & Research. WUR) 
 
 
 
 



Alle universiteitsmedewerkers kunnen gratis gebruik maken van stoelmassage op de werkplek. 
Jaarlijks krijgen medewerkers een persoonlijk tegoed van 10 stoelmassages van 20 minuten. 
Inmiddels maakt 23% van de medewerkers gebruik van de voorziening.  
(Wageningen University & Research. WUR) 
 
De ‘’Best Practice’’ van de UM zit hem in het feit dat de urgentie van het probleem in de gehele 
organisatie, tot aan het College van bestuur is bereikt en dat duidelijk is geworden dat de gekozen 
route (het tot stand laten komen van alle plannen op decentraal niveau zonder duidelijke sturing 
hierbij vanuit centraal niveau) niet effectief (genoeg) is. Om het probleem rondom het complexe 
thema ‘’werkdruk’’ aan te pakken is er een nieuwe Taskforce ingesteld die een grondige aanpak 
hanteert waarbij de resultaten van de onlangs afgenomen Duurzame Inzetbaarheidsmonitor zullen 
zorgen voor prioritering van de te ontwikkelen beleidsdomeinen.  
(Universiteit Maastricht. UM) 
 
Decentraal al een aantal efficiënte acties plaatsgevonden waaronder het organiseren van lunches 
zowel voor de verschillende functieniveaus binnen WP als ook voor het OBP waarbij ook werkdruk 
uitvoerig besproken is. 
(Universiteit Maastricht. UM) 
 
Het afschaffen van een derde lezer bij thesis met een 6 of 6.5 indien eerste en tweede lezer het 
hierover eens zijn en het afschaffen van de mogelijkheid om de thesis in de Herfst-Winter te 
schrijven 
(Universiteit Maastricht. UM) 
 
Digitalisering van vacatureaanvraag- en mutatieformulieren 
(Universiteit Maastricht. UM) 
 
Grootschalig focusgroepenonderzoek in een faculteit dat werkdruk nader onder de loep neemt  
(Universiteit Maastricht. UM) 
 
Taskforce Werkdruk = afwachten data medewerkersonderzoek (revolutionair, specifiek gevraagd 
naar bijvoorbeeld inclusiviteit en werkdruk), sinds januari de data. Zoveel aanknopingspunten dat de 
taskforce op meer dan alleen werkdruk 
(Universiteit Maastricht, UM) 
 
Actiegerichte reflectiegroepen = in faculteiten en diensten een groep met 8-10 medewerkers bij 
elkaar om die zelf te laten brainstormen over oplossingen op knelpunten uit de monitor 
(Universiteit Maastricht, UM) 
 
Buddysysteem. Bij een takenpakket is nooit 1 iemand verantwoordelijk, maar gezamenlijk oppakken. 
Minimaal een duo per taak. Onderwijs, ondersteunend, van alles wat.  
(Universiteit Maastricht, UM) 
 
Eind 2017 is de “matrix werkdruk” gepresenteerd binnen de VU als werk- en inspiratiedocument voor 
de faculteiten en diensten. Deze door HRM, ondernemingsraad en Lokaal Overleg gezamenlijk 
opgestelde matrix heeft tot doel om het thema werkdruk bespreekbaar te maken en op verschillende 
organisatieniveaus de best passende aanpak uit te rollen. Een jaar later kan geconcludeerd worden 
dat de matrix het thema werkdruk binnen alle eenheden prominent op de agenda heeft gezet. Veel 
eenheden hebben teamsessies belegd waar door leidinggevenden en medewerkers is besproken 
welke zaken voor hen in de top 3 van werkdrukoorzaken staan.  
(Vrije Universiteit. VU) 
 



Concrete actiepunten die hieruit zijn voortgekomen zijn onder meer dat hoofden zorgdragen voor 
goede communicatie met aandacht voor wederzijdse verwachtingen, duidelijke en realistische 
taakstellingen, en carrière(on)mogelijkheden.  
(Vrije Universiteit. VU) 
 
Er zijn afspraken gemaakt over e-mailetiquette.  
(Vrije Universiteit. VU) 
 
Medewerkers krijgen de gelegenheid om een efficiencytraining te volgen, wat dit jaar al door drie 
groepen is gedaan.  
(Vrije Universiteit. VU) 
 
