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Hoe hoger de score voor werkstress, hoe meer stress wordt ervaren. 

Hoe hoger de score, hoe meer werkdruk. 
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1 Inleiding 
  

Doelstelling 

Omdat het College van Bestuur van de Vrije Universiteit op systematische wijze periodiek inzicht wil krijgen in de 

werkbeleving van medewerkers, heeft IVA Onderwijs in samenwerking met de Vrije Universiteit het vierde werk- 

belevingsonderzoek gehouden. Drie eerdere metingen zijn gehouden in 2018, 2015 en 2012, 

De uitkomsten worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe de Vrije Universiteit het doet als werkgever, om een 

goed beeld te krijgen van de huidige situatie én om de wensen van individuele medewerkers en van de organisa- 

tie op het gebied van personeelsbeleid in de toekomst (nog) meer op elkaar te laten aansluiten. 

Respons 

Op 10 maart 2022 hebben 5.178 Vrije Universiteit-medewerkers een e-mail ontvangen met een link naar het Werk- 

belevingsonderzoek. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de respons te stimuleren. Zo is het onder- 

zoek aangekondigd door het College van Bestuur en maakte een korte toelichting deel uit van de uitnodigings- 

mail. Ook zijn er drie herinneringen gestuurd naar medewerkers die op het moment van verzending de vragenlijst 

nog niet (volledig) hadden ingevuld. Verder konden de medewerkers hulp vragen aan de IVA Onderwijs Helpdesk. 

Tot slot hebben de leidinggevenden op verschillende niveaus hun medewerkers gemotiveerd om de vragenlijst 

in te vullen. Om de kwaliteit van de uitkomsten ten te waarborgen, zijn de vragenlijsten waarbij de inhoudelijke 

vragen niet volledig zijn ingevuld niet meegenomen in de analyses. In eerdere metingen was de respons 58% 

(2018), 57% (2015) en 59% (2012). Na sluiting van de enquête op 31 maart 2022 hadden 2.197 medewerkers (42%) 

een ingevulde enquête geretourneerd. In onderstaande figuur staat de respons uitgesplitst naar faculteiten en 

diensten, weergegeven in aantallen (n) en percentages (%).
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

De medewerkers is in de drie herinneringsmails de mogelijkheid geboden om aan te geven waarom zij niet aan 

het onderzoek willen meewerken. Er zijn 32 medewerkers die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt 

(0,6%). De belangrijkste redenen voor respondenten die niet meewerkten aan het onderzoek zijn andere dan de 

voorgelegde redenen. Hierbij geven medewerkers bijvoorbeeld aan de vragenlijst niet in te vullen omdat ze vin- 

den dat ze een te gering aantal contracturen hebben om goed antwoord te kunnen geven op de vragen. Ook 

benoemen enkele respondenten hun zorgen over de herleidbaarheid van de antwoorden naar individuen en de 

lengte van de vragenlijst. 

Verder zijn de rapportcijfers van de responsgroep vergeleken met de rapportcijfers van de medewerkers die zich 

afgemeld hebben. Hieruit blijkt dat de rapportcijfers van de respondenten niet significant afwijken van de rap- 

portcijfers van de non-respondenten.
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Representativiteit 

Om te beoordelen of de responsgroep een goede afspiegeling is van de totale populatie, is gekeken of de res- 

ponsgroep overeenkomt met de totale populatie wat betreft functiecategorie (WP/OBP), faculteit, dienst, ge- 

slacht, leeftijd en fte overeenkomt met de totale populatie, Ondanks de lagere respons dan in eerdere metingen 

blijkt de responsgroep op alle kenmerken een goede afspiegeling van de populatie binnen de Vrije Universiteit. 

Dit betekent dat het niet nodig is om de uitkomsten voor een bepaald achtergrondkenmerk te corrigeren door 

middel van weging. 

Indeling OBP 

Medewerkers van HRM, Arbo & Milieu (HRMAM), Financiën (FIN) en Communicatie (C&M) zijn formeel werkzaam 

bij de centrale diensten HRM, Arbo & Milieu, Financiën en Communicatie & Marketing, respectievelijk. De functio- 

nele en hiërarchische aansturing vindt plaats vanuit de eigen dienst (HRMAM/FIN/C&M). Een deel van de mede- 

werkers is qua werkplek echter werkzaam binnen een andere faculteit of dienst. 12% van het OBP beschouwt een 

andere faculteit of dienst dan waar zij officieel werkzaam zijn als hun echte (dagelijkse) werkplek. Bijna 60% van 

hen (59%) heeft de vragenlijst ingevuld vanuit het organisatieonderdeel waar zij officieel werkzaam zijn. De ove- 

rige 41% heeft de vragenlijst ingevuld vanuit hun dagelijkse werkpleksituatie. 

