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Voorwoord 
 

Voor u ligt de onderzoeksnotitie “Werkdruk en prestatiedruk van wetenschappelijk personeel: Een 

nadere analyse op basis van de MTO’s.” In dit onderzoek is op basis van gegevens uit de 

medewerkersonderzoeken aan elf universiteiten nagegaan hoe de resultaten van de eerdere verkenning 

over prestatiedruk nader zijn te onderbouwen en in te kleuren aan de hand van de begrippen werkdruk en 

werkstress. Ook is nagegaan of een aantal bestaande beelden over prestatiedruk en werkdruk zijn te 

bevestigen dan wel te ontkrachten. Graag willen we Effectory en IVA Onderwijs – die de nadere 

analyses voor deze rapportage hebben uitgevoerd – hartelijk danken voor hun enthousiaste bijdrage aan 

dit project. 

 

Den Haag, 5 januari 2017 
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Samenvatting 
 

In deze notitie worden de resultaten gepresenteerd van een nadere analyse van werkdruk en prestatiedruk 

onder wetenschappelijk personeel. Aanleiding daarvoor is een eerder verkennend onderzoek naar 

prestatiedruk onder een beperkte groep wetenschappers. De analyses hebben tot doel om de resultaten 

van de eerdere verkenning nader te onderbouwen en verder in te kleuren. Daartoe hebben Effectory en 

IVA Onderwijs secundaire analyses uitgevoerd op hun databestanden van medewerkersonderzoeken 

voor universiteiten. Omdat de medewerkersonderzoeken niet vragen naar prestatiedruk, zijn de analyses 

gericht op werkdruk en werkstress. De analyses van Effectory en IVA Onderwijs hebben betrekking op 

medewerkersonderzoeken bij elf van de veertien universiteiten vanaf 2014. De analyses van Effectory 

hebben betrekking op 6.254 respondenten en de gegevens van IVA Onderwijs op 4.814 wetenschappelijk 

medewerkers.  

 

Uit de analyses blijkt dat vooral oudere wetenschappelijk medewerkers die langer in dienst zijn en een 

vaste aanstelling hebben een hogere werkdruk ervaren. Daarnaast blijkt dat wetenschappers die meer 

werkdruk ervaren niet meer werkstress ervaren en vice versa. Het zijn vooral vrouwen en jongere 

medewerkers met een tijdelijk dienstverband die meer werkstress ervaren. Medewerkers die de werkdruk 

(veel) te hoog vinden, zijn minder bevlogen, betrokken en tevreden. Medewerkers die onderzoek en 

onderwijs en/of management combineren, ervaren meer werkdruk. Medewerkers met (alleen) een 

onderwijstaak ervaren minder loopbaanmogelijkheden en feedback, erkenning en waardering voor hun 

werk van hun leidinggevende.  

 

Prestatiedruk blijkt niet los te zien van de context waarbinnen universiteiten bewegen en waarin zij 

streven naar een hoge internationale ranking. De ervaren prestatiedruk blijkt te verschillen afhankelijk 

van de fase in de loopbaan, persoonskenmerken en het profiel van de wetenschappelijk medewerker. Dat 

betekent dat aangrijpingspunten voor prestatiedruk zijn te vinden in ontwikkelingsfase en levensfase van 

de wetenschappelijk medewerker. Daarbij is het van belang specifiek aandacht te besteden aan hoe de 

wetenschappelijk medewerker met dit profiel en deze kenmerken in deze fase van de loopbaan van 

meerwaarde kan zijn voor de universiteit. 
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1. Inleiding 
 

Vanuit de Kamer WO van SoFoKleS is in 2015 een verkennend onderzoek gedaan naar prestatiedruk 

onder wetenschappelijk personeel (WP) op universiteiten. De aandacht voor prestatiedruk van 

wetenschappers kwam onder andere voort uit signalen over de ervaren druk om financiering voor 

onderzoek te verwerven via de tweede en derde geldstroom en de druk om te publiceren in 

wetenschappelijke tijdschriften met een hoge ranking. Er was nog weinig onderzoek bekend over 

factoren die van invloed zijn op de prestatiedruk. Op basis van een enquête onder wetenschappelijk 

personeel is geconcludeerd dat de ervaren prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel inderdaad 

hoog is.
1
 Naar aanleiding van deze eerste verkenning heeft de Kamer WO van SoFoKleS aangegeven 

behoefte te hebben aan een nadere onderbouwing en verdere inkleuring van de resultaten.  

 

Effectory en IVA Onderwijs zijn vervolgens gevraagd nadere analyses uit te voeren op de resultaten van 

hun medewerkersonderzoeken bij universiteiten. De medewerkersonderzoeken bevatten geen informatie 

over prestatiedruk, maar wel over werkdruk en daarmee samenhangende factoren. De verwachting is 

daarbij geweest dat prestatiedruk sterk is gerelateerd aan werkdruk. De analyses zijn daarom gericht op 

de werkdruk van wetenschappelijk personeel (WP). Met de analyses is beoogd:  

• Een nadere onderbouwing te geven van de resultaten uit de eerdere verkenning naar prestatiedruk 

onder WP. 

• Het thema prestatiedruk te agenderen bij universiteiten. 

• Input te leveren voor mogelijke vervolgacties vanuit de Kamer WO van SoFoKleS. 

 

In de volgende paragraaf geven we eerst een nadere toelichting op de begrippen prestatiedruk en 

werkdruk. Vervolgens komen de resultaten van de nadere analyses van Effectory en IVA Onderwijs aan 

bod. Daarna worden de resultaten met elkaar vergeleken in de analyse en beschouwing. We eindigen met 

enkele conclusies. 
  

                                                           
1 Jettinghoff, K. & Scheeren, J. (2016). Verkenning in het WO: Prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel. Den Haag: SoFoKleS. 
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2. Werkdruk en prestatiedruk 
 

In dit hoofdstuk geven we een nadere toelichting op de begrippen prestatiedruk en werkdruk en de relatie 

tussen beide. Daarnaast presenteren we een veel gehanteerd conceptueel model voor werkdruk. In bijlage 

1 zijn de opzet en resultaten van de eerdere verkenning naar prestatiedruk onder wetenschappelijk 

personeel toegelicht.  

2.1 De concepten prestatiedruk en werkdruk 
 

In de eerdere verkenning is prestatiedruk gedefinieerd als “de ervaren druk om te voldoen aan vooraf 

bepaalde verwachtingen en eisen op het gebied van onderwijs en onderzoek, opgelegd door de omgeving 

(zoals de maatschappij, de overheid, subsidieverstrekkers, de sector (nationaal en internationaal), de 

universiteit, de faculteit en de vakgroep)”.  

Er is vanuit gegaan dat prestatiedruk een sterke relatie heeft met werkdruk. Werkdruk is gedefinieerd als: 

“een disbalans tussen de eisen die het werk stelt en de mogelijkheden van de medewerker om aan die 

eisen tegemoet te komen”. Prestatiedruk bepaalt dan mede de eisen die het werk stelt. 

 

In de verkenning is een relatie gelegd tussen werkdruk en werkstress. Werkdruk kan ertoe leiden dat 

iemand zijn werk niet af krijgt of niet de gevraagde kwaliteit kan leveren. Als werkdruk langere tijd 

aanhoudt en er onvoldoende ruimte is voor herstel, kan dat leiden tot werkstress. Werkstress kan op korte 

termijn leiden tot stressreacties, zoals hoofdpijn, gespannen zijn, piekeren, zich opgejaagd voelen, 

vermoeidheid, slecht slapen, concentratieproblemen en niet kunnen ontspannen. Op de langere termijn 

kan werkstress leiden tot gezondheidsklachten, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, een verstoorde 

werk-privébalans en minder arbeidstevredenheid of -motivatie. 

 

In de verkenning zijn de volgende factoren onderscheiden die werkdruk beïnvloeden: 

 Oorzaken van werkdruk; deze kunnen zijn gelegen in: 

o de inhoud van het werk (onder meer hoeveelheid werk, tijdsdruk, complexiteit, variatie, 

emotionele belasting),  

o de omgeving waarin het werk wordt uitgevoerd (de werkcontext, bijvoorbeeld 

baanonzekerheid, organisatiecultuur, onduidelijkheid over taken, rol, verantwoordelijkheden, 

procedures) en  

o de regelmogelijkheden in het werk (zoals autonomie en inspraak).  

 Individuele factoren; zoals de gezondheid, competenties, motivatie en privésituatie. 

 Buffers: deze kunnen voorkomen dat werkdruk leidt tot stressklachten, zoals sociale steun van 

leiding en collega’s, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, herstelmogelijkheden en waardering. 

 

De hier gehanteerde concepten werkdruk en werkstress en beïnvloedende factoren zijn afgeleid uit het 

werkdrukmodel van TNO.
2
 Figuur 1 geeft het werkdrukmodel van TNO schematisch weer. 

  

                                                           
2
 Wiezer, N., Schelvis, R., Zwieten, M. van, Kraan, K., Klauw, M. van der, Houtman, I., Kwantes, J.H. & Bakhuys Roozeboom, M. 

(2012). Werkdruk. Hoofddorp: TNO. 
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Figuur 1: Werkdrukmodel TNO 
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3. Nadere analyses werkdruk 
 

Dit hoofdstuk gaat in op de uitkomsten van de nadere analyses van de werkdruk van wetenschappelijk 

personeel op basis van medewerkersonderzoeken. De verdiepende analyses zijn uitgevoerd door 

Effectory en IVA Onderwijs. Eerst volgt een korte beschrijving van het doel en de beoogde effecten van 

de nadere analyses (paragraaf 3.1). Vervolgens komen de uitkomsten van de analyses van respectievelijk 

Effectory (paragraaf 3.2) en IVA Onderwijs (paragraaf 3.3) aan de orde.  

3.1 Doel en beoogde effecten nadere analyses 
 

Uit de resultaten van de eerdere verkenning naar prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel blijkt 

dat de prestatiedruk hoog is. Vanwege de geringe omvang van de doelgroep in die eerdere verkenning is 

behoefte aan een nadere onderbouwing en verdere inkleuring van deze resultaten. Effectory en IVA 

Onderwijs zijn gevraagd nadere analyses uit te voeren op hun medewerkersonderzoeken voor 

universiteiten. Het gaat hier om analyses op reeds bestaande databestanden die betrekking hebben op de 

werkbeleving van medewerkers die de vragenlijst voor het medewerkersonderzoek hebben ingevuld. 

Deze onderzoeken zijn niet specifiek gericht op prestatiedruk en werkdruk, maar in de analyses is daar 

wel de focus op gelegd. Prestatiedruk wordt in de medewerkersonderzoeken niet gemeten, maar 

werkdruk wel. De nadere analyses richten zich daarom op werkdruk. De veronderstelling is dat 

prestatiedruk gerelateerd is aan werkdruk. Naast informatie over werkdruk bevatten de 

medewerkersonderzoeken informatie over mogelijke oorzaken en gevolgen van werkdruk en individuele 

factoren en buffers die hierop van invloed zijn. 

 

Zeven universiteiten laten het medewerkersonderzoek uitvoeren door Effectory. Bij vijf universiteiten is 

het medewerkersonderzoek universiteitsbreed uitgezet. Bij één universiteit betreft het 

medewerkersonderzoek twee faculteiten en bij één universiteit een representatieve steekproef van de 

universiteit. Voor de analyses is gebruik gemaakt van data uit medewerkersonderzoeken vanaf 2014. De 

analyses hebben betrekking op 6.254 respondenten die behoren tot het WP. Van deze respondenten is 56 

procent man en 44 procent vrouw. De leeftijdsverdeling is als volgt: 21 procent is 20-30 jaar, 26 procent 

30-40 jaar, 23 procent 40-50 jaar en 29 procent 50-65 jaar. Zes op de tien respondenten heeft een vaste 

aanstelling. Van ongeveer de helft van de respondenten (n=3.171) is de lengte van het dienstverband 

bekend. Hiervan is 45 procent maximaal 4 jaar in dienst, 16 procent 5 tot 10 jaar en 39 procent is 11 jaar 

of langer in dienst. 

 

IVA Onderwijs heeft voor de analyses gebruik gemaakt van data uit 2014 en 2015 die betrekking hebben 

op het wetenschappelijk personeel van vier Nederlandse universiteiten. Aan deze vier universiteiten is 

het medewerkersonderzoek universiteitsbreed uitgevoerd. Het bestand bevat 4.814 respondenten. Van 

deze respondenten is 55 procent man en 45 procent vrouw. Zeven op de tien respondenten is 45 jaar of 

jonger en drie op de tien is ouder dan 45 jaar. Ongeveer drie kwart heeft een fulltime aanstelling en ruim 

de helft (56 procent) heeft een tijdelijke aanstelling. De meeste respondenten zijn werkzaam als 

promovendus (29 procent), universitair docent (UD; 22 procent), docent (15 procent) of hoogleraar (14 

procent). Ruim één derde is korter dan drie jaar in dienst, een vergelijkbaar aandeel is 3 tot 10 jaar in 

dienst en 27 procent langer dan 10 jaar. 