Het facultaire teaching load model wordt herzien, zodat betere vergelijking en verdeling van 
taakbelasting mogelijk wordt 
(Vrije Universiteit. VU) 
 
Er is een pilot gestart waarin junior docenten een langer contract krijgen aangeboden, wat meer 
duidelijkheid, continuïteit en rust biedt. 
(Vrije Universiteit. VU) 
 
Docenten gaan gecompenseerd worden voor werkzaamheden op het gebied van onderwijsinnovatie 
en –kwaliteitsverbetering. 
(Vrije Universiteit. VU) 
 
Tot slot wordt kritisch gekeken naar de inrichting en het aanbod van onderwijsactiviteiten en zijn 
enkele activiteiten afgestoten. 
(Vrije Universiteit. VU) 
 
Een simpelere effectievere onderwijsorganisatie: medewerkers van één faculteit vonden de faculteit 
te log en de beslissingsprocessen te stroperig. Ook zeiden ze teveel tijd kwijt te zijn met 
administratieve taken. Dat dreigde ten koste te gaan van het aantal opleidingen dat ze in de lucht 
konden houden. Daarom gaat deze per 1 januari 2019 over op een andere onderwijsorganisatie: nog 
maar drie departementen in plaats van tien afdelingen. Elk departement krijgt een secretaris die 
verantwoordelijk wordt voor de administratieve taken rondom het onderwijs. Zo houdt de 
wetenschappelijke staf meer tijd over voor onderwijs en onderzoek 
(Radboud Universiteit. RU) 
 
Taken van het onderwijs vervangen door middel van participatiebanen 
Vanuit de participatiewet worden hoger opgeleide medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt 
ingezet bij vervanging van (administratieve) onderwijstaken. Met behulp van participatieteams wordt 
lokaal gezocht naar ondersteuning op maat. 
(Radboud Universiteit. RU) 
 
Betere verdeling van onderwijsmiddelen op basis van reële tijdsbesteding. Een minimum aantal 
onderwijsuren per cursus en reële normen rekening houdend met extra uren voor begeleiding 
scripties en intensivering van werkgroep onderwijs. 
(Radboud Universiteit. RU) 
 
betere verdeling van onderwijsmiddelen door het aanstellen van extra docenten op basis van 
gerealiseerde ECTS’ en ingeschreven studenten per opleiding. Deze docenten wordt een aantrekkelijk 
langdurig contract van 6 jaar aangeboden met tevens ruimte voor onderzoek. 
(Radboud Universiteit. RU) 



 
Middelen beschikbaar stellen om bij beginnende docenten extra uren toe te kennen voor de 
voorbereiding en ontwikkeling van onderwijs en de inzet van ICT in het onderwijs. Daarnaast worden 
zij begeleid door ervaren medewerkers. Zodoende krijgen ze meer tijd om routine en vaardigheid op 
te bouwen. 
(Radboud Universiteit. RU) 
 
Harmoniseren van jaarroosters en slimmer roosteren: Op universitair niveau gaat er gewerkt worden 
met een geharmoniseerd jaarrooster voor onderwijs. Dit wordt nog verder uitgewerkt waarbij 
werken met 7 weeks roosters kan leiden tot werkdrukvermindering. Verder worden momenteel de 
mogelijkheden van (semi)automatisch roosteren onderzocht. 
(Radboud Universiteit. RU) 
 
 
De training work-life balance voor tenure trackers is een van de initiatieven aangaande werkdruk. 
Het doel van de training is om tenure trackers te ondersteunen in het creëren van een goede work-
life balance waarbij zowel de mentale als de fysieke kant aandacht krijgt. In de training leren tenure 
trackers hoe ze meer energie kunnen krijgen en gemotiveerder kunnen worden om een optimale 
balans te creëren tussen werk en privé. Ze worden ook bewuster van wat werkbevlogenheid met hen 
doet en krijgen handvatten aangereikt om hier zelf een goede balans in te kunnen houden. In de 
workshop is er aandacht voor theorie, praktijk en benutten van groepsdynamiek. De training beslaat 
vijf sessies van twee uur in een periode van tien weken. We willen graag dat het beklijft en daarom 
hebben we voor deze methode gekozen. 
(Technische Universiteit Delft. TU/d) 
 