Leeswijzer 

Algemene opmerkingen 

e _ Als gevolg van afrondingen komt het in de figuren voor dat staven met verschillende lengte dezelfde score 

hebben. Zo is de staaf bij een score van 3,47 minder lang dan die bij een score van 3,53, Beide getallen worden 

echter afgerond op 3,5. 

e _ Als gevolg van afrondingen komt het in enkele gevallen voor dat de som van kolom- of rijpercentages niet op 

exact 100% uitkomt. 

e _Nietalle respondenten hebben alle vragen beantwoord, bijvoorbeeld als gevolg van uitsluiten van bepaalde 

respondenten voor een vraag of het weglaten van de categorie ‘weet niet/n.v.t. In de tabellen wordt het 

aantal respondenten per item/schaal in een aparte kolom weergegeven. 

e _Om de anonimiteit van de respondenten te garanderen, worden de resultaten van groepen met minder dan 

tien personen wel in de totaalscores opgenomen, maar niet afzonderlijk gerapporteerd. Wanneer een groep 

minder dan tien respondenten telt, zetten we in de tabellen een streepje (-). In de figuren verschijnen geen 

balken voor relevante groepen.
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Bij de meeste onderwerpen hebben we schaalscores berekend op basis van individuele items. Deze schaal- 

scores lopen van 1 (sterk oneens/nooit) tot 5 (volledig eens/altijd). We hebben betrouwbare schalen gecon- 

strueerd, 

Als leidraad voor de interpretatie van de scores hebben we, waar van toepassing, de volgende criteria gehan- 

teerd: hoe hoger de score, hoe positiever de medewerkers zijn (van rood naar wit naar groen) . Voor negatief 

gestelde items gebruikten we een ‘omgekeerde! interpretatie en kleurtoewijzing, waarbij geldt: hoe hoger de 

score, hoe negatiever de werknemers zijn (van groen naar wit naar rood). Deze ‘omgekeerde! items zijn cursief 

gedrukt en gemerkt met de toevoeging '(R)' (reversed). 

262,9 5,0- 5,8 Gematigd negatief Gematigd positief 

29-31 58-62 Neutraal Neutraal 

3,1 -3,5 6,2-7,0 Gematigd positief Gematigd negatief 

In de teksten en de vergelijkingen worden alleen de relevante resultaten beschreven. Dat zijn resultaten die 

zowel significant (p < 0,05%) als beleidsrelevant zijn. Bij een schaal van 1 tot en met 5 is een verschil beleidsre- 

levant als het minimaal 0,3 bedraagt. Bij een schaal van 1 tot en met 10 houden we 0,5 als criterium aan. Bij 

percentages hanteren we een verschil van 10% als criterium voor relevantie. 

Opbouw hoofdstukken 

Elk hoofdstuk beslaat een onderwerp. Binnen elk hoofdstuk komen de volgende onderdelen aan bod: 

Vergelijking WP/OBP: de gemiddelde schaalscores (indien van toepassing) worden in de figuur weergege- 

ven en de gemiddelde itemscores (indien van toepassing) staan in de tabel daaronder. Als het verschil tussen 

WP en OBP significant is, staat in de kolom ‘Sig.’ een asterisk (*). In de kolom ‘VU’ staat de gemiddelde score 

van alle medewerkers van de Vrije Universiteit samen. De kolom ‘SD’ geeft de standaarddeviatie (de spreiding 

van de scores rondom het VU-gemiddelde) en de kolom ‘n’ geeft aan hoeveel respondenten de vraag beant- 

3,3 2,9 * 

woord hebben. 

Item 1 3,1 1,3 3.504 

Item 2 2,9 2,7 * 2,8 1,2 3.504 

Item 3 3,0 2,9 2,9 1,2 3.504 

  

Dit houdt in dat we voor minstens 95% zeker zijn dat een gevonden verschil significant is en dus ook daadwerkelijk bestaat. Dit betekent 
overigens ook dat als we minder dan 95% zekerheid hebben over een gevonden verschil, we hieruit niet de conclusie mogen trekken dat het 

verschil niet bestaat. We zeggen dan alleen dat we hierover te weinig zekerheid hebben om conclusies te kunnen trekken.
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Vergelijking faculteiten: de gemiddelde schaalscores (indien van toepassing) van de faculteiten worden in 

de figuur weergegeven en de gemiddelde itemscores (indien van toepassing) staan in de tabel daaronder. 