 

De nadere analyses zijn uitgevoerd op sectorniveau en zijn explorerend van aard. Ze zijn bedoeld om 

bestaande beelden over werkdruk en de resultaten uit de eerdere verkenning naar prestatiedruk onder WP 

te bevestigen dan wel te ontkrachten en nader in te kleuren (zie ook bijlage 2). Er is gekeken naar 

achtergrondkenmerken van personeel die invloed kunnen hebben op de werkdruk. Ook is een 

vergelijking met andere sectoren gemaakt. Gezien de omvang van beide bestanden is bij de analyses een 

significatieniveau van p<0,010 gehanteerd. 

3.2 Nadere analyses Effectory 
 

Opzet onderzoek 

Effectory heeft gekeken naar de variabelen die direct of indirect te maken hebben met werkdruk. Voor de 

nadere analyses heeft Effectory gebruik gemaakt van het conceptuele Job-Demand Resources Model van 
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Schaufeli & Bakker.
3
 Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen energiebronnen (autonomie, steun, 

feedback) en taakeisen (werkdruk, rolconflict, emotioneel). Deze energiebronnen en taakeisen zijn van 

invloed op het welbevinden (de bevlogenheid) en stressacties (burn-out; uitputting, distantie, 

competentie) van medewerkers. Dit leidt vervolgens tot uitkomsten voor de organisatie in termen van 

prestaties, verloop en werk-privé balans. 

 

In de medewerkersonderzoeken van Effectory kunnen de universiteiten zelf kiezen welke thema’s 

worden onderzocht. Dit betekent dat bepaalde variabelen in de analyses niet aan alle respondenten zijn 

voorgelegd. De thema’s betrokkenheid bij de organisatie, bevlogenheid voor het werk en tevredenheid 

vormen de centrale kenmerken en zijn aan alle respondenten voor gelegd. Een onderwerp als 

klantgerichtheid wordt niet bij alle universiteiten uitgevraagd, waardoor de ‘n’ van dit thema ligt op 3000 

respondenten (i.p.v. 6.254 respondenten).  

 

In de nadere analyses is het wetenschappelijk personeel in het WO vergeleken met andere branches, 

zoals kennis & onderzoek, zakelijke dienstverlening, zorg en heel Nederland. Daarnaast is in kaart 

gebracht hoe medewerkers met een goede werkdruk en medewerkers met een (veel) te hoge werkdruk 

verschillende aspecten van hun werk beoordelen. Verder is gekeken naar de ervaring van werkdruk en de 

werkbeleving van verschillende categorieën wetenschappelijk personeel. Daarbij is rekening gehouden 

met de lengte van het dienstverband, de leeftijd en de aard van het dienstverband (vast of tijdelijk). 

 

Resultaten nadere analyses Effectory 

In vergelijking met andere branches scoren wetenschappelijke medewerkers veel lager op betrokkenheid 

(6,7) en gemiddeld iets lager op bevlogenheid (7,2) en tevredenheid (7,0). Iets meer dan de helft van de 

wetenschappelijke medewerkers vindt de werkdruk goed, terwijl dit percentage in de andere branches 

varieert tussen 61,5 procent en 67,4 procent (zie Tabel 1). In alle branches is het aandeel respondenten 

dat aangeeft dat de werkdruk te laag of veel te laag is zeer beperkt (≤ 4,2 procent). Het overige deel vindt 

de werkdruk te hoog of veel te hoog. 

 

Tabel 1: Benchmark werkdruk, betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van WP in het WO met 

andere branches (BV NL, Kennis & Onderzoek, Zakelijke dienstverlening en Zorg) 

Variabele: 

WP WO 
Benchmark NL 

Kennis & 

Onderzoek 

Zakelijke 

dienstverlening 

Zorg 

Werkdruk (% goed) 53,1 63,0 66,8 67,4 61,5 

Betrokkenheid 6,7 7,5 7,3 7,3 7,6 

Bevlogenheid 7,2 7,5 7,3 7,3 7,7 

Tevredenheid 7,0 7,2 6,9 7,3 7,2 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Er is nader onderzocht hoe medewerkers met een goede werkdruk en medewerkers met een (veel) te 

hoge werkdruk verschillende aspecten van hun werk beoordelen. Hieruit blijkt dat medewerkers die de 

werkdruk als (veel) te hoog ervaren, lager scoren op zowel betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid. 

Ook zijn deze medewerkers veel minder tevreden over de tijd die ze hebben om hun taken naar behoren 

uit te voeren, de mogelijkheid om efficiënt te werken en de omstandigheden waaronder zij hun werk 

doen. Daarnaast zijn ze veel minder positief over de balans werk-privé. Ze geven ook minder vaak aan 

dat ze zich fit voelen, hun werk emotioneel goed aankunnen en prettig contact hebben met hun 

leidinggevende. Daarentegen zijn ze iets positiever over het hebben van zinvol werk en de mate waarin 

zij zichzelf voortdurend proberen te verbeteren.  

 

Ook is nagegaan in hoeverre de lengte van het dienstverband, de leeftijd en de aard van het dienstverband 

(vast of tijdelijk) samenhangen met een (veel) te hoge werkdruk. Uit de analyses blijkt dat medewerkers 

met een korter dienstverband (korter dan 5 jaar) vaker een goede werkdruk ervaren dan medewerkers met 

een langer dienstverband (5 jaar of langer). Eenzelfde patroon zien we ten aanzien van de leeftijd van 

medewerkers. Jongere medewerkers (20 tot 40 jaar) ervaren vaker een goede werkdruk dan oudere 

                                                           
3
 Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A 

multi‐sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315. 
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medewerkers (41 tot 65 jaar). Verder blijkt dat medewerkers met een tijdelijke aanstelling vaker een 

goede werkdruk ervaren dan medewerkers met een vaste aanstelling. 

 

Vervolgens is voor een specifiek aantal items bekeken hoe verschillende categorieën van 

wetenschappelijk medewerkers daarop scoren (zie bijlage 3 voor een uitgebreide beschrijving van de 

nadere analyses van Effectory). Hieruit blijkt het volgende: 

 Medewerkers met een korter dienstverband zijn over het algemeen meer tevreden dan medewerkers 

met een langer dienstverband over de mate waarin zij in staat worden gesteld om efficiënt te werken. 

Ze voelen zich ook meer gewaardeerd door de organisatie, willen zich meer ontwikkelen binnen hun 

vakgebied en voelen zich in hun werk meer gemotiveerd door hun leidinggevende. Ze ervaren meer 

dat ze de kans krijgen om te doen waar ze goed in zijn.  

 Jongere medewerkers zijn over het algemeen positiever dan oudere medewerkers over de mate 

waarin zij door hun leidinggevende gemotiveerd worden in hun werk en in staat worden gesteld om 

efficiënt te werken. Ze zijn meer tevreden over de omstandigheden waaronder zij hun werk doen, de 

ruimte die ze hebben om hun werk op hun manier uit te voeren en de kans die ze krijgen om te doen 

waar ze goed in zijn. Zij geven minder vaak aan zinvol werk te doen, dat het voor hen duidelijk is 

welke werkzaamheden zij voor hun functie uit moeten voeren en welke resultaten van hen verwacht 

worden.  

 Tijdelijke medewerkers lijken positiever te zijn dan vaste medewerkers over de benutting van hun 

talenten, de organisatie, de mate waarin ze in staat gesteld worden om efficiënt te werken en de mate 

waarin ze zichzelf voortdurend proberen te verbeteren. Ook zijn ze positiever over hun 

leidinggevende, de mogelijkheden die de organisatie hen biedt om opleidingen te volgen en de 

omstandigheden waaronder zij hun werk doen. Ze zijn doorgaans minder positief over de 

duidelijkheid over hoe zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren en geven minder vaak aan bereid te 

zijn om iets extra’s te doen om bij te dragen aan het succes van de organisatie.  

 

Conclusie resultaten Effectory 

Uit de medewerkersonderzoeken van Effectory blijkt dat wetenschappelijk medewerkers van 

universiteiten een hogere werkdruk ervaren in vergelijking met andere branches en werkenden in het 

algemeen. Medewerkers die een (veel) te hoge werkdruk ervaren, hebben vaker een vaste aanstelling, 

zijn ouder dan 40 jaar en zijn langer dan 5 jaar in dienst. Medewerkers die de werkdruk (veel) te hoog 

vinden, zijn minder bevlogen, betrokken en tevreden.  

3.3 Nadere analyses IVA Onderwijs 
 

Opzet onderzoek 

Het onderzoek van IVA Onderwijs gaat uit van de volgende definitie van werkdruk: “Werkdruk is het 

moeten voltooien van een aantal taken naar behoren binnen een bepaalde tijdsperiode. Werkdruk hoeft 

geen probleem te zijn, mits deze niet te lang duurt. Een bepaalde spanning en uitdaging is zelfs 

noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren. Wanneer er echter een structureel tekort aan tijd is om de 

hoeveelheid werk (in een normaal tempo) aan te kunnen, kan werkstress ontstaan. Werkstress kan weer 

leiden tot verschillende lichamelijke en psychische klachten.
4
”  

 

In het onderzoek zijn twee schalen geconstrueerd voor werkdruk en werkstress. De schalen bestaat uit de 

volgende items: 

 

Werkdruk Werkstress 

 Ik werk langer door dan de formele werktijd 

 Door tijdgebrek voer ik taken minder goed uit dan 

ik eigenlijk zou willen 

 Ik ren van deadline naar deadline 

 Door de drukte op het werk houd ik te weinig tijd 

over voor mezelf en de mensen om me heen 

 Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom 

 Ik moet vaak fouten herstellen die ik zelf heb gemaakt 

 Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de 

werkdag door vermoeidheid mijn werk niet meer zo 

goed kan doen 

 Aan het einde van een werkdag ben ik echt op 

 Ik heb last (gehad) van lichamelijke of geestelijke 

klachten die veroorzaakt zijn door mijn werk 

 

                                                           
4
 Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 

309-328. 
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In het onderzoek worden de volgende achtergrondvariabelen gehanteerd: geslacht, leeftijd, 

wetenschapsgebied, omvang dienstverband, aard dienstverband, lengte dienstverband en functie. 

 

Resultaten nadere analyses IVA Onderwijs 

IVA Onderwijs heeft eerst gekeken naar de ervaren werkdruk en werkstress bij verschillende categorieën 

medewerkers. Uit deze analyses blijkt dat werkdruk vooral wordt ervaren door mannen en medewerkers 

met een vast dienstverband. Medewerkers van 45 jaar of jonger ervaren beduidend minder werkdruk dan 

medewerkers ouder dan 45 jaar. Hetzelfde geldt ten aanzien van de lengte van het dienstverband. Hoe 

korter medewerkers in dienst zijn bij de universiteit, hoe minder werkdruk zij ervaren. Verder ervaren 

hoogleraren, UHD’s en UD’s meer werkdruk dan de andere functiecategorieën (docenten, 

(contract)onderzoekers, postdocs en promovendi). Medewerkers bij de alfa-faculteiten ervaren meer 

werkdruk dan die bij bèta- en gamma-faculteiten (zie figuur 2).  

 

Figuur 2: Welke categorieën medewerkers ervaren meer en minder werkdruk? 

 
 

Werkstress wordt vooral ervaren door vrouwen en medewerkers met een tijdelijk dienstverband. 

Medewerkers jonger dan 45 jaar en medewerkers die voor een periode van 3 tot en met 10 jaar in dienst 

zijn, ervaren meer werkstress dan respectievelijk medewerkers van 45 jaar en ouder en medewerkers die 

langer dan 10 jaar in dienst zijn. Docenten, UD’s, (contract)onderzoekers en promovendi ervaren meer 

werkstress dan andere functiecategorieën (hoogleraren, UHD’s en postdocs). Ook medewerkers bij de 

alfa-faculteiten ervaren iets meer werkstress dan medewerkers bij bèta- en gamma-faculteiten (zie figuur 

3). 
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Figuur 3: Welke categorieën medewerkers ervaren meer en minder werkstress? 

 
 

Vervolgens heeft IVA Onderwijs enkele nadere analyses uitgevoerd aan de hand van een aantal 

heersende beelden over prestatiedruk en werkdruk (zie bijlage 2). Uit deze nadere analyses blijkt het 

volgende (zie bijlage 4 voor een uitgebreide beschrijving van de nadere analyses van IVA Onderwijs): 

• Het beeld dat jongere medewerkers met een tijdelijk dienstverband meer werkdruk en problemen 

met de werk-privébalans ervaren, wordt niet bevestigd. Medewerkers met een vast dienstverband 

blijken meer werkdruk en een slechtere balans tussen werk en privé te ervaren dan medewerkers met 

een tijdelijk dienstverband.  

• Ook het beeld dat medewerkers met een deeltijd aanstelling meer werkdruk ervaren, wordt niet 

bevestigd. Fulltimers ervaren over het algemeen meer werkdruk dan parttimers. Daarbij gaat het 

veelal om oudere medewerkers en zowel mannen als vrouwen. Jongere vrouwen ervaren wel meer 

werkstress. 

• Het beeld dat een combinatie van taken van onderwijs, onderzoek en/of management leidt tot meer 

werkdruk wordt bevestigd. Uit de analyses blijkt dat de werkdruk toeneemt naarmate het aantal 

taken toeneemt. De werkstress blijft echter nagenoeg gelijk met het toenemen van het aantal taken. 