In 2015 heeft de UT een Taskforce Werkgroep in het leven geroepen. Deze groep heeft het 
onderwerp breed in de organisatie op de kaart gezet en kan worden gezien als de verbindende 
schakel voor werkdrukbeheersing en –bestrijding tussen het centrale niveau (CvB, URaad, OPUT) en 
het decentrale niveau (faculteiten en diensten). 
(Universiteit Twente. UT) 
 
De jaarlijkse themamaand werkdruk georganiseerd, het thema van deze maand was Leiderschap en 
Werkdruk(beheersing). Enerzijds was de focus op leidinggevenden en anderzijds op het zelf-leidende 
vermogen van medewerkers (zelf-leiderschap): Wat kan eenieder doen om werkdruk te voorkomen 
en te reduceren?  
(Universiteit Twente. UT) 
 
De rondetafelgesprekken met leden van het CvB en de werkvloer en de brainstormsessies waren de 
ingrediënten voor een aantal concrete verbeteringen: een werkdrukwaaier voor leidinggevenden 
(hoe herken ik werkdruk/stress bij mijn medewerkers en hoe ga ik daarmee om/), teambuilding 
workshops en een (nog) betere verankering van het thema positief leiderschap in al bestaande 
leiderschapstrainingen.  
(Universiteit Twente. UT) 
 
Daarnaast waren leden van de taskforce actief bezig om op een toenemende behoefte van kennis 
over werkdruk gerelateerde topics in te spelen.  
(Universiteit Twente. UT) 
 
Het ontspanningsprogramma (gratis te volgen voor medewerkers) is verruimd door te investeren in 
mindfulness, meditatie, yoga en Tai Chi. De nieuwe cursus Mental Health First Aid (https://mhfa.nl/) 
draagt bij aan het vergroten van kennis en vaardigheden omtrent psychische aandoeningen. 
(Universiteit Twente. UT) 



 
Binnen de faculteiten worden verdiepende gesprekken gevoerd over werkdruk en hoe deze te 
verminderen als vervolgactie op de uitkomsten van de personeelsmonitor. Aan de hand van de 
gesprekken worden per faculteit concrete actieplannen opgesteld om werkdruk aan te pakken. Er 
wordt door het CvB en de Faculteitsbesturen gestuurd op verbetering van de inzet van middelen in 
het primair proces, ten behoeve van werkdrukverlaging in de faculteiten. Het College heeft de 
faculteiten extra financiële ruimte gegeven om hier iets aan te doen. Uit de reservepositie van de 
faculteiten mag hiervoor M€ 4 worden vrijgemaakt.  
(Universiteit Leiden. LEI) 
 
Een ander voorbeeld in het kader van het verlagen van werkdruk is het verbeteren en versoepelen 
van het proces rondom de personeelsadministratie. Deze processen zijn universiteitsbreed 
geharmoniseerd en gedigitaliseerd en komen in de plaats van de papieren tekenboeken en 
mutatieformulieren. Dit leidt tot efficiënte en inzichtelijke werkprocessen voor gebruikers, 
mandaathouders en de P&O diensten. 
(Universiteit Leiden. LEI) 
 
Gezondheid en welzijn zijn belangrijke factoren die invloed hebben op de mate waarin een 
medewerker werkdruk kan hanteren. In dit kader heeft de Universiteit Leiden zich als eerste 
Nederlandse universiteit zich aangesloten bij het internationale netwerk Healthy Universities. Binnen 
het netwerk worden best practices en wetenschappelijk bewezen kennis op gebied van 
gezondheidsbevordering gedeeld. Het beoogd resultaat van Universiteit Leiden om zich aan te sluiten 
bij het Healthy Universities netwerk is om expliciet aandacht te geven aan het bevorderen van een 
gezonde levensstijl.  
(Universiteit Leiden. LEI) 
 
Op 17 oktober 2018 is de aftrap gegeven (van Healthy Universities) op de Faculty Club voor het 
college van bestuur, decanen en hoogleraren. Voor medewerkers zijn er op 18 en 19 oktober de 
Healthy University Days georganiseerd door de studenten van de Master gezondheidspsychologie. 
Tijdens deze dagen zijn gratis workshops georganiseerd over het bevorderen van een gezonde 
levensstijl die gevolgd konden worden tijdens de lunchpauzes. Ruim honderd medewerkers hebben 
dit ook gedaan.  
(Universiteit Leiden. LEI) 
 