Vergelijking diensten: de gemiddelde schaalscores (indien van toepassing) van de diensten worden in de 

figuur weergegeven en de gemiddelde itemscores (indien van toepassing) staan in de tabel daaronder. 

Vergelijking achtergrondkenmerken: er is op schaalniveau gekeken of groepen medewerkers van elkaar 

verschillen voor wat betreft functie WP, functie OBP, leeftijd, aantal jaar in functie, leidinggevende functie, 

geslacht, aard dienstverband en omvang dienstverband. De medewerkers in de blokken in de linkerrij scoren 

significant en betekenisvol hoger dan de medewerkers in de blokken op dezelfde hoogte in de rechterrij. 

Vergelijking vorige metingen en/of coronameting(en): er is op schaalniveau gekeken of de scores van 

2022 verschillen van die van 2018, 2015 en 2012 (interne benchmark). We hebben alleen de items in de schaal 

meegenomen die exact vergelijkbaar zijn. De schaalscores in deze paragraaf kunnen derhalve afwijken van 

scores die eerder gerapporteerd zijn, ze zijn echter allebei getoetst op betrouwbaarheid. Ook is waar van toe- 

passing een vergelijking gemaakt met de zogenoemde ‘coronametingen’ (CM). Dit zijn drie metingen die in 

de periode tussen de reguliere metingen van 2018 en 2022 zijn afgenomen en die specifiek gericht waren op 

het monitoren van hoe het met de medewerkers ging in tijden van thuiswerken en andere beperkende maat- 

regelen als gevolg van de Coronacrisis. De coronametingen zijn gehouden in juni 2020, oktober/november 

2021 en april 2021. 

Vergelijking andere universiteiten: er is op schaalniveau gekeken of de scores van de Vrije Universiteit ver- 

schillen van die van andere universiteiten (externe benchmark). Hierbij hebben we alleen de items in de schaal 

meegenomen die exact vergelijkbaar zijn. De schaalscores in deze paragraaf kunnen derhalve afwijken van 

scores die eerder gerapporteerd zijn, ze zijn echter allebei getoetst op betrouwbaarheid, 
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2 Theoretisch kader 

  

Het theoretisch kader voor werkbeleving vindt zijn oorsprong in het Job Demands-Resources (JD-R) model 

(Demerouti et al, 2001; Schaufeli & Bakker; 2004), waarvan de assumpties worden ondersteund door tal van — 

deels longitudinale — onderzoeken die zijn uitgevoerd in diverse landen, bij diverse beroepsgroepen en in ver- 

schillende organisaties (Schaufeli & Taris, 2013). In een notendop veronderstelt dit model dat taakeisen (job de- 

mands) en hulpbronnen (job resources) van invloed kunnen zijn op de werkbeleving (bevlogenheid, betrokken- 

heid, tevredenheid en werkstress). Een positieve werkbeleving kan vervolgens bijdragen aan gedrag zoals minder 

ziekteverzuim, een lager verloop en meer productiviteit, 

Werkbeleving 

: Gedrag 

CTL TT CT Bevlogenheid 
Verzuim 

Taakeisen Betrokkenheid 

Verloop 

Hulpbronnen Tevredenheid 

Productiviteit 

Werkstress 

  

In het JD-R model worden werkkenmerken geclassificeerd als taakeisen of als hulpbronnen. Alle werkkenmerken 

kunnen potentieel een taakeis of hulpbron zijn en dat kan bovendien per medewerker verschillen. Bij taakeisen 

gaat het om werkkenmerken die een bepaalde inspanning van de werknemer verlangen (Schaufeli & Taris, 2013). 

Wanneer een werknemer voortdurend wordt blootgesteld aan hoge taakeisen, kan dit op de lange duur leiden 

tot werkstress (Bakker & Demerouti, 2007). Werkkenmerken die vaak als taakeisen geclassificeerd worden zijn 

werkdruk, sociale (on)veiligheid, (dis)balans werk/privé en (on)veilig/(on)gezond werken. Bij hulpbronnen gaat 

het om werkkenmerken die helpen bij het bereiken van werkdoelen, persoonlijke groei en ontwikkeling en/of de 

negatieve invloed van hoge taakeisen verminderen. Werkkenmerken die vaak als hulpbronnen geclassificeerd 

worden zijn uitdaging, zelfstandigheid, duidelijkheid, werksfeer, steun van collega’s en steun van leidinggevende. 