• Medewerkers met een onderwijstaak ervaren beduidend meer werkdruk dan medewerkers zonder 

onderwijstaak. Zij ervaren ook beduidend minder loopbaanmogelijkheden en krijgen minder vaak 

feedback en erkenning en waardering van hun leidinggevende. 

• Leidinggevenden ervaren meer werkdruk dan medewerkers zonder leidinggevende taak.  

• Ook wanneer de analyses voor verschillende achtergrondkenmerken worden gecontroleerd,
5
 blijft er 

een verband bestaan tussen de toename van werkdruk onder WP en werkstress. 

 

Conclusie resultaten IVA Onderwijs 

De wetenschappelijk medewerkers die een hogere werkdruk ervaren, zijn vaak niet de medewerkers die 

meer werkstress ervaren. Zo ervaren oudere hoogleraren en UHD’s in vaste dienst met een onderwijs- én 

onderzoekstaak de meeste werkdruk. De meeste werkstress wordt daarentegen ervaren door vrouwen, 

promovendi en andere tijdelijke medewerkers die korter in dienst zijn en werkzaam zijn bij de 

alfawetenschappen. Niettemin blijkt er, rekening houdend met achtergrondkenmerken, een relatie te 

bestaan tussen een hoge werkdruk en werkstress.  

 

  

                                                           
5
 In de analyses is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, leidinggevende functie, omvang en aard dienstverband. 



12 

 

 

4. Analyse en beschouwing 
 

Op basis van de nadere analyses van de medewerkersonderzoeken van Effectory en IVA Onderwijs zijn 

de resultaten van de eerdere verkenning naar prestatiedruk nader te onderbouwen en in te kleuren. 

 

In het onderzoek van Effectory wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘goede werkdruk’ en (veel) te 

hoge werkdruk. Het ervaren van een (veel) te hoge werkdruk lijkt samen te hangen met de geringe 

aanwezigheid van de energiebron steun en feedback leidinggevende. Dit is van invloed op het 

welbevinden en levert stressreacties op als minder fit voelen en het werk minder goed emotioneel 

aankunnen. Ook gaat het gepaard met de uitkomst voor de organisatie van een minder goede werk-

privébalans. Verder blijkt dat wetenschappelijk medewerkers van universiteiten een hogere werkdruk 

ervaren in vergelijking met heel Nederland en andere branches. Binnen het wetenschappelijk personeel 

blijken medewerkers die langer in dienst zijn, ouder zijn en een vast contract hebben, eerder een (veel) te 

hoge werkdruk te ervaren dan medewerkers die jonger zijn, een tijdelijk contract hebben en korter in 

dienst zijn. 

 

In het onderzoek van IVA Onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen werkdruk en werkstress. De 

medewerkers die veel werkdruk ervaren, zijn niet dezelfde medewerkers die veel werkstress ervaren. 

Medewerkers met een vaste aanstelling, langer dienstverband en van hogere leeftijd blijken een relatief 

hogere werkdruk te ervaren, terwijl vrouwen en jongere medewerkers met een tijdelijk dienstverband 

meer werkstress ervaren.  

IVA Onderwijs is tevens nagegaan of eerder afgeleide beelden over werkdruk en prestatiedruk kunnen 

worden bevestigd. Uit deze analyses blijkt dat niet de jongere wetenschappers met een tijdelijke 

aanstelling, maar juist de medewerkers met een vast dienstverband meer werkdruk ervaren en meer 

problemen hebben met de combinatie van werk en privé. Medewerkers die verschillende taken 

(onderwijs, onderzoek, management) combineren, ervaren overeenkomstig het beeld wel meer werkdruk. 

Ook medewerkers met (alleen) een onderwijstaak ervaren meer werkdruk. Medewerkers met (alleen) een 

onderzoekstaak ervaren daarentegen meer loopbaanmogelijkheden en feedback, erkenning en waardering 

voor hun werk van hun leidinggevende dan medewerkers met een onderwijstaak.  

Verder blijkt uit de analyses van IVA Onderwijs dat, ongeacht de achtergrondkenmerken van de 

medewerkers, er een sterke relatie bestaat tussen werkdruk en werkstress. Dat lijkt tegenstrijdig met het 

eerdere gegeven dat de medewerkers die de meeste werkdruk ervaren niet dezelfde zijn als de 

medewerkers die de meeste werkstress ervaren. Dat zou erop kunnen wijzen dat er nog andere factoren 

zijn die van invloed zijn op de relatie tussen werkdruk en werkstress.  

 

Wat valt uit de nadere analyses van IVA Onderwijs en Effectory in relatie tot werkdruk en werkstress nu 

af te leiden over prestatiedruk?  

 

Een overeenkomst tussen werkdruk, werkstress en prestatiedruk lijkt te zijn dat het in alle gevallen gaat 

om de beleving van de medewerker. Dat die beleving kan verschillen, blijkt uit de resultaten van de 

nadere analyses. Zo lijken vrouwen en jongere, tijdelijke medewerkers meer werkstress te ervaren en 

oudere, mannelijke medewerkers met een vaste aanstelling meer een (te) hoge werkdruk. Prestatiedruk 

kan dan tot uiting komen in het ervaren van een (veel) te hoge werkdruk en/of het ervaren van 

werkstress. Het ervaren van meer werkdruk of meer werkstress kan behalve van de beleving ook 

afhankelijk zijn van de ontvankelijkheid voor bepaalde signalen. Zo zouden vrouwen en jonge 

medewerkers meer open kunnen staan voor stress signalen, terwijl oudere mannen met een vaste baan 

meer zijn geneigd dergelijke signalen te duiden als te hoge werkdruk. Daarnaast is een (te) hoge 

werkdruk een van de voorbodes van werkstress, maar werkstress kan ook voortkomen uit andere 

factoren, zoals onzekerheid over het toekomstperspectief of weinig steun van de leidinggevende. Ook 

persoonlijke kenmerken zijn van invloed op het ervaren van werkstress. Zo blijkt uit onderzoek naar 

werkstress en burn-out dat persoonskenmerken zoals gemeten via de ‘Big Five’ van invloed zijn op het 

krijgen van burn-out. Met name neurotische werknemers zouden een relatief grote kans hebben op een 

burn-out.
6
 Daarnaast blijkt dat burn-out relatief vaak voorkomt bij mensen die dat wat ze meemaken 

vooral toeschrijven aan externe factoren en dingen die buiten hun macht liggen.
7
  

                                                           
6
 Taris, T., Houtman, I & Schaufeli, W. (2013). Burnout: de stand van zaken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29 (3), p. 241-257 

7
 Echelt, P. van (red.) (2014). Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken. Den 

Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
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Kortom, de nadere analyses geven geen indicatie om de verwachting bij te stellen dat er een relatie 

bestaat tussen werkdruk en prestatiedruk. Behalve met een te hoge werkdruk kan prestatiedruk echter 

ook tot uiting komen in werkstress. Werkstress komt niet alleen vooruit uit een (te) hoge werkdruk, maar 

er zijn ook andere factoren die werkstress veroorzaken zonder dat het gepaard gaat met een (te) hoge 

werkdruk.  

 

De precieze vorm waarin prestatiedruk tot uitdrukking komt en de mate waarin de wetenschapper daar 

last van heeft, zal afhankelijk zijn van de fase van de loopbaan van de wetenschapper. Hiervoor hebben 

we al gewezen op de verschillen tussen oudere medewerkers met een vaste aanstelling en jongere 

medewerkers met een tijdelijke aanstelling. Uit de nadere analyses valt af te leiden dat jongere en 

tijdelijke medewerkers positiever zijn dan oudere medewerkers over de mogelijkheden tot verdere 

ontwikkeling en de werkomstandigheden. Jongere en oudere wetenschappelijk medewerkers schatten 

hun meerwaarde voor de universiteit mogelijk anders in. In elke levensfase en in elke fase van de 

loopbaan zal prestatiedruk zich dan ook anders manifesteren. Het verschil tussen oudere en jongere 

medewerkers kan behalve met de levensfase ook te maken hebben met de dynamiek waarin 

universiteiten zich bevinden. Veranderingen doen zich voor in een hoog tempo en dat vraagt om een 

hoge mate van aanpassingsvermogen van de medewerker. Jongere wetenschappers hebben daarbij 

mogelijke andere verwachtingen dan oudere medewerkers. Jonge medewerkers houden er mogelijk al 

rekening mee dat een vaste aanstelling op de universiteit niet voor het oprapen ligt en dat ze tijd op de 

universiteit zo goed mogelijk moeten benutten. Oudere medewerkers hebben mogelijk meer moeite om 

hun werkwijze en verwachtingen aan te passen aan de nieuwe fase in hun loopbaan. 

 

Uit de nadere analyses valt af te leiden dat prestatiedruk niet alleen is te relateren aan het binnenhalen 

van onderzoeksgelden en het publiceren in tijdschriften met een hoge ranking. Prestatiedruk lijkt ook te 

maken te hebben met het profiel van de wetenschappelijk medewerker. Vooral het moeten combineren 

van onderzoek met onderwijs en/of management kan de prestatiedruk verhogen. Dat kan ermee te maken 

hebben dat goed zijn in het uitvoeren van onderzoek nog niet hetzelfde is als goed zijn in 

(onderzoeks)management en acquireren. Het vooral bezig zijn met onderwijs kan de ervaren 

prestatiedruk verhogen, omdat de medewerkers zich minder erkend en gewaardeerd voelen door hun 

leidinggevende
8
 en ook minder mogelijkheden zien voor loopbaanontwikkeling. De medewerker die veel 

onderwijs moet combineren met onderzoek zal meer moeite hebben tijd vrij te maken voor onderzoek 

omdat de onderwijslast zorgt voor hoge werkdruk. Wetenschappelijk medewerkers die door 

zwangerschap, ziekte of een parttime aanstelling een minder omvangrijke trackrecord hebben 

opgebouwd, kunnen mogelijk meer prestatiedruk ervaren.  

 

Prestatiedruk is niet los te zien van de context waarbinnen universiteiten bewegen en waarin zij streven 

naar een hoge internationale ranking. Een zekere prestatiedruk past in de cultuur van universiteiten en bij 

de huidige wetenschapsbeoefening. Dat geldt overigens niet alleen voor universiteiten, maar ook voor 

andere organisaties in kennis en onderzoek en de zakelijke of maatschappelijke dienstverlening. De 

verkenning van prestatiedruk en de nadere analyses laten zien dat ook binnen de prestatiecultuur het 

mogelijk is het welbevinden van medewerkers en de prestatiedruk ten positieve te beïnvloeden, wanneer 

rekening wordt gehouden met de specifieke meerwaarde van de medewerker, persoonskenmerken, het 

profiel van de medewerker en de fase van de loopbaan. 

  

                                                           
8
 Vergelijk Schaufeli, W. (2015). Van burn-out tot bevlogenheid: Werk en welbevinden in Nederland. M&O, 69 (2/3), p. 15-31. 
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5. Conclusies 
 

De specifieke context van het werken aan de universiteit brengt een aantal kenmerken met zich mee die 

de prestatiedruk kunnen verhogen, zoals het moeten combineren van onderwijs, onderzoek en 

management en de hoge waardering van onderzoeksprestaties. Daarnaast is er sprake van een 

dynamische omgeving die in snel tempo verandert wat de nodige eisen stelt aan het 

aanpassingsvermogen van de medewerker. 

 

Prestatiedruk komt tot uiting in een (te) hoge ervaren werkdruk en/of het ervaren van werkstress. Dat 

betekent dat de oorzaken en gevolgen van werkdruk en werkstress ook relevant kunnen zijn voor 

prestatiedruk. De ervaren prestatiedruk blijkt verder te verschillen afhankelijk van de fase in de loopbaan, 

persoonskenmerken en het profiel van de wetenschappelijk medewerker. Dat betekent dat 

aangrijpingspunten voor prestatiedruk zijn te vinden in de ontwikkelingsfase en levensfase van de 

wetenschappelijk medewerker. Daarbij is het van belang specifiek aandacht te besteden aan hoe de 

wetenschappelijk medewerker met dit profiel en deze kenmerken in deze fase van de loopbaan van 

meerwaarde kan zijn voor de universiteit.  
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Bijlage 1 Eerdere verkenning prestatiedruk WP 
 

In deze bijlage staan de opzet en resultaten van de eerdere verkenning naar prestatiedruk onder 

wetenschappelijk personeel beschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de opzet van 

de verkenning, de enquêteresultaten, de relevante aandachtspunten uit de expertmeeting en de conclusie.  

 

Doel en opzet 
 

Er is op verzoek van de Kamer WO van SoFoKleS een eerste verkennend onderzoek gedaan naar 

prestatiedruk op universiteiten. Doel van het verkennend onderzoek is om inzicht te krijgen in factoren 

die de prestatiedruk beïnvloeden en mogelijke maatregelen om de (ervaren) prestatiedruk op een 

acceptabel niveau te brengen. Het onderzoek heeft zich toegespitst op het wetenschappelijk personeel.  

