
Minder werkdruk  
op universiteiten

Slimmer organiseren

Workshops, training en coaching Werkdruklunches Andere instrumenten

Medewerkers

Op universiteiten ervaren medewerkers hoge werkdruk. Alle universiteiten  

hebben een Plan van Aanpak en goede voorbeelden van werkdrukvermindering. 

Deze selectie staat symbool voor de grote diversiteit in aanpak en tegelijk de  

gedeelde ambitie hierin. Meer weten? Meer informatie is te vinden via vsnu.nl. 

Tijdens werkdruklunches praten medewerkers over wat werkdruk 
is, wat specifieke aandachtspunten zijn en of de toegepaste  
interventies effect hebben. Op sommige universiteiten sluit het 
College van Bestuur aan tijdens de lunch.

De werkdrukwaaier biedt leidinggevenden houvast bij het her-
kennen van werkdruk. Met de werkdruktoets kan het college van 
bestuur bij elke beslissing rekening houden met de gevolgen voor 
de werkdruk. Het Healthy Universities-netwerk en het Benefit For 
All-programma zet in op fitte en gezonde medewerkers. Andere 
instrumenten zijn mindfulness, yoga en stoelmassages.

Een slimme structuur vermindert werkdruk: faculteiten een-
voudiger organiseren, jaarroosters harmoniseren en (semi)   
auto matisch roosteren. Met de werkdruk-matrix kijken faculteiten 
en diensten per organisatie niveau naar de best passende aanpak. 

Andere voorbeelden van slimmer organiseren is het digitaliseren 
van de personeelsadministratie en scriptiebegeleiding in kleine 
thesisgroepen. 

Medewerkers delen in workshops met elkaar hoe zij werkdruk  
ervaren en hoe zij ermee omgaan. Ook organiseren  
universiteiten trainingen om efficiënter te leren werken en is  
coaching beschikbaar voor het vinden van een goede balans  
tussen werk en privé.

Taskforces onderzoeken wat de oorzaken zijn van werkdruk,  
stellen plannen op die de werkdruk verminderen, voeren die uit  
en houden het onderwerp hoog op de agenda. 

Actieteams van medewerkers onderzoeken op faculteitsniveau 
welke maatregelen genomen kunnen worden die de werkdruk  
verder verlagen.

(Junior) docenten krijgen zoals afgesproken in de cao langere 
contracten. 
 
Door de inzet van participatiemedewerkers en een realistischere 
verdeling van uren en taken ervaren medewerkers vermindering 
van de werkdruk.  
 
Een buddysysteem zorgt ervoor dat altijd iemand het werk van  
een collega tijdelijk kan overnemen tijdens ziekte of vakantie.  
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