Werkbeleving is de term die we gebruiken om het geheel aan meningen en houdingen van medewerkers ten 

opzichte van hun werk(gever) aan te geven. Het gaat dan om zaken als bevlogenheid (bestaande uit vitaliteit, 

toewijding en absorptie), betrokkenheid, tevredenheid en werkstress (Bakker, 2009; Halbesleben, 2010). Diverse 

studies hebben aangetoond dat de verschillende vormen van werkbeleving een invloed op gedrag kunnen heb- 

ben (Luthans et al, 2007; Meyer & Herscovitch, 2001; Schaufeli & Salanova, 2007; Saari & Judge, 2004; Van Veldho- 

ven et al, 2002; Wegge et al, 2007). 

Omdat alle werkkenmerken potentieel een taakeis of hulpbron kunnen zijn en dat per medewerker kan verschil- 

len, hebben we in dit rapport de taakeisen en hulpbronnen gegroepeerd in vier categorieën: arbeidsinhoud, ar- 

beidsklimaat, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Omdat werkdruk een dermate belangrijk thema 

is, besteden we hier een apart hoofdstuk aan. 
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 Arbeidsinhoud
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3 Uitdaging 
  

De medewerkers ervaren over het algemeen redelijk wat uitdaging, waarbij het WP beduidend meer uitdaging 

ervaart dan het OBP. 

  

5 

2.195 

3 4 

* 0,9 Ik kan mijn kennis en vaardigheden volledig gebruiken , 

  

Ik moet werkzaamheden doen waar ík onvoldoende kennis 

en/of vaardigheden voor heb (R) 

Ik moet aan hoge eisen voldoen (bijvoorbeeld hoge kwali- 3e 3,1 2.184 

2,6 2,3 * 2,5 1,0 2185 

teitseis, hoge targets) 

Ik leer nieuwe dingen in mijn werk aa as 2.191 
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‚ervaren meer uitdaging dan… 

5 
UHD's 

Promovendi Docenten 

Management en bestuursondersteuning Administratieve en secretariële ondersteuning 

Tijdelijk contract voor bepaald project Vast dienstverband 

Leidinggevende functie Geen leidinggevende functie 

Fulltime Parttime 

  

VU-medewerkers ervaren significant meer uitdaging dan die bij universiteit C. 

5 

3,9 3,8 3,6 3, 3,6 3,8 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 

7 

u
 

NJ
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4 Zelfstandigheid 
  

De medewerkers zijn over het geheel gezien positief over hun zelfstandigheid. 

  

    

Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk aanpak 

Ik heb voldoende bevoegdheden om mijn taken goed uit te 

voeren 

Ik heb in mijn werk de mogelijkheden om zelf initiatieven te 

nemen 

  

Ik word verantwoordelijk gesteld voor zaken waar ik geen in- 

vloed op heb (R) 
1,0 2141 
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„ervaren meer zelfstandigheid dan… 

TA 
ICT Studentgerichte ondersteuning 

Personeel en organisatie & Arbo en Milieu 

3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 
Minder dan 6 maanden bij de VU 

  

ww
 

NJ
    

4,1 4, 

| Ì 1 E 

VU 2022 Uni A Uni B Uni D 
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5 Duidelijkheid 
  

  

De medewerkers zijn redelijk positief over de duidelijkheid in hun werk.     

   

  

vo mmm + 
WP 

OBP 

gosgom 

Mijn taken zijn duidelijk EN 2.192 

Mijn taken en bevoegdheden zijn goed op elkaar afgestemd 36 35 2.160 

Het is mij duidelijk welke resultaten van mij worden verwacht 3e 7 2.193 

Ik krijg voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen 34 34 34 0,9 2.190 
doen 
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‚ervaren meer duidelijkheid dan… 

TA 
Onderwijs- en onderzoekondersteuning 

Administratieve en secretariële ondersteuning 

Studentgerichte ondersteuning 

Facilitaire zaken ICT 

Personeel en organisatie & Arbo en Milieu 

Management en bestuursondersteuning 

PR, voorlichting en communicatie 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

  

    
4 3,6 3,6 3,7 3,8 

3 

2 

1 Ì Ì L 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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6 Werksfeer 

  

  

Over het geheel gezien zijn de medewerkers redelijkpositief over de werksfeer.     