 

De verkenning bestond uit de volgende onderdelen. Eerst is nagegaan wat bekend is over prestatiedruk 

onder wetenschappelijk personeel. Deze informatie is gebruikt als input voor een enquête onder deze 

doelgroep. Via de enquête is onder meer nagegaan in welke mate zij prestatiedruk ervaren, mogelijke 

factoren die van invloed kunnen zijn op de prestatiedruk in verschillende aspecten van het werk 

(onderzoek, onderwijs en management en administratie) en wat de drie belangrijkste oorzaken zijn van 

prestatiedruk. De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd tijdens een expertmeeting, waarin de 

deelnemers de gelegenheid kregen om vragen te stellen en te reageren. Vervolgens heeft met de 

deelnemers van de expertmeeting een gesprek plaatsgevonden over de vraag: Wat zijn mogelijke 

maatregelen die vakgroepen, faculteiten, universiteiten en medewerkers kunnen nemen om de 

prestatiedruk op een acceptabel niveau te brengen? 

 

Enquêteresultaten 
 

De enquête is ingevuld door 315 wetenschappelijk medewerkers. Zij zijn met name werkzaam als 

universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Bijna twee derde van de respondenten is man 

en de gemiddelde leeftijd is 47 jaar. De respondenten zijn afkomstig van één van de veertien 

Nederlandse universiteiten en werkzaam in één van de acht verschillende wetenschapsgebieden. Het 

merendeel (79,7%) heeft een vast dienstverband aan de universiteit.  

 

Ongeveer drie kwart van de respondenten geeft aan de prestatiedruk te hoog (49%) of veel te hoog 

(27%) te vinden. Ongeveer een kwart vindt dat de prestatiedruk op het gewenste niveau ligt ofwel goed 

is. Geen van de respondenten ervaart een te lage of veel te lage prestatiedruk.  

 

Aan de respondenten zijn verschillende stellingen voorgelegd over factoren die van invloed kunnen zijn 

op de ervaren prestatiedruk. Daarbij gaat het om aspecten van het werk rond onderwijs, onderzoek, 

management en administratie. Ook is gevraagd in hoeverre de respondenten druk ervaren om te voldoen 

aan diverse eisen of verwachtingen op deze gebieden.  

 

Respondenten noemden met name factoren die te maken hebben met de onderzoekstaak. Het betreft met 

name factoren die te maken hebben met het werven van financiering voor onderzoek en het publiceren in 

wetenschappelijke tijdschriften. Zo vindt negen op de tien respondenten de kans om financiering voor 

onderzoek binnen te halen te klein. Ruim twee derde vindt dat ze te veel tijd moeten besteden aan het 

binnenhalen van financiering voor onderzoek. Van de respondenten geeft een meerderheid aan in de 

praktijk niet voldoende tijd te hebben voor de eigen onderzoekstaken (81%) en voor het schrijven van 

wetenschappelijke publicaties (69%). Ook ervaart ruim drie kwart een (zeer) hoge druk om financiering 

voor onderzoek binnen te halen en te publiceren in tijdschriften met een hoge ranking. 

 

Ten aanzien van de onderwijstaak is ongeveer twee derde van de respondenten het eens met de stellingen 

dat zij in de praktijk niet voldoende tijd hebben voor de eigen onderwijstaken en om bij te blijven in het 

eigen vakgebied.  

 

Ten aanzien van de overige factoren vindt ruim twee derde van de respondenten dat de combinatie van 

verschillende taken (onderwijs, onderzoek, management, administratie) het werken aan de universiteit 

zwaar maakt en dat carrière maken aan de universiteit moeilijk is vanwege de toegenomen concurrentie. 
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Ook gaf bijna twee derde aan in de praktijk te veel tijd kwijt te zijn aan administratieve taken, waardoor 

te weinig tijd overblijft voor onderwijs en onderzoek. 

 

Als drie belangrijkste oorzaken voor een (veel) te hoge prestatiedruk noemen de respondenten: 

1. de combinatie van verschillende taken (onderwijs, onderzoek, management, administratie); 

2. de druk om financiering voor onderzoek binnen te halen; 

3. de druk om te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften met een hoge ranking. 

 

Relevante punten uit de expertmeeting 
 

Aan de expertmeeting hebben 24 personen deelgenomen die affiniteit hebben met het onderwerp 

werkdruk en prestatiedruk. Zij waren afkomstig uit verschillende geledingen van de universiteit, zoals 

bestuur, management, HRM en wetenschap.  

 

Tijdens de expertmeeting hebben de deelnemers kunnen reageren op de uitkomsten van de enquête. 

Daarna is gediscussieerd over mogelijke maatregelen om de prestatiedruk op een acceptabel niveau te 

brengen.  

 

De expertmeeting resulteerde in een aantal beelden over prestatiedruk: 

• De verschuiving van eerste naar tweede geldstroom heeft een enorme toename van het schrijven van 

subsidieaanvragen teweeg gebracht. Een carrière in de wetenschap is momenteel voor een groot deel 

afhankelijk van het binnenhalen van subsidie voor onderzoek.  

• De combinatie van verschillende taken (onderwijs, onderzoek, administratie, management) maakt 

het werk aan de universiteit zwaar.  

• De onderwijstaak is de afgelopen jaren toegenomen. Medewerkers worden echter niet afgerekend op 

hun onderwijstaak, maar op de impactscore van hun publicaties. 

• Veel jonge wetenschappers hebben een tijdelijke aanstelling aan de universiteit. Het is nog maar de 

vraag of ze op de universiteit kunnen en willen blijven werken. Promovendi en postdocs zouden 

eerder helderheid moeten hebben over hun toekomstperspectief binnen of buiten de universiteit. 

• Het personeelstekort is een belangrijke oorzaak van de ervaren prestatiedruk. Er is minder personeel 

om het werk uit te voeren. 

• De taken en de eisen waaraan het wetenschappelijk personeel moet voldoen, zijn vaak niet te 

realiseren in de daarvoor beschikbare tijd. 

• Wetenschappers zijn perfectionistisch en leggen de lat hoog. Ook zijn zij sterk intrinsiek 

gemotiveerd en erg loyaal en betrokken. Ze maken daardoor lange werkdagen. 

• Werkdruk en prestatiedruk zitten nog redelijk in de taboesfeer. Om dit te doorbreken, is het nodig dat 

medewerkers en leidinggevenden hierover met elkaar in gesprek gaan en dat er een cultuur is waarin 

medewerkers zich veilig voelen om hierover te praten. 

• Verzuim en verloop zijn niet de juiste indicatoren voor werkdruk en prestatiedruk, omdat er sprake is 

van veel grijs verzuim en medewerkers moeilijk inzetbaar zijn buiten de universiteit. Het is 

belangrijk om geschikte effectmaten te zoeken. 

 

Conclusie 
 

Uit de resultaten blijkt dat de prestatiedruk hoog is onder het wetenschappelijk personeel. Mogelijke 

oorzaken voor prestatiedruk zijn factoren in onderzoek, waaronder het verwerven van financiering voor 

onderzoek en het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften met een hoge ranking. Daarnaast is ook 

het combineren van verschillende taken een belangrijke oorzaak van prestatiedruk. Er zijn geen 

resultaten beschikbaar over de invloed van andere factoren uit het eerder genoemde TNO-model van 

werkdruk en werkstress, zoals ervaren regelmogelijkheden, individuele factoren of zogenoemde buffers.  
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Bijlage 2 Heersende beelden over prestatiedruk onder WP 
 

In de explorerende analyses is voor zover mogelijk nagegaan of bestaande beelden over werkdruk en 

prestatiedruk onder het WP kunnen worden bevestigd. Het gaat daarbij om de volgende beelden: 

1. Veel jonge wetenschappers hebben een tijdelijke aanstelling aan de universiteit. Het merendeel wil 

in het WO blijven werken. Het aantal beschikbare vaste aanstellingen is beperkt. De jonge 

wetenschappers hebben het gevoel dat zij zichzelf extra moeten bewijzen om een vaste plek aan de 

universiteit te bemachtigen (concurrentie). Tegelijkertijd zitten deze jonge wetenschappers thuis 

vaak ook in een drukke fase vanwege gezinsvorming. Dit heeft invloed op de werk-privébalans van 

jonge wetenschappers. De verwachting is dat dit momenteel nog sterker speelt bij vrouwen, die 

vanwege zwangerschaps- en ouderschapsverlof ook tijd verliezen op het werk en daarmee een 

achterstand oplopen. 

2. De prestatienormen voor WP worden niet altijd aangepast aan de aanstellingsomvang. Voor WP dat 

in deeltijd werkt, gelden vaak dezelfde normen (bijvoorbeeld over aantal publicaties), terwijl ze 

minder tijd hebben om aan die normen te voldoen. Dat levert extra druk op. Vrouwen werken relatief 

vaak in deeltijd. 

3. Wetenschappers zijn perfectionistisch en leggen de lat op alle fronten (onderwijs en onderzoek) 

hoog. Ook zijn zij sterk intrinsiek gemotiveerd. Ze zijn erg loyaal en betrokken bij het werk en 

maken daardoor lange werkdagen. 

4. Er zijn de nodige verschillen tussen faculteiten (alfa-, bèta- en gammawetenschappen), bijvoorbeeld 

op het gebied van onderwijs en onderzoek. Bij sommige faculteiten ligt de focus meer op onderwijs, 

bij sommige faculteiten meer op onderzoek en bij andere faculteiten is de focus op beide ongeveer 

gelijk. Mogelijk is dit ook van invloed op de ervaren werkdruk. 

5. Een van de factoren die het werk aan de universiteit zwaar maakt, is de combinatie van verschillende 

taken, te weten onderwijs, onderzoek, administratie en soms ook nog het aansturen van collega’s 

(management). Dit geeft druk. Meer tijd besteden aan de ene taak impliceert dat er minder tijd 

overblijft voor de andere taken. 

6. De verschuiving van eerste naar tweede geldstroom heeft een enorme toename van het schrijven van 

subsidieaanvragen teweeg gebracht. Een carrière in de wetenschap is momenteel voor een groot deel 

afhankelijk van het binnenhalen van subsidie voor onderzoek. 

7. De onderwijstaak is de afgelopen jaren toegenomen, onder meer door de roep om meer 

kleinschaliger onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Medewerkers worden 

echter niet afgerekend op hun onderwijstaak, maar op de impactscore van hun publicaties. 

8. De wetenschappers die ook leiding geven aan collega’s, zijn hier vaak niet voor opgeleid. Leiding 

geven is toch iets heel anders dan onderzoek doen en onderwijs geven. De leidinggevenden zijn 

verantwoordelijk voor een team van medewerkers. Deze taak moeten zij ook combineren met hun 

andere taken (onderwijs, onderzoek, administratie). Dit kan extra druk opleveren. 

9. Personeelstekort wordt als een belangrijke oorzaak van de ervaren prestatiedruk genoemd. In de 

afgelopen jaren zijn er minder financiële middelen voor het aanstellen van personeel. Er is minder 

personeel om het werk uit te voeren.  

10. Naast het personeelstekort, speelt ook dat de outputtaken waar WP aan moet voldoen vaak niet te 

realiseren zijn in de daarvoor beschikbare tijd. Het gaat hier om de omvang van de verplichtingen en 

eisen ten opzichte van de omvang van het dienstverband. Ontwikkelingen als les moeten gaan geven 

in het Engels, kleinschaliger onderwijs, meer contacturen en meer toetsmomenten werken 

taakverzwarend.  

11. Soms wordt als argument gebruikt dat het wel mee valt met de prestatiedruk/werkdruk onder WP in 

het WO, omdat het niet terug is te zien in de cijfers over bijvoorbeeld verzuim en verloop. Als 

tegenargument wordt aangedragen dat onder WP veel grijs verzuim voorkomt. Wetenschappers gaan 

gewoon door met werken (eventueel thuis) ook al functioneren ze minder optimaal, of ze 

compenseren dit op een later moment. Het verloop is afhankelijk van de situatie op de interne en 

externe arbeidsmarkt. Momenteel liggen de banen niet voor het oprapen. Bovendien zijn 

mogelijkheden voor WP om werk te vinden buiten het WO vaak moeilijker, naarmate ze langer 

werkzaam zijn aan de universiteit, vanwege hun vaak gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Het 

is van belang welke effectmaten je gebruikt. Zijn in de MTO’s uitkomstmaten te herkennen die er op 

wijzen dat een te hoge werkdruk onder WP nadelige gevolgen heeft (bijvoorbeeld op gezondheid, 

welbevinden, motivatie en betrokkenheid)? 

12. Werkdruk en prestatiedruk zitten nog redelijk in de taboesfeer. Om dit te doorbreken, is het 

belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden hierover met elkaar in gesprek gaan (dialoog). 
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Daarvoor is het wel nodig dat er een cultuur is waarin medewerkers zich veilig voelen om hierover te 

praten (sociale veiligheid), ook als ze een tijdelijke aanstelling hebben. 
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Bijlage 3 Verdiepende analyses Effectory 
 

In deze bijlage staan de uitkomsten van de verdiepende analyses van Effectory nader weergegeven.  

 

Databestand en analyses 

 

Effectory heeft gegevens van 6.254 respondenten uit het WP van 7 universiteiten. Bij één universiteit 

betreft het medewerkersonderzoek twee faculteiten en bij één universiteit een representatieve steekproef 

van de universiteit. Het MTO is bij hen maatwerk. Universiteiten bepalen zelf welke vragen standaard 

aan hun medewerkers worden voorgelegd. Ze kunnen een keuze maken uit 17 variabelen.  