Er wordt structureel aandacht besteed aan het bevorderen van een gezonde levensstijl voor 
medewerkers en studenten. Jaarlijks worden er Healthy University Days of een vitaliteitsweek 
georganiseerd. Tevens wordt een online toolbox beschikbaar voor medewerkers met daarin een 
divers aanbod van mogelijkheden om gezondheid en welzijn te bevorderen (korting op 
sportschoolabonnement, cursussen etc.).  
(Universiteit Leiden. LEI) 
 
Daarnaast wordt in 2019 het online programma Benefit For All gelanceerd. Dit programma motiveert 
mensen door een gezonde levensstijl te belonen. Er kunnen punten worden verdiend door 
bijvoorbeeld bloeddruk te meten, een stappenteller te gebruiken of beweegdoelen bij te houden. 
Deze punten kunnen worden ingewisseld voor uitjes en kortingen op producten. 
(Universiteit Leiden. LEI) 
 
Om de werkdruk te verlagen heeft de wetenschappelijk staf verbetering van de balans tussen 
onderwijs en onderzoek genoemd door het aanstellen van meer collega’s.  
(Rijksuniversiteit Groningen. RUG) 
 



Om de middelen zo snel mogelijk te besteden aan nieuwe stafleden en daarmee de werkdruk te 
verlagen is in samenwerking met faculteitsbesturen, verschillende diensten en een aantal 
wetenschappelijk coördinatoren een recruitment actieplan ontwikkeld. Dit actieplan heeft als doel 
om zo snel als mogelijk nieuwe stafleden welkom te heten. Om dit te bereiken wordt op een 
structurele wijze nauw samengewerkt tussen de faculteit en diverse ondersteunende afdeling (HR, 
Communicatie etc). De aanpak kent twee doelen. Ten eerste een intensieve (administratieve) 
ondersteuning van de  vacaturehouder. Ten tweede een actievere benadering van talent op de 
arbeidsmarkt.   
(Rijksuniversiteit Groningen. RUG) 
 
 
 
 
Het CvB heeft op verschillende plaatsen binnen de UU werkdruklunches gehouden met 
medewerkers. Medewerkers konden zich zelf aanmelden en in groepjes van ca. 10 tot 15 met het 
een collegelid in gesprek over waar zij tegenaan lopen. Dat heeft in ieder geval twee dingen 
opgeleverd: binnen de UU weten medewerkers dat werkdruk serieus genomen wordt op alle niveaus 
en het CvB heeft deels een beter beeld en deels een bevestiging gekregen waar de medewerkers 
werkdruk van ervaren.  
(Universiteit Utrecht. UU) 
 
Het CvB heeft als een van de acties (er zijn er meer) de werkdruktoets ingevoerd. Bij alle nieuwe 
onderwerpen die in het CvB worden besproken, is aan de orde of dit werkdruk verhogend is of niet 
(Universiteit Utrecht. UU) 
 
Een andere concrete acties is dat vanaf januari 2019 het beleid van toepassing is dat bij de 
aanstelling van nieuwe tijdelijke docenten deze in principe een aanstelling van vier jaar, met 
tenminste 0,7 fte krijgen en daarbinnen 10% ontwikkeltijd. Dit heeft als doel voor de tijdelijke 
docenten een helder perspectief te geven voor een wat langere termijn dan nu vaak het geval, 
daardoor hoeven zij minder bezig te zijn met wat er na een half jaar of een jaar met hun aanstelling 
gebeurt want dat geeft veel (werk)druk.  
(Universiteit Utrecht. UU) 
 
Sinds juni 2018 is de work-life balance coachpool in het leven geroepen. Bestaande uit diverse 
coaches. Het beoogde resultaat is een reducering van werkstress en het vinden van de juiste balans 
tussen werk en privé. Via diverse kanalen proberen we aandacht te krijgen voor deze coachpool, 
onder andere door het plaatsen van nieuwsberichten, het organiseren van lunchlezingen door een 
work-life balance coach, brochures en door mond op mond reclame. Steeds meer medewerkers 
krijgen hier weet van. Momenteel hebben ongeveer 30 medewerkers contact opgenomen met een 
van de coaches.  
(Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR) 
 
 
 
 
 