    

  

1 2 3 4 5 

AEEA EN 

De werksfeer binnen mijn afdeling is goed ao e- 2.183 

Binnen mijn afdeling is men inhoudelijk betrokken bij elkaars 2.176 
werk 

. 

Binnen mijn afdeling worden stimulerende (wetenschappe- 2 
… . 8 . . „144 
lijke of inhoudelijke) discussies gevoerd 

Binnen mijn afdeling blijven de problemen waar het echt om 27 27 27 10 2096 
draait onbesproken (R) 
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„ervaren een betere werksfeer dan… 

5 
Promovendi UD's 

Onderwijs- en onderzoekondersteuning 

Administratieve en secretariële ondersteuning 

Studentgerichte ondersteuning ICT 

Personeel en organisatie & Arbo en Milieu 

Management en bestuursondersteuning 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

6 maanden tot 3 jaar in functie 

Minder dan 6 maanden in functie 3 tot 10 jaar in functie 

10 jaar of meer in functie 

Tijdelijk contract voor bepaald project Vast contract 

  

5 

4 3,5 3,6 3,6 3,5 àZ 34 3,5 3,6 

3 

E Zana 
VU 2022 Uni A Uni B Uni C Uni D UniE Uni F UniG 
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7 Collega's 
  

Over het geheel gezien zijn de medewerkers positief over hun collega’s. 

" 

  

    

Ik heb een goede relatie met mijn collega's 

Ik krijg voldoende feedback van mijn collega's op mijn functio- 

neren 

Ik heb het gevoel dat mijn collega's mij respecteren 

Als het nodig is kan ik mijn collega's om hulp vragen 
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……zijn positiever over hun collega’s dan … 

3 
3 tot 10 jaar bij de VU 

Mi 6 den bij de VU 
Annee 10 jaar of meer bij de VU 

. . . 3 tot 10 jaar in functie 
Minder dan 6 maanden in functie 

10 jaar of meer in functie 

  

4,0 4,0 
4 ke _ 

3 | 

2 | 

1 E 1 

  

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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8 Leidinggevende 
  

  

96% van de medewerkers heeft een leidinggevende, 1,5% heeft geen leidinggevende en voor 3% is dit niet be- 

kend of niet van toepassing. Over het geheel gezien zijn de medewerkers positief over hun leidinggevenden. 

Daarbij valt op dat zij behoorlijk tevreden zijn over de mate van respect waarmee hun direct leidinggevende met 

hen omgaat, maar dat zij iets minder positief zijn over de feedback van hun leidinggevende over hun prestaties 

en functioneren en de mate waarin hij/zij aangeeft wat van de medewerkers verwacht wordt. 

ee 
       

    

Mijn direct leidinggevende as Kn 

inspireert en motiveert mij LE IN 1,0 2.072 

draagt bij aan een goede werksfeer ao 38 % 30 0,9 2.080 

geeft mij regelmatig feedback over mijn prestaties en functio- 3,3 3,3 3,3 10 2,059 

neren 

geeft duidelijk aan wat van mij verwacht wordt 35 3,4 3,4 0,9 2.061 

heeft goed zicht op mijn kwaliteiten en deskundigheid 6 % 3e 1,0 2.048 

boezemt mij vertrouwen in 3e 35 30 1,0 2,076 

gaat respectvol met mij om a * aa 0,8 2.086 

staat open voor suggesties en opmerkingen NEN a 0,9 2.074 
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……zijn positiever over hun leidinggevende dan … 

TA 
34 jaar of jonger 55 jaar of ouder 

3 tot 10 jaar bij de VU 
Minder dan 6 maanden bij de VU 

Ì 10 jaar of meer bij de VU 

. . . 3 tot 10 jaar in functie 
Minder dan 6 maanden in functie 

10 jaar of meer in functie 

  

, 3,8 nn 3,9 3,8 3,8 

3 

2 

1 | L    
VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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9 Leidinggevende taken 
  

  

20% van de medewerkers heeft een leidinggevende functie. Over het geheel gezien zijn de medewerkers matig 

positief over hun leidinggevende taken. Met name de digitalisering van werkprocessen, maar ook het het gebruik 

kunnen maken van ondersteuning en het kunnen combineren van leidinggevende taken en andere taken scoren 

wat lager, Daarbij zijn WP-leidinggevenden nog wat minder tevreden dan OBP-leidinggevenden. 