 

Effectory heeft voor de nadere analyses over werkdruk onder WP gebruik gemaakt van het conceptuele 

Job Demands-Resources (JD-R) Model van Schaufeli & Bakker.
9
 In dit model wordt een onderscheid 

gemaakt tussen energiebronnen (autonomie, steun, feedback), taakeisen (werkdruk, rolconflict, 

emotioneel), welbevinden/bevlogenheid (vitaliteit, toewijding, absorptie) en stressreacties (uitputting, 

distantie, competentie). Dat leidt tot uitkomsten voor de organisatie in termen van prestatie, verloop en 

werk-privé balans. 

 

In de medewerkersonderzoeken kunnen de universiteiten zelf kiezen welke thema’s zij mee willen 

nemen in het onderzoek. Het is niet mogelijk een relatie te leggen met de functie van het 

wetenschappelijk personeel.  

 

In de nadere analyses is gekeken naar:  

 Welke variabelen hebben direct of indirect te maken met werkdruk? 

 Zijn er verschillen met andere branches? Zo ja, welke? 

 Welke uitsplitsingen geven interessante informatie? 

 Wat zijn andere opvallendheden? 

 

Er is gekeken naar hoe verschillende categorieën medewerkers scoren op werkdruk en op andere factoren 

in het werk. Hiertoe zijn deze gegevens uitgesplitst naar lengte dienstverband (<1 jaar, 2-4 jaar, 5-10 

jaar, 11-20 jaar en >20 jaar), leeftijd (20-30 jaar, 31-40 jaar, 41-50 jaar, 51-65 jaar) en aard van het 

dienstverband (vast of tijdelijk). Werkdruk is gemeten met de vraag: Ik vind mijn werkdruk: veel te 

laag/te laag/goed/te hoog/veel te hoog. Het gehanteerde significantieniveau in de analyses is p<0,010. 

 

Resultaten 

 

Benchmark met andere sectoren 

Er is een benchmark gemaakt tussen WP in het WO en andere sectoren, te weten Benchmark Nederland, 

Kennis en onderzoek, Zakelijke dienstverlening en de Zorg. Hieruit blijkt dat het WP van universiteiten 

een hogere (ervaren) werkdruk rapporteert ten opzichte van deze andere branches. En op de aspecten 

betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid scoort het WP over het algemeen iets lager.  

 

Tabel B3.1: Benchmark werkdruk, betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van WP in het WO met 

andere sectoren (BV NL, Kennis & Onderzoek, Zakelijke dienstverlening en Zorg) 

Variabele: 

WP WO 
Benchmark NL 

Kennis & 

Onderzoek 

Zakelijke 

dienstverlening 

Zorg 

Werkdruk (% goed) 53,1 63,0 66,8 67,4 61,5 

Betrokkenheid 6,7 7,5 7,3 7,3 7,6 

Bevlogenheid 7,2 7,5 7,3 7,3 7,7 

Tevredenheid 7,0 7,2 6,9 7,3 7,2 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: Effectory, oktober 2016 

                                                           
9
 Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A 

multi‐sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315. 
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Goede versus (veel) te hoge werkdruk 

Er is gekeken naar hoe medewerkers met een goede werkdruk en medewerkers met een (veel) te hoge 

werkdruk verschillende aspecten van hun werk beoordelen. Hieruit blijkt dat medewerkers met een (veel) 

te hoge werkdruk lager scoren dan medewerkers met een goede werkdruk op de volgende variabelen: ‘ik 

word in staat gesteld om binnen de organisatie efficiënt te werken’, ‘ik ben tevreden over de 

omstandigheden waaronder ik mijn werk doe’, ‘ik heb voldoende tijd om taken naar behoren uit te 

voeren’ en ik ervaar een goede balans tussen werk en privé’. Factoren waarop beide groepen nauwelijks 

verschillen, zijn ‘ik probeer mijzelf voortdurend te verbeteren’, ‘als mijn collega’s mijn hulp nodig 

hebben, kunnen ze bij me terecht’ en ‘ik vind het belangrijk om te weten hoe de universiteit in elkaar 

steekt’. 

 

Tabel B3.2: Werkaspecten naar werkdruk 

Variabele: 

Totaal 

WP WO 

Goede  

werkdruk 

(Veel) te hoge 

werkdruk 

Ik doe zinvol werk 7,9 7,9 8,0 

Ik zet mijzelf in om te verbeteren 8,0 8,0 8,1 

Collega’s kunnen voor hulp bij mij terecht 8,3 8,4 8,3 

Belangrijk om te weten hoe de universiteit in elkaar steekt 7,0 6,9 7,2 

In staat gesteld om efficiënt te kunnen werken 5,8 6,5 5,0 

Tevreden over omstandigheden 6,6 7,2 5,8 

Voldoende tijd om taken goed te doen 5,4 7,1 3,3 

Goede balans werk-privé 6,1 7,3 4,7 

Actie ander werk (% nee) 67,7 78,1 75,8 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

In vergelijking met medewerkers die de werkdruk goed vinden, scoren medewerkers die een (veel) te 

hoge werkdruk ervaren over het algemeen iets lager op betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid.  

 

Tabel B3.3a: Bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid van respondenten naar werkdruk 

Variabele: 

Totaal 

WP WO 

Goede  

werkdruk 

(Veel) te hoge 

werkdruk 

Betrokkenheid 6,7 7,0 6,5 

Bevlogenheid 7,4 7,4 7,0 

Tevredenheid 7,0 7,4 6,6 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Ook geven medewerkers die een (veel) te hoge werkdruk ervaren minder vaak aan voldoende tijd te 

hebben om hun taken naar behoren uit te voeren, een goede balans tussen werk en privé te ervaren, zich 

fit te voelen, de kans te krijgen om te doen waar ze goed in zijn, het werk emotioneel gezien goed aan te 

kunnen, tevreden te zijn met het werk, en een prettig contact met de leidinggevende te hebben. 
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Tabel B3.3b: Overige factoren naar werkdruk 

Variabele: 

Totaal 

WP WO 

Goede  

werkdruk 

(Veel) te hoge 

werkdruk 

Emotioneel gezien kan ik mijn werk goed aan 7,6 8,0 7,2 

Ik voel mij fit 6,9 7,3 6,4 

Goede balans werk-privé 6,1 7,3 4,7 

Voldoende tijd om werk te kunnen doen 5,4 7,1 3,3 

Tevreden over de werkzaamheden 7,5 7,8 7,2 

De kans te doen waar ik goed in ben 7,0 7,4 6,6 

Prettig contact met leidinggevende 7,7 8,0 7,4 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Lengte van het dienstverband 

Er is gekeken naar de lengte dienstverband (<1 jaar, 2-4 jaar, 5-10 jaar, 11-20 jaar en >20 jaar). Er is 

gekeken hoe deze categorieën scoren op werkdruk en op andere factoren. Hieruit blijkt dat medewerkers 

met een korter dienstverband(korter dan 5 jaar) vaker een goede werkdruk ervaren dan medewerkers met 

een langer dienstverband (5 jaar of langer). 

 

Figuur B3.1: Tevredenheid over de organisatie, werkdruk en actie ander werk naar lengte dienstverband 

 
Hoe hoger de score hoe beter/positiever 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Medewerkers met een korter dienstverband zijn over het algemeen positiever dan medewerkers met een 

langer dienstverband over de mate waarin zij in staat gesteld worden om binnen de organisatie efficiënt 

te werken, gewaardeerd worden door de organisatie, in hun werk gemotiveerd worden door hun 

leidinggevende, zich willen ontwikkelen in hun vakgebied en de kans krijgen om te doen waar ze goed in 

zijn. Zij zijn over het algemeen iets minder tevreden over de mate waarin hun werk zinvol is, binnen het 

team de klant centraal staat en zij het belangrijk vinden om te weten hoe universiteit in elkaar steekt. 
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Tabel B3.4: Werkaspecten naar lengte dienstverband 

Variabele: 

Totaal 

WP WO 
<1 jaar 2-4 jaar 5-10 jaar 11-20 jaar >20 jaar 

Ik doe zinvol werk 7,9 7,9 7,4 7,8 7,8 8,3 

Binnen het team staat klant voorop 6,3 6,2 5,8 6,2 7,2 7,4 

Belangrijk weten hoe universiteit in 

elkaar steekt 
7,0 7,0 6,7 7,1 6,9 7,4 

Kans te doen waar ik goed in ben 7,0 7,6 7,2 6,9 6,7 6,9 

Ik wil me ontwikkelen 8,0 8,7 8,3 8,2 7,7 8,2 

Mijn leidinggevende motiveert mij in 

mijn werk 
6,3 7,3 6,5 6,2 5,9 5,8 

Efficiënt kunnen werken 5,8 6,8 6,2 5,2 5,2 5,4 

Ik voel dat ik gewaardeerd word 5,7 6,6 6,0 4,3 4,2 4,2 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Leeftijd 

Er is gekeken naar leeftijd (20-30 jaar, 31-40 jaar, 41-50 jaar, 51-65 jaar). Er is gekeken hoe deze 

categorieën scoren op werkdruk en op andere factoren. Hieruit blijkt dat jongere medewerkers (20-40 

jaar) vaker een goede werkdruk ervaren. 

 

Figuur B3.2: Tevredenheid over de organisatie, werkdruk en actie ander werk naar leeftijd 

 
Hoe hoger de score hoe beter/positiever 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Jongere medewerkers scoren over het algemeen lager dan oude medewerkers op de factoren ‘mijn 

leidinggevende motiveert mij in mijn werk’, ik word in staat gesteld om binnen de organisatie efficiënt te 

werken’, ‘ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe, ‘ik krijg de kans om te 

doen waar ik goed in ben’ en ‘ik heb de ruimte om mijn werk op mijn manier uit te voeren’. Zij scoren 

over het algemeen lager op de factoren ‘ik doe zinvol werk’, ‘het is duidelijk welke werkzaamheden ik 

voor mijn functie moet uitvoeren’, ‘ik weet welke resultaten van mij worden verwacht’ en ‘binnen mijn 

team staat de klant centraal’. 
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Tabel B3.5: Werkaspecten naar lengte leeftijd 

Variabele: 

Totaal 

WP WO 
20-30 jaar 31-40 jaar 41-50 jaar 51-65 jaar 

Ik doe zinvol werk 7,9 7,5 7,9 8,0 8,1 

Werkzaamheden duidelijk 7,5 7,4 7,4 7,6 7,7 

Duidelijk verwachting in resultaten 7,4 7,3 7,3 7,5 7,6 

Binnen team staat klant centraal 6,3 5,8 6,0 6,5 6,6 

Ruimte werken op mijn manier 7,6 8,0 7,5 7,6 7,3 

Kans te doen waar ik goed in ben 7,0 7,5 7,1 6,9 6,7 

Leidinggevende motiveert mij 6,3 6,9 6,5 5,9 5,8 

Efficient kunnen werken 5,8 6,8 5,9 5,4 5,2 

Tevrden over omstandigheden 6,6 7,0 6,7 6,3 6,2 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Aard van het dienstverband (tijdelijk of vast) 

Er is gekeken naar de aard van het dienstverband. Er is gekeken hoe deze categorieën scoren op 

werkdruk en op andere factoren. Hieruit blijkt dat medewerkers met een tijdelijke aanstelling vaker een 

goede werkdruk ervaren. 

 

Figuur B3.3: Tevredenheid over de organisatie, werkdruk en actie ander werk naar aard van het 

dienstverband 

 
Hoe hoger de score hoe beter/positieverc 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Medewerkers met een tijdelijk dienstverband geven vaker aan dan medewerkers met een vast 

dienstverband de kans te krijgen om te doen waar ze goed in zijn (inzetten/benutten van talenten), binnen 

de organisatie in staat te worden gesteld om efficiënt te werken, zichzelf voortdurend te willen 

verbeteren, tevreden te zijn over de leidinggevende, de organisatie hen voldoende mogelijkheden biedt 
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om opleidingen te volgen en tevreden te zijn over de omstandigheden waaronder zij hun werk doen. Zij 

geven minder vaak aan dat het voor hen duidelijk is hoe ze hun werkzaamheden moeten uitvoeren, bereid 

te zijn om iets extra’s te doen om bij te dragen aan het succes van de organisatie en dat binnen het team 

de klant centraal staat. 

 

Figuur B3.4: Werkbeleving naar aard van het dienstverband 

 
Hoe hoger de score hoe beter/positiever 

Bron: Effectory, oktober 2016 

 

Conclusies 
 

• Wetenschappelijk personeel van universiteiten rapporteert een hogere (ervaren) werkdruk ten 

opzichte van andere branches. 

• Wetenschappelijk medewerkers die een (veel) te hoge werkdruk ervaren, hebben vaker een vaste 

aanstelling, zijn ouder dan 40 jaar en zijn langer dan 5 jaar in dienst. 

• Er zijn verschillende factoren die de mate van ervaren werkdruk beïnvloeden. Medewerkers die een 

(veel) te hoge werkdruk ervaren scoren met name lager op de hoeveelheid tijd, efficiëntie en 

omstandigheden in vergelijking met medewerkers die een goede werkdruk ervaren.  

• Medewerkers die de werkdruk (veel) te hoog vinden, zijn minder bevlogen, betrokken en tevreden. 

