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In de nieuwe CAO is afgesproken dat iedere universiteit vóór eind 2017 een werkplan opstelt 
over werkdruk en duurzame inzetbaarheid. Hierbij dient zoveel mogelijk rekening te worden 
gehouden met de diverse omstandigheden op verschillende afdelingen. Het terugdringen 
van werkdruk zal binnen de eenheden in de organisatie moeten plaatsvinden, omdat de 
oorzaken van werkdruk zeer uiteenlopen en de oplossingen daarom per definitie niet 
éénduidig zijn. Voor de UT zijn onderstaande grondoorzaken geïdentificeerd.  
 
 

 
 
 

1 De aanpak 
In navolging op de uitkomsten van het medewerkeronderzoek in 2015 zijn in 2016 en 2017 
diverse organisatiebrede initiatieven genomen gericht op de beheersing van werkdruk. Er is 
een taskforce die bestaat uit een Decaan, Hoogleraren, Directeur Dienst en 
vertegenwoordiging vanuit UR en HR. Zij initieert coördineert en ondersteunt de UT brede 
aanpak gericht op werkdrukbeheersing. Door middel van voorstellen voor verbeterpunten 
en invulling van de bijbehorende randvoorwaarden. 
 
• Uitgangspunt is het implementeren van verbeteringen die in de praktijk merkbaar en 

meetbaar zijn.  
• De gekozen initiatieven zijn herleidbaar naar de grondoorzakenbomen en verdiepende 

analyse die voor de UT zijn opgesteld. 
• Aandacht voor meting en evaluatie zodat gewerkt wordt aan  structureel vermogen om 

de werkdruk beheersbaar te houden. 
 
Er is gekozen voor een actiegerichte aanpak. Daarbij ligt de focus op het in kaart brengen van 
kernoorzaken door samen met medewerkers te zoeken naar oplossingen en best practices 
die in de werkpraktijk passend zijn. De basis van het plan van aanpak wordt gevormd door 3 
lijnen die structureel worden ingebed in de organisatie.  
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1 KAIZEN-lijn: Structurele verbeteringen worden bereikt door samen met medewerkers in 
de werkpraktijk de kernoorzaken (en niet de symptomen) te identificeren en op te lossen. 
Hiertoe is gekozen voor een systematische aanpak vanuit de Lean-filosofie. Dit geven we 
vorm en inhoud door de organisatie van Kaizen events in een jaarlijkse UT brede 
themamaand:  
• In 2016 gericht op werkdruk tgv cijferadministratie 
• In 2017 gericht op regelmogelijkheden van medewerkers en leidinggevenden 
• In 2018 zal dit (onder voorbehoud) gericht zijn op effectief teamwork en de impact 

vanuit leidinggevende posities. 
 

2 PILOT-lijn: Merkbare verbetering in de praktijk wordt bereikt door aan te sluiten en 
gericht in te spelen op de lokale situatie, niet door op het niveau van de instelling, 
faculteit of diensten generieke maatregelen af te kondigen. Dit geven we vorm en inhoud 
door in lokale context pilots in faculteiten en diensten op te zetten. Ideeën die hierin 
werken worden breed beschikbaar gesteld (o.a. workshop stress-signalering, lunch&learn 
bijeenkomsten en vragenlijstonderzoek). 

 
3 BEST PRACTICES-lijn: Door te onderzoeken en te experimenteren en te leren creëert de 

UT binnen de eigen organisaties Best Practices. N.a.v. het rapport over prestatiedruk 
heeft er een rondetafelgesprek tussen CvB en Decanen plaatsgevonden. Deze vullen we 
aan met good practices vanuit werkdrukinitiatieven bij andere universiteiten en deze 
maken we zichtbaar en toepasbaar voor werkdrukbeheersing binnen de UT. 

 

2 Transparantie over plannen en acties 
Sinds 2016 en 2017 zijn verschillende concrete initiatieven genomen om gericht de werkdruk 
te reduceren. Dit is gedaan op centraal niveau en op lokaal niveau in faculteiten en in 
ondersteunende diensten en de centrale initiatieven worden gecontinueerd in 2018.  
 
Parallel is een werkdrukplan opgesteld onder regie van een taskforce met deelnemers uit de 
faculteiten, de medezeggenschap en verschillende ondersteunende afdelingen waaronder 
HR. De taskforce heeft inmiddels met alle faculteitsbesturen gesproken over de invulling van 
de CAO afspraak. De inzichten en aanknopingspunten die hieruit zijn voortgekomen zullen 
leiden tot een aanpassing op het werkplan: 

- Meer aandacht op de faculteit met ruimte voor couleur locale 
- Meten en monitoring 
- Aandacht voor culturele issues 
- Aandacht voor doelgroepen 
- Toepasbaarheid en bruikbaarheid van capaciteitsmodellen 
- Dialoog centraal en hierbij de rol van de leidinggevende 
- Rust in de organisatie, prioritering 
- Eigenaarschap in de lijn  

 
Het plan is in verschillende verschijningsvormen besproken met de UR en OPUT. Zodra het 
plan is bekrachtigd door de UR en OPUT zal dit ook beschikbaar gesteld worden via de VSNU. 
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