mn 

Vu 

mn 32 

OBP 

mosoom 
% 

  

   Mijn leidinggevende taken zijn goed te combineren met mijn 

andere taken 
   

Ik kan in voldoende mate gebruikmaken van ondersteuning 
% 

bij mijn leidinggevende taken 3,0 10 424 

Digitalisering van werkprocessen ondersteunt mij bij mijn lei- 
. 1,1 419 

dinggevende taken 

Ik kan mijn medewerkers voldoende autonomie bieden om 
. - 0,6 423 

hun werk in te richten 

In mijn functie is er een balans tussen verantwoordelijkheid 08 415 
nemen en verantwoording afleggen ' 

Ik krijg voldoende steun van mijn collega-leidinggevenden 3e 09 418 
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……zijn positiever over hun leidinggevende taken dan … 

TA 
3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 
6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

  

VU-leidinggevenden zijn significant minder positief over hun leidinggevende taken dan bij universiteiten A, B en 

C. 

   
5 

4 
3,2 3,3 

3 2,8 

B 1 L ' Î 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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© IVA onderwijs Werkoverleg 

10 Werkoverleg 

  

Bijna de helft van de medewerkers heeft wekelijks werkoverleg en voor ruim een kwart gebeurt dit maandelijks, 

3% geeft aan nooit werkoverleg te hebben. Bij het OBP ligt de frequentie van het werkoverleg wat hoger dan bij 

het WP. 

Nn me RR 
we 36% se TER ER 
or NN 

  

= Dagelijks = Wekelijks Maandelijks (Half)jaarlijks = Onregelmatig = Nee 

  

Ten opzichte van 2018 vindt er in 2022 significant frequenter werkoverleg plaats. 

oe Sn z0% so KE, 
2 EN OR 

= Dagelijks = Wekelijks Maandelijks (Half)jaarlijks = Onregelmatig = Niet 
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Sociale veiligheid 

11 Sociale veiligheid 
  

Zelf ongewenst gedrag meegemaakt 

In het afgelopen jaar heeft 11% van de medewerkers één of meerdere vormen van ongewenst gedrag meege- 

© IVA onderwijs 

maakt. De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag is psychisch geweld. Het WP heeft over het alge- 

meen wat meer ongewenst gedrag meegemaakt dan het OBP, maar met name bij pesten, pyschisch geweld, dis- 

criminatie en wetenschappelijk wangedrag zijn de verschillen relatief groot. 

Pesten 

Psychisch geweld 

Agressie/fysiek 
geweld 

Seksuele intimidatie 

Discriminatie 

Wetenschappelijk 

wangedrag 

Diefstal/vandalisme 

Online wangedrag 

3,2% 
| 4,1% 

23% 

  | 5,0% 
  5,7% 

ES 

EE: 0,9% 
ee, 1,0% 
ee F0,8% 

| 0,8% 
EE, 1,3% 

203% 

3,6% 
5,1% 

eee 21% 

| 2,7% 
| 5,0% 

ar 5% 

EE: 0,9% 
| 1,4% 

ro 4% 

| 2,5% 
| 3,3% 

er 16% 

  

0% 2% 4% 6% 8% 

= VU 

= WP 

= OBP 

10% 
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Ten opzichte van de vorige meting is met name discriminatie toegenomen. De overige vormen van ongewenst 

gedrag zijn ongeveer even vaak voorgekomen. 

‚5,4% 

1 0 

   
    

Q, 

Pesten/psychisch geweld Sa 

6,4% 

2% 

: _______F1,8% Fysiek geweld PT, 2% 

MN 0,9% 

[1% 
oetan 10,9% 

Seksuele intimidatie Em rO,4% 

MN, 0,8% 

| 2% 

renrininat mn 
Discriminatie TT 0% 

|: 

Diefstal/vandalisme 

  

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

VU 2012 = VU 2015 = VU 2018 = VU 2022 
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Sociale veiligheid 

De Vrije Universiteit scoort relatief hoog voor wat betreft pesten/psychisch geweld. 

Pesten/psychisch geweld 

Fysiek geweld 

Seksuele intimidatie 

Discriminatie 

Diefstal/vandalisme 

| 6,4% 
3,3% 

2,0% 

5,2% 

3,3% 

7,3% 

4,3% ee 
EE, 0,9% 

   

MN | 2% 
2,5% 

Er02% 
2,6% 

0,5% 
0,0% 

| 0,8% 
1,1% 

E
E
 

> 5 

0,8% 

0,8% 

1,3% 
       

   

     

      

0,7% 

| 3,6% 
| 3,7% 

| 3,4% 

NJ
 

Ui
 5 

| 4,4% 

  

5,7% 

mn, 0,9% 

1,1% 

B! 0,2% 

0% 2% 4% 6% 8% 

= VU 2022 = Uni A = Uni B = Uni C = Uni D = UniE 

© IVA onderwijs 

10% 

= Uni F 
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Sociale veiligheid © IVA onderwijs 

Melding ongewenst gedrag 

44% van de medewerkers die ongewenst gedrag hebben meegemaakt heeft daar melding van gemaakt en 18% 

deed dat soms wel en soms niet. De medewerkers die (soms) melding hebben gemaakt van hun incident(en) heb- 

ben dat veelal bij hun leidinggevende gedaan. 

Leidinggevende | 70% 

Anders | 36% 

(Decentrale) vertrouwenspersoon BEE 18% 

Ombudsman EE 7% 

Meldpunt sociale veiligheid | 6% 

Diversity Office | 1% 

Bijna een derde van de medewerkers die ongewenst gedrag gemeld heeft (31%), geeft aan dat de melding(en) 

naar tevredenheid is/zijn afgehandeld. Voor 28% was dat soms wel en soms niet het geval. Ruim een kwart (26%) 

geeft aan dat de afhandeling niet naar tevredenheid was. 

38% van de medewerkers die ongewenst gedrag hebben meegemaakt, heeft daar geen melding van gemaakt. 

De belangrijkste reden om dat niet te doen is het ontbreken van vertrouwen in de opvolging, gevolgd door het 

niet onder druk willen zetten van de werkrelatie. 

Geen vertrouwen in de opvolging MN 48% 

Ik wil de werkrelatie niet onder drukzetten | 43% 

Voorval niet ernstig genoeg om te melden MN 41% 

Angst voor repercussies WE 35% 

Ik wist niet waar BEN 16% 

Anders EE 14% 

Geen tijd BES! 3% 

Kwestie is al opgelost EB 6% 
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Ongewenst gedrag in directe omgeving waargenomen 

In het afgelopen jaar heeft 15% van de medewerkers ongewenst gedrag in de directe omgeving waargenomen. 

De meest opgemerkte vormen van ongewenst gedrag zijn pesten en psychisch geweld. Het WP heeft over het 

algemeen wat meer ongewenst gedrag in de directe omgeving waargenomen dan het OBP, maar met name bij 

discriminatie en wetenschappelijk wangedrag zijn de verschillen relatief groot. 

eN, 4,7% 
Pesten 

Psychisch geweld 

Agressie/fysiek 
geweld 

Seksuele intimidatie 

  

  

= VU 

= WP 

Discriminatie = OBP 

Wetenschappelijk 

wangedrag 

Diefstal/vandalisme 

Online wangedrag 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 
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Vergelijking vorige metingen 

| 2,7% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 
VU 2012 » VU 2015 = VU 2018 = VU 2022 

Vergelijking andere universiteiten 

De Vrije Universiteit scoort het laagst voor wat betreft het opmerken of vermoeden van wetenschappelijk onge- 

wenst gedrag. 

en, 2,7% 

5,1% 
Wetenschappelijk wangedrag ee 5,4% 

nn, 6,8% 
| 5% 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 

= VU 2022 = Uni A = UniB = Uni C = Uni D = UniE = Uni F 

  

Melding waargenomen ongewenst gedrag 

31% van de medewerkers die ongewenst gedrag hebben waargenomen in hun directe omgeving heeft daar mel- 

ding van gemaakt en 24% deed dat soms wel en soms niet. De medewerkers die (soms) melding hebben gemaakt 

van waargenomen incident(en) hebben dat veelal bij hun leidinggevende gedaan. 

Leidinggevende | 1% 

Anders VO, 459% 
(Decentrale) vertrouwenspersoon | 16% 

Meldpunt sociale veiligheid | 9% 

Ombudsman B! 3% 

Diversity Office || 1% 
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45% van de medewerkers die ongewenst gedrag hebben waargenomen, heeft daar geen melding van gemaakt. 