• Wetenschappelijk personeel beleeft het werk op verschillende manieren, afhankelijk van de aard van 

de aanstelling (vast of tijdelijk), de leeftijd en de lengte van het dienstverband.  
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Bijlage 4 Verdiepende analyses IVA Onderwijs 
 

In deze bijlage staan de uitkomsten van de verdiepende analyses van IVA Onderwijs nader weergegeven. 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de rapportage van IVA Onderwijs.
10

 

 

Databestand en analyses 
 

Voor de analyses is gebruik gemaakt van gegevens uit de MTO’s die IVA Onderwijs uitvoert voor vier 

Nederlandse universiteiten. De analyses hebben betrekking op het wetenschappelijk personeel (WP) aan 

deze universiteiten. In totaal betreft dit 4.814 respondenten. 

 

Werkdruk is gedefinieerd als het moeten voltooien van een bepaald aantal taken naar behoren binnen een 

bepaalde tijdsperiode. Werkdruk hoeft geen probleem te zijn, mits deze niet te lang duurt. Een bepaalde 

mate van spanning en uitdaging is zelfs noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren. Wanneer er 

echter een structureel tekort aan tijd is om de hoeveelheid werk (in een normaal tempo) aan te kunnen, 

kan werkstress ontstaan. Werkstress kan weer leiden tot verschillende lichamelijke en psychische 

klachten.
11

  

 

IVA Onderwijs hanteert schalen voor het meten van werkdruk en werkstress. In onderstaande tabel staat 

weergegeven uit welke items beide schalen bestaan. 

  

Items behorend tot de schalen voor werkdruk en werkstress 

Werkdruk Werkstress 

 Ik werk langer door dan de formele werktijd 

 Door tijdgebrek voer ik taken minder goed uit dan 

ik eigenlijk zou willen 

 Ik ren van deadline naar deadline 

 Door de drukte op het werk houd ik te weinig tijd 

over voor mezelf en de mensen om me heen 

 Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom 

 Ik moet vaak fouten herstellen die ik zelf heb gemaakt 

 Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de 

werkdag door vermoeidheid mijn werk niet meer zo 

goed kan doen 

 Aan het einde van een werkdag ben ik echt op 

 Ik heb last (gehad) van lichamelijke of geestelijke 

klachten die veroorzaakt zijn door mijn werk 

 

In de analyses is eerst gekeken naar de ervaren werkdruk en werkstress bij verschillende categorieën 

medewerkers. De onderscheiden categorieën staan weergegeven in onderstaand overzicht.  

 

Onderscheiden categorieën medewerkers 

Categorie Onderscheiden groepen Categorie Onderscheiden groepen 

Geslacht Vrouw  

Man 

Omvang dienstverband Fulltime 

Parttime 

Leeftijd ≤ 45 jaar 

> 45 jaar 

Aard van het dienstverband Vast 

Tijdelijk 

Lengte 

dienstverband 

< 3 jaar 

3 t/m 10 jaar 

> 10 jaar 

Wetenschapsgebied Alfa 

Bèta 

Gamma 

Functie Hoogleraar 

UHD 

UD 

Docent 

(Contract)onderzoeker 

Postdoc 

Promovendus 

  

 

Vervolgens is verkend of bestaande beelden over werkdruk en de resultaten uit de eerdere verkenning 

naar prestatiedruk onder WP kunnen worden bevestigd en nader ingekleurd. 

                                                           
10

 Smeenk, S. (2016). Werkdruk in universiteiten: Nadere analyses. Tilburg: IVA Onderwijs. 
11

 Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 
309-328. 
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De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de analyses: 

 Over groepen die minder dan 10 respondenten bevatten, is in verband met de anonimiteit niet 

gerapporteerd. In dat geval staat er een streepje (-).  

 Wanneer afzonderlijke items zijn meegenomen in de analyses, zijn deze bewerkt tot een 

schaalscore die loopt van 1 (helemaal oneens/nooit) tot en met 5 (helemaal eens/altijd). 

 Om uitspraken te kunnen doen over verschillen tussen categorieën medewerkers, zijn de 

uitkomsten getoetst op significatie. Gezien het grote aantal respondenten, is als criterium een 

significatieniveau van p>0,010 gehanteerd. 

 

Resultaten 
 

Werkdruk en werkstress bij categorieën medewerkers 

Voorafgaand aan de analyses gericht op heersende beelden, is gekeken naar de ervaren werkdruk en 

werkstress van verschillende categorieën WP. Uit de analyses komt het volgende beeld naar voren: 

 Mannen ervaren iets meer werkdruk dan vrouwen (3,4 versus 3,3). Wel ervaren vrouwen op hun 

beurt wat meer stress in hun werk dan mannen (2,7 versus 2,6). 

 Medewerkers van 45 jaar of jonger ervaren beduidend minder werkdruk dan medewerkers ouder 

dan 45 jaar (3,3 versus 3,6). Daarentegen ervaren jongere medewerkers meer werkstress dan 

oudere medewerkers (2,7 versus 2,6).  

 Hoogleraren, UHD’s en UD’s ervaren beduidend meer werkdruk dan de overige functiegroepen. 

Andersom zijn het de hoogleraren die minder werkstress ervaren dan met name de UD’s, 

(contract)onderzoekers en promovendi. 

 Er is geen significant verschil gevonden tussen medewerkers die 36 uur per week of meer werken 

(fulltime) en medewerkers die minder dan 36 uur per week werken (parttime) voor wat betreft hun 

werkdruk en werkstress. 

 Medewerkers met een vast dienstverband ervaren aanzienlijk meer werkdruk dan medewerkers met 

een tijdelijk dienstverband (3,6 versus 3,2). Andersom ervaren medewerkers met een tijdelijk 

dienstverband iets meer werkstress dan vaste medewerkers (2,7 versus 2,6). 

 Hoe korter medewerkers in dienst zijn bij de universiteit, hoe minder werkdruk zij ervaren. Voor 

wat betreft werkstress liggen de resultaten wat dichter bij elkaar. 

 Medewerkers bij de alfa-faculteiten ervaren zowel meer werkdruk als meer werkstress dan die bij 

bèta- en gamma-faculteiten (3,5 versus 3,3). 

 

In onderstaande overzichten staan de resultaten ten aanzien van de ervaren werkdruk en werkstress door 

de verschillende categorieën WP schematisch weergegeven. 
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Bestaande beelden 

In deze paragraaf gaan we na of een aantal heersende beelden over werkdruk en prestatiedruk van WP 

bevestigd kunnen worden met de gegevens uit de MTO’s van IVA Onderwijs. De beelden die zijn 

onderzocht, staan weergegeven in een kader. Onder ieder beeld staan de resultaten van de nadere 

analyses beschreven. 

 

 
 

Veel jonge wetenschappers hebben een tijdelijk dienstverband 
Uit de analyses blijkt dat drie kwart van de jongere medewerkers (≤ 45 jaar) een tijdelijk dienstverband 

heeft tegenover 13 procent van de oudere medewerkers (> 45 jaar).  

 

Medewerkers met een vast dienstverband ervaren de meeste werkdruk 

Als we leeftijd, aard van het dienstverband en geslacht combineren en kijken naar de ervaren werkdruk 

en werkstress van deze verschillende groepen, dan blijkt dat het medewerkers met een vast dienstverband 

meer werkdruk ervaren dan medewerkers met een tijdelijk dienstverband, ongeacht leeftijd en geslacht. 

Wat betreft werkstress blijkt dat geslacht het meest bepalend is. Vrouwen ervaren meer werkstress dan 

mannen, ongeacht aard van het dienstverband en leeftijd. 

 

Beeld 1:  
Veel jonge wetenschappers hebben een tijdelijke aanstelling aan de universiteit. Het merendeel 
wil in het WO blijven werken. Het aantal beschikbare vaste aanstellingen is beperkt. De jonge 
wetenschappers hebben het gevoel dat zij zichzelf extra moeten bewijzen om een vaste plek aan 
de universiteit te bemachtigen (concurrentie). Tegelijkertijd zitten deze jonge wetenschappers 
thuis vaak ook in een drukke fase vanwege gezinsvorming. Dit heeft invloed op de werk-privé 
balans van jonge wetenschappers. De verwachting is dat dit momenteel nog sterker speelt bij 
vrouwen, die vanwege zwangerschaps- en ouderschapsverlof ook tijd verliezen op het werk en 
daarmee een achterstand oplopen. Wat zeggen de nadere analyses hierover?  
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Tabel B4.1: Werkdruk en werkstress naar aard dienstverband, leeftijd en geslacht 

 Werkdruk Werkstress 

> 45 jaar & vast & vrouw 3,7 2,7 

≤ 45 jaar & vast & man 3,6 2,6 

≤ 45 jaar & vast & vrouw 3,6 2,7 

> 45 jaar & vast & man 3,6 2,5 

≤ 45 jaar & tijdelijk & man 3,2 2,7 

≤ 45 jaar & tijdelijk & vrouw 3,2 2,8 

> 45 jaar & tijdelijk & vrouw 3,2 2,4 

> 45 jaar & tijdelijk & man 3,1 2,4 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Relatief goede werk-privébalans bij medewerkers met een tijdelijk dienstverband 

Wat betreft de werk-privébalans van deze groepen medewerkers blijkt dat de aard van het dienstverband 

het meest bepalend is, gevolgd door het geslacht van de medewerkers. Medewerkers met een vast 

dienstverband ervaren een slechtere werk-privé balans dan medewerkers met een tijdelijke aanstelling. 

Daarnaast blijkt dat vrouwen zowel binnen de groep medewerkers met een vaste aanstelling als binnen 

de groep medewerkers met een tijdelijke aanstelling een minder goede werk-privé balans ervaren dan 

mannen. 

 

Tabel B4.2: Werk-privé balans naar aard dienstverband, leeftijd en geslacht 

 Werk-privé balans 

> 45 jaar & tijdelijk & man 4,0 

≤ 45 jaar & tijdelijk & man 3,8 

> 45 jaar tijdelijk & vrouw  3,8 

≤ 45 jaar & tijdelijk & vrouw 3,7 

≤ 45 jaar & vast & man  3,6 

> 45 jaar & vast & man 3,6 

≤ 45 jaar & vast & vrouw 3,5 

> 45 jaar & vast & vrouw 3,4 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

 
 

Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen, al is het verschil klein 

Bijna drie kwart van de vrouwen (73%) werkt fulltime, terwijl dat bij de mannen 80% is. 

 

Oudere fulltimers ervaren over het algemeen de meeste werkdruk 
In onderstaande tabel zijn de variabelen omvang van het dienstverband, leeftijd en geslacht met elkaar 

gecombineerd en is gekeken naar de ervaren werkdruk en werkstress van deze verschillende groepen. Uit 

de tabel blijkt dat oudere fulltime medewerkers (ongeacht geslacht) de meeste werkdruk ervaren, gevolgd 

door oudere parttime werkende vrouwen. De oudere parttime werkende mannen ervaren de minste 

werkdruk. Wat betreft werkstress scoren de jongere vrouwen (zowel parttime als fulltime) en de parttime 

Beeld 2:  
De prestatienormen voor WP worden niet altijd aangepast aan de aanstellingsomvang. Voor 
WP dat in deeltijd werkt, gelden vaak dezelfde normen (bijvoorbeeld over aantal publicaties), 
terwijl ze minder tijd hebben om aan die normen te voldoen. Dat levert extra druk op. Vrouwen 
werken relatief vaak in deeltijd.  
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werkende oudere vrouwen het hoogst. Ook hier zijn het wederom de oudere mannelijke parttimers die de 

laagste score hebben en dus de minste werkstress ervaren. 

 

Tabel B4.3: Werkdruk en werkstress naar omvang dienstverband, leeftijd en geslacht 

 Werkdruk Werkstress 

Fulltime & > 45 jaar & vrouw 3,7 2,5 

Fulltime & > 45 jaar & man 3,6 2,5 

Parttime & > 45 jaar & vrouw 3,5 2,8 

Parttime & ≤ 45 jaar & man 3,3 2,7 

Parttime & ≤ 45 jaar & vrouw  3,3 2,8 

Fulltime & ≤ 45 jaar & man 3,3 2,7 

Fulltime & ≤ 45 jaar & vrouw  3,3 2,8 

Parttime & > 45 jaar & man 3,2 2,4 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

 
 

Zwak verband tussen lange werkdagen en betrokkenheid 
Uit de analyses blijkt dat 72% van de medewerkers vaak of altijd langer doorwerkt dan de formele 

werktijd, 20% doet dat soms, 6% zelden en 1% werkt nooit langer door. Langer doorwerken heeft een 

zwak positieve correlatie met de betrokkenheid van een medewerkers (r = 0,120). Dit houdt in dat meer 

betrokkenheid in zeer lichte mate hand in hand gaat met langer doorwerken dan de formele werktijd. 

 

Geen bewijs dat betrokkenheid en bevlogenheid werkdrukproblemen oplevert 

Betrokkenheid is zwak positief gecorreleerd met zowel werkdruk (r = 0,112) als vitaliteit (r = 0,172). 

Vitaliteit heeft geen significant verband met werkdruk (r = -0,027).  

 

 
 

Wetenschapsgebied is een onderscheidende factor, maar andere variabelen zijn meer bepalend 

Uit de analyses blijkt dat het wetenschapsgebied enigszins een onderscheidende factor voor de mate van 

werkdruk is. De resultaten wijzen in enige mate op een hogere ervaren werkdruk bij de 

alfawetenschappen. Leeftijd, functie, aard van het dienstverband en soort taak (onderwijs én of 

onderzoek) zijn echter meer bepalend voor de ervaren werkdruk dan het wetenschapsgebied. 

 

Leeftijd 
De medewerkers ouder dan 45 jaar ervaren in zowel alfa-, bèta- als gammawetenschappen een hogere 

werkdruk dan hun jongere collega’s. Voor wat betreft werkstress ervaren de jongere medewerkers bij de 

alfawetenschappen de meeste werkstress, op de voet gevolgd door de jongere medewerkers bij de 

gamma- en bètawetenschappen. Leeftijd is dus een bepalendere factor voor de ervaren werkdruk en 

werkstress dan het wetenschapsgebied. 

 

Beeld 4:  
Er zijn de nodige verschillen tussen faculteiten (alfa-, bèta- en gammawetenschappen), 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en onderzoek. Bij sommige faculteiten ligt de focus 
meer op onderwijs, bij sommige faculteiten meer op onderzoek en bij andere faculteiten is de 
focus op beide ongeveer gelijk. Mogelijk is dit ook van invloed op de ervaren werkdruk. 

Beeld 3:  
Wetenschappers zijn perfectionistisch en leggen de lat op alle fronten (onderwijs en onderzoek) 
hoog. Ook zijn zij sterk intrinsiek gemotiveerd. Ze zijn erg loyaal en betrokken bij het werk en 
maken daardoor lange werkdagen. 
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Tabel B4.4: Werkdruk en werkstress naar wetenschapsgebied en leeftijd 

 Werkdruk Werkstress 

Bèta & > 45 jaar 3,7 2,5 

Alfa & > 45 jaar 3,6 2,6 

Gamma & > 45 jaar 3,5 2,5 

Alfa & ≤ 45 jaar 3,4 2,8 

Gamma & ≤ 45 jaar 3,3 2,7 

Bèta & ≤ 45 jaar 3,2 2,7 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Functie 
Hoogleraren en UHD’s ervaren met name in de alfa- en bètawetenschapsgebieden de meeste werkdruk 

terwijl (contract)onderzoekers en promovendi over het algemeen de minste werkdruk ervaren. Opvallend 

is het verschil tussen het ervaren van werkdruk door postdocs: bij de alfa- en gammawetenschappen 

ervaren zij behoorlijk meer werkdruk dan bij de bètawetenschappen. 

Bij de werkstress zijn het met name de promovendi die het hoogst scoren. De hoogleraren bij de bèta- en 

gammawetenschappen ervaren duidelijk de minste werkstress. 

 

Tabel B4.5: Werkdruk en werkstress naar wetenschapsgebied en functie 

 
 

Alfa 

Werkdruk 

Bèta 

 

Gamma 

 

Alfa 

Werkstress 

Bèta 

 

Gamma 

Hoogleraar 3,8 3,8 3,7 2,6 2,3 2,3 

UHD 3,8 3,8 3,6 2,8 2,5 2,5 

UD 3,7 3,7 3,6 2,8 2,7 2,7 

Docent 3,4 3,4 3,2 2,7 2,7 2,6 

(Contract)onderzoeker 3,1 2,9 3,1 2,7 2,7 2,7 

Postdoc 3,4 3,0 3,3 2,7 2,6 2,7 

Promovendus 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,7 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Aard van het dienstverband 
De medewerkers in vaste dienst ervaren meer werkdruk dan de medewerkers in tijdelijke dienst. Met 

name bij de alfa- en bètawetenschappen is dit het geval. Daarnaast blijkt dat met name de medewerkers 

bij de alfawetenschappen (zowel vaste als tijdelijke medewerkers) de meeste werkstress te ervaren. 

 

Tabel B4.6: Werkdruk en werkstress naar wetenschapsgebied en aard dienstverband 

 Werkdruk Werkstress 

Bèta & vast 3,7 2,5 

Alfa & vast 3,7 2,7 

Gamma & vast 3,5 2,6 

Alfa & tijdelijk 3,3 2,8 

Gamma & tijdelijk 3,2 2,7 

Bèta & tijdelijk 3,1 2,7 

Significante resultaten (p,0,010) zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 
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Soort taak 

Bij alle wetenschapsgebieden zijn het de medewerkers die zowel een onderzoeks- als een onderwijstaak 

hebben die de meeste werkdruk ervaren. Het hebben van een onderzoekstaak levert bij alle 

wetenschapsgebieden de minste werkdruk op. De medewerkers met alleen een onderwijstaak scoren daar 

tussenin. Voor wat betreft de werkstress zijn de verschillen tussen de groepen medewerkers niet 

significant. 

 

Tabel B4.7: Werkdruk en werkstress naar wetenschapsgebied en soort taak 

 Werkdruk Werkstress 

Alfa & onderzoek en onderwijs 3,6 2,8 

Gamma & onderzoek en onderwijs 3,5 2,8 

Bèta & onderzoek en onderwijs 3,5 2,6 

Alfa & alleen onderwijs 3,4 2,8 

Bèta & alleen onderwijs 3,3 2,8 

Gamma & alleen onderwijs 3,1 2,6 

Gamma & alleen onderzoek 3,0 2,6 

Alfa & alleen onderzoek 2,9 2,8 

Bèta & alleen onderzoek 2,9 2,6 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Combinaties van categorieën 

Als we verschillende combinaties maken met de betreffende categorieën WP, dan blijkt dat het met name 

de oudere hoogleraren/UHD’s in vaste dienst en met een onderwijs- en onderzoekstaak zijn die, ongeacht 

het wetenschapsgebied, de hoogste werkdruk ervaren. Voor wat betreft de werkstress blijkt dat met name 

jongere promovendi die veelal vrouw zijn of bij alfa- en bètawetenschappen werkzaam zijn over het 

algemeen relatief veel werkstress ervaren. 

 

 
 

Combinatie van meer verschillende taken brengt meer werkdruk met zich mee 
Uit de data kan niet achterhaald worden of een medewerker administratieve taken verricht. In de analyses 

gaan we dan ook uit van één, twee of drie taken, bestaande uit onderwijs, onderzoek en/of management. 

Uit de analyses blijkt dat de werkdruk toeneemt naarmate het aantal taken toeneemt, ongeacht geslacht, 

leeftijd, functie, omvang en aard van het dienstverband. Opvallend is dat de werkstress echter nagenoeg 

gelijk blijft met het toenemen van het aantal taken. 

 

Tabel B4.8: Werkdruk en werkstress naar aantal taken 

 Werkdruk Werkstress 

Drie taken 3,8 2,8 

Twee taken 3,4 2,8 

Eén taak 3,0 2,7 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Beeld 5:  
Een van de factoren die het werk aan de universiteit zwaar maakt, is de combinatie van 
verschillende taken, te weten onderwijs, onderzoek, administratie en soms ook nog het 
aansturen van collega’s (management). Dit geeft druk. Meer tijd besteden aan de ene taak 
impliceert dat er minder tijd overblijft voor de andere taken. 
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Omdat uit de data niet gehaald kan worden of een aanstelling via eerste of tweede geldstroom wordt 

bekostigd, is de groep onderzoekers (onderzoekers, contractonderzoekers en postdocs) verdeeld in twee 

groepen: onderzoekers met een vast dienstverband en onderzoekers met een tijdelijk dienstverband. 

Daarbij veronderstellen we dat de onderzoekers met een vast dienstverband overwegend vanuit de eerste 

geldstroom gefinancierd worden, terwijl de meerderheid van de tijdelijke onderzoekers wellicht via de 

tweede geldstroom bekostigd wordt
12

. 

 

Uit de analyses blijkt dat onderzoekers met een vast dienstverband en onderzoekers met een tijdelijk 

dienstverband evenveel werkdruk en werkstress ervaren, ongeacht geslacht en leeftijd. 

 

 
 

Medewerkers met onderwijstaak ervaren meer werkdruk 

Of de onderwijstaak de afgelopen jaren is toegenomen, is met de resultaten niet te onderbouwen. Wel 

blijkt dat medewerkers die zowel een onderwijs- als een onderzoekstaak hebben de meeste werkdruk 

ervaren, gevolgd door de medewerkers met alleen een onderwijstaak. Op relatief ruime afstand volgen de 

medewerkers met uitsluitend een onderzoekstaak; zij ervaren duidelijk de minste werkdruk. De 

verschillen voor wat betreft werkstress zijn niet significant. 

 

Medewerkers met onderzoekstaak ervaren meer loopbaanmogelijkheden, feedback en waardering 

Verder ervaren medewerkers met een onderzoekstaak beduidend meer loopbaanmogelijkheden dan de 

medewerker met alleen een onderwijstaak. Medewerkers met een onderzoekstaak krijgen vaker feedback 

op hun prestaties en functioneren (bijv. publicaties) en ervaren in grotere mate dat hun direct 

leidinggevende zorgt voor erkenning en/of waardering. 

 

Tabel B4.9: Werkdruk, werkstress, loopbaanmogelijkheden en feedback en waardering door 

leidinggevende naar soort taak 

 Werkdruk Werkstress 
Loopbaan-

mogelijkheden 
Feedback Waardering 

Onderzoek en onderwijs 3,5 2,8 3,1 3,1 3,5 

Alleen onderwijs 3,3 2,7 2,7 3,0 3,4 

Alleen onderzoek 2,9 2,6 3,2 3,5 3,8 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

 
 

Leidinggevenden ervaren meer werkdruk dan niet-leidinggevenden, alleen functie is belangrijker 

                                                           
12

 Veronderstelling gebaseerd op  

Beeld 8:  
De wetenschappers die ook leiding geven aan collega’s, zijn hier vaak niet voor opgeleid. 
Leiding geven is toch iets heel anders dan onderzoek doen en onderwijs geven. De 
leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor een team van medewerkers. Deze taak moeten zij 
ook combineren met hun andere taken (onderwijs, onderzoek, administratie). Dit kan extra 
druk opleveren. 

Beeld 7:  
De onderwijstaak is de afgelopen jaren toegenomen, onder meer door de roep om meer 
kleinschaliger onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Medewerkers worden 
echter niet afgerekend op hun onderwijstaak, maar op de impactscore van hun publicaties. 

Beeld 6:  
De verschuiving van eerste naar tweede geldstroom heeft een enorme toename van het 
schrijven van subsidieaanvragen teweeg gebracht. Een carrière in de wetenschap is momenteel 
voor een groot deel afhankelijk van het binnenhalen van subsidie voor onderzoek. 
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Of de werkdruk voor leidinggevende medewerkers hoger is als gevolg van een mogelijk gebrek aan 

kennis c.q. kunde op het gebied van leiderschap kan niet uit de resultaten afgeleid worden. Wel 

bevestigen de resultaten het beeld dat leidinggevenden meer werkdruk ervaren dan hun hun collega’s 

zonder leidinggevende taak. Andere factoren (geslacht, leeftijd, omvang en aard dienstverband en 

wetenschapsgebied) zijn hierbij van ondergeschikt belang.  

 

Tabel B4.10: Werkdruk en werkstress naar leidinggevende functie 

 Werkdruk Werkstress 

Leidinggevend 3,7 2,6 

Niet-leidinggevend 3,3 2,7 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Alleen de hoogleraren, UHD’s en UD’s ervaren, ongeacht het hebben van leidinggevende taken, een 

hogere werkdruk dan de andere functiegroepen. De leidinggevende hoogleraren, UHD’s en UD’s ervaren 

de meeste werkdruk, gevolgd door dezelfde functiegroepen zonder leidinggevende functie. Deze laatste 

groep voelt meer werkdruk dan de overige functies zónder leidinggevende functie. Blijkbaar is de 

functiegroep een belangrijkere factor voor werkdruk dan het al dan niet hebben van een leidinggevende 

functie. 

 

Tabel B4.11: Werkdruk naar functie en leidinggevende functie 

 Leidinggevend Niet-leidinggevend 

Hoogleraar 3,8 3,5 

UHD 3,8 3,6 

UD 3,8 3,6 

Docent 3,4 3,3 

(Contract)onderzoeker 3,1 3,1 

Postdoc 3,2 3,2 

Promovendus 3,2 3,0 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Voor wat betreft werkstress ervaren leidinggevenden wat minder werkstress dan niet-leidinggevenden. 

Echter, het zijn veelal andere factoren die verschillen in werkstress tussen medewerkers bepalen. 

 

Leidinggevenden met onderzoek & onderwijs of met alleen onderwijs ervaren meer werkdruk 

De leidinggevende medewerkers die ook een onderzoek- én onderwijsstaak hebben, ervaren de meeste 

werkdruk, gevolgd door de leidinggevende medewerkers met een onderwijstaak. De medewerkers die 

alleen onderzoek doen, ervaren de minste werkdruk, zowel leidinggevenden als niet-leidinggevende 

collega’s. Ten aanzien van werkstress zijn hier geen verschillen gevonden. 

 
Tabel B4.12: Werkdruk en werkstress naar soort taak en leidinggevende functie 

 Werkdruk Werkstress 

Leidinggevend & onderzoek en onderwijs 3,8 2,8 

Leidinggevend & alleen onderwijs 3,6 2,5 

Niet-leidinggevend & onderzoek en onderwijs 3,4 2,8 

Niet-leidinggevend & alleen onderwijs 3,2 2,7 

Leidinggevend & alleen onderzoek 3,1 2,3 

Niet-leidinggevend & alleen onderzoek 2,9 2,7 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 



34 

 

 

 
 

Uit de data kan niet gehaald worden of er sprake is van een personeelstekort. Wel bevat het bestand 

informatie over de hoge eisen (hoeveelheid werk, publicatiedruk, onderwijslast). We veronderstellen dat 

hoge eisen een gevolg zijn van het personeelstekort. 

 

De eisen die aan medewerkers gesteld worden zijn veruit de belangrijkste oorzaak voor werkdruk 

Van de voorgelegde mogelijke oorzaken zijn de eisen die aan medewerkers gesteld worden veruit de 

belangrijkste oorzaak voor werkdruk. Het gaat dan bijvoorbeeld om te veel werk, te veel/zware 

verantwoordelijkheden, te hoge publicatiedruk en/of te hoge onderwijslast. Dit geldt voor alle 

medewerkers, ongeacht hun geslacht, leeftijd, omvang en aard van hun dienstverband, 

wetenschapsgebied of soort taken. De eisen die worden gesteld (zoals te veel werk, een hoge 

publicatiedruk en een hoge onderwijslast) kunnen (mede) een gevolg zijn van een tekort aan personeel. 

Dit laatste is een aanname. Alleen als deze veronderstelling juist is (hetgeen niet door de resultaten 

getoetst kan worden), kunnen we zeggen dat een personeelstekort (indirect) een belangrijke oorzaak van 

de werkdruk is. 

 

Tabel B4.13: Belangrijkste oorzaken van werkdruk 

 Gemiddelde13 

Eisen die aan mij gesteld worden (hoeveelheid werk, onderwijs, publicatiedruk) 3,5 

Gebrek aan rust (weinig tijd voor pauze/verlof, gevoel continu beschikbaar moeten zijn) 2,8 

Emotionele belasting (baanonzekerheid, schokkende gebeurtenis, gebrek ondersteuning) 2,6 

Werk- en organisatiekenmerken (onduidelijkheid, werk sluit niet aan, taakconflict, ICT) 2,6 

Regelvermogen (afhankelijkheid, onwerkbare procedures, werk lastig te plannen) 2,5 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

 
 

Er is in de data niet te achterhalen of ontwikkelingen als les moeten gaan geven in het Engels, 

kleinschaliger onderwijs, meer contacturen en meer toetsmomenten taakverzwarend werken. Indicaties 

voor een disbalans tussen omvang van verplichtingen en eisen ten opzichte van de omvang van het 

dienstverband zien wij in het langer doorwerken dan de formele werktijd en het blijven liggen van werk 

waar de medewerkers niet aan toekomen.  

 

Hoogleraren, UHD’s en UD’s en medewerkers met onderwijs en onderzoek lijken de medewerkers 

waarvoor speelt dat de outputtaken vaak niet te realiseren zijn in de daarvoor beschikbare tijd 
Uit de analyses blijkt dat fulltime medewerkers gemiddeld genomen even lang doorwerken als de 

parttime medewerkers (beide 4,0). Fulltime medewerkers hebben wel iets meer werk liggen waar zij niet 

aan toekomen dan de parttime medewerkers, al is het verschil relatief klein (3,3 versus 3,2). 

 

                                                           
13

 Gemeten op een schaal van 1 = Niet tot 5 = In zeer hoge mate 

Beeld 10:  
Naast het personeelstekort, speelt ook dat de outputtaken waar WP aan moet voldoen vaak 
niet te realiseren zijn in de daarvoor beschikbare tijd. Het gaat hier om de omvang van de 
verplichtingen en eisen ten opzichte van de omvang van het dienstverband. Ontwikkelingen als 
les moeten gaan geven in het Engels, kleinschaliger onderwijs, meer contacturen en meer 
toetsmomenten werken taakverzwarend. 

Beeld 9:  
Personeelstekort wordt als een belangrijke oorzaak van de ervaren prestatiedruk genoemd. In 
de afgelopen jaren zijn er minder financiële middelen voor het aanstellen van personeel. Er is 
minder personeel om het werk uit te voeren. 
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Medewerkers die een onderwijs- en onderzoekstaak hebben, werken gemiddeld genomen langer door dan 

de formele werktijd en hebben meer werk liggen waar zij niet aan toekomen dan de overige 

medewerkers. De onderwijsmedewerkers werken het minst lang door en hebben het minste werk liggen 

waar zij niet aan toekomen. 

 

Tabel B4.14: Langer doorwerken dan de formele werktijd en het blijven liggen van werk waar de 

medewerkers niet aan toekomen naar soort taken 

 
Ik werk langer door dan de 

formele werktijd 

Er blijft werk liggen waar ik 

niet aan toekom 

Onderwijs en onderzoek 4,1 3,4 

Alleen onderzoek 3,8 3,0 

Alleen onderwijs 3,6 2,7 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

Hoogleraren werken het langste door en samen met de UHD’s en UD’s hebben zij het meeste werk 

liggen waar zij niet aan toekomen. (Contract)onderzoekers en promovendi hebben hier het minst mee te 

maken.  

 

Tabel B4.15: Langer doorwerken dan de formele werktijd en het blijven liggen van werk waar de 

medewerkers niet aan toekomen naar functie 

 
Ik werk langer door dan de 

formele werktijd 

Er blijft werk liggen waar ik 

niet aan toekom 

Hoogleraar 4,5 3,7 

UHD 4,3 3,6 

UD 4,2 3,6 

Docent 4,0 3,1 

Postdoc 3,9 3,1 

(Contract)onderzoeker 3,8 2,9 

Promovendus 3,7 2,9 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

 
 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin werkdruk invloed heeft op zaken als werkstress, betrokkenheid, 

tevredenheid, inzetbaarheid en de balans werk/privé is voor elke uitkomstmaat een hiërarchische 

regressieanalyse uitgevoerd met controle op multicollineariteit (VIF ≤ 2,021). In deze analyses is eerst de 

invloed van de controlevariabelen onderzocht (leeftijd, geslacht, leidinggevende functie, omvang en aard 

dienstverband) waarna werkdruk als onafhankelijke variabele is toegevoegd. Voor elk van de modellen 

geldt dat het significant is.  

 

Het model met werkstress als afhankelijke variabele heeft de grootste verklaarde variantie (Adj. R2; 

20%), gevolgd door de tevredenheid voor de universiteit als werkgever (16%) en de balans werk/privé 

(14%). Werkdruk verklaart het minst de variantie in betrokkenheid (2%).  

 

Beeld 11:  
Soms wordt als argument gebruikt dat het wel mee valt met de prestatiedruk/werkdruk onder 
WP in het WO, omdat het niet terug is te zien in de cijfers over bijvoorbeeld verzuim en 
verloop. Als tegenargument wordt aangedragen dat dit geen goede uitkomstmaten zijn. Bij 
verzuim kan sprake zijn van onderregistratie onder WP en verloop is afhankelijk van de 
kansen op de arbeidsmarkt. Zijn in de MTO’s uitkomstmaten te herkennen die er op wijzen dat 
een te hoge werkdruk onder WP nadelige gevolgen heeft? 
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Een toename van werkdruk onder WP leidt het tot een behoorlijke toename van werkstress, een iets 

slechtere balans werk/privé en een wat lagere tevredenheid over de universiteit als werkgever 
Als we naar de effecten (β) van werkdruk op de verschillende uitkomstmaten kijken, vinden we het 

grootste verband (positief) tussen werkdruk en werkstress. Met andere woorden: als de werkdruk 

toeneemt, neemt de werkstress ook in enige mate toe. Werkdruk heeft bovendien een zwak negatief 

effect op de balans werk/privé en de tevredenheid over de universiteit als werkgever; een hogere 

werkdruk leidt tot een kleine daling van de balans werk/privé en een iets lagere tevredenheid over de 

universiteit als werkgever. Nog wat kleinere effecten van werkdruk vinden we bij de 

loopbaanmogelijkheden (negatief), de tevredenheid over het werken bij de universiteit (negatief) en de 

inzetbaarheid (positief). Tot slot heeft werkdruk geen significant effect op de betrokkenheid van 

medewerkers. 

 

Tabel B4.16: Resultaten hiërarchische regressieanalyses per uitkomstmaat met werkdruk als 

onafhankelijke variabele en verschillende controlevariabelen (leeftijd, geslacht, leidinggevende functie, 

omvang en aard dienstverband) 

Afhankelijke variabele: 

Onafhankelijke variabele: 

werkdruk (β) 

Verklaarde variantie (Adj. R2) 

Werkstress 0,444 0,202 

Balans werk/privé -0,380 0,141 

Tevredenheid universiteit als werkgever -0,355 0,161 

Loopbaanmogelijkheden -0,264 0,092 

Tevredenheid werken bij de universiteit -0,264 0,082 

Inzetbaarheid 0,129 0,080 

Betrokkenheid 0,032 0,015 

Significante resultaten zijn vet weergegeven. 

Bron: IVA Onderwijs, oktober 2016 

 

 
 

Aard van het dienstverband geen invloed op agressie/fysiek geweld, seksuele intimidatie, discriminatie 
en werksfeer 

De resultaten geven aan dat medewerkers met een tijdelijke aanstelling zich even veilig voelen als de 

vaste medewerkers voor wat betreft agressie/fysiek geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. De 

vaste medewerkers maken zelfs juist iets meer pesten/psychisch geweld mee dan de tijdelijke krachten. 

Ook ervaren de vaste en tijdelijke medewerkers een even goede sfeer. Er is vanuit de resultaten derhalve 

geen aanleiding om te concluderen dat tijdelijke medewerkers zich minder veilig voelen om zich te uiten 

over bijvoorbeeld zaken als werkdruk en prestatiedruk dan vaste medewerkers. 

 

Conclusies 

 

Uit de verschillende analyses die voor het toetsen van de beelden zijn gebruikt, kunnen we een aantal 

overkoepelende conclusies trekken. Deze conclusies gelden in ieder geval voor het WP van de vier 

universiteiten die in dit onderzoek betrokken zijn. Omdat het om vier brede, openbare universiteiten gaat, 

gelden de conclusies wellicht ook voor medewerkers aan de andere brede, openbare universiteiten van 

Nederland.  

 

 Werkdruk: De meeste werkdruk wordt ervaren door de oudere hoogleraren/UHD’s in vaste dienst 

met een onderwijs- én onderzoekstaak. Hoogleraren, UHD’s en UD’s, zowel in fulltime als in 

parttime dienstverband, werken het vaakst langer door dan de formele werktijd en hebben het vaakst 

werk liggen waar zij niet aan toekomen. Daarnaast ervaren oudere fulltimers, zowel mannen als 

Beeld 12:  
Werkdruk en prestatiedruk zitten nog redelijk in de taboesfeer. Om dit te doorbreken, is het 
belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden hierover met elkaar in gesprek gaan (dialoog). 
Daarvoor is het wel nodig dat er een cultuur is waarin medewerkers zich veilig voelen om 
hierover te praten (sociale veiligheid), ook als ze een tijdelijke aanstelling hebben. 
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vrouwen, meer werkdruk dan jongere parttimers. Tot slot ervaren leidinggevenden meer werkdruk 

dan hun collega’s zonder leidinggevende taak. 

 

 Werkstress: Vrouwelijke promovendi van 45 jaar of jonger, veelal werkend bij alfa- en 

bètawetenschappen, ervaren, ongeacht de aard én de omvang van hun dienstverband, de meeste 

werkstress. 

 

 Balans werk/privé: Jongere medewerkers met een tijdelijk dienstverband ervaren een relatief goede 

balans tussen werk en privé. Daarnaast ervaren vrouwen, ongeacht de aard van hun dienstverband, 

een minder goede balans werk/privé dan mannen. 

 

 Wetenschapsgebied: Bij de alfawetenschappen zijn de werkdruk en de werkstress enigszins hoger 

dan bij de bèta- en gammawetenschappen, al zijn er andere factoren die belangrijker zijn voor de 

hoogte van werkdruk en werkstress dan het wetenschapsgebied zoals leeftijd, aard van het 

dienstverband en de soort taken (onderzoek, onderwijs of beide). 

 

 Taken: Een combinatie van meer verschillende taken (onderwijs, onderzoek en/of management) 

brengt een hogere werkdruk met zich mee maar heeft nauwelijks invloed op werkstress. Daarnaast 

ervaren medewerkers met een onderwijstaak beduidend meer werkdruk en minder 

loopbaanmogelijkheden dan de medewerkers met een onderzoekstaak.  

 

 Oorzaken werkdruk: Eisen die aan medewerkers gesteld worden (zoals de hoeveelheid werk, een 

hoge publicatiedruk en een hoge onderwijslast) zorgen voor de meeste werkdruk. Meer 

betrokkenheid en bevlogenheid leveren nauwelijks extra werkdrukproblemen op. 

 

 Gevolgen werkdruk: Werkdruk leidt tot een behoorlijke toename van werkstress, een iets slechtere 

balans werk/privé en een wat lagere tevredenheid over de universiteit als werkgever. 

 

 Sociale veiligheid: Medewerkers met een tijdelijke aanstelling voelen zich even veilig als vaste 

medewerkers voor wat betreft agressie/fysiek geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Ook 

ervaren vaste en tijdelijke medewerkers een even goede sfeer op hun werk. 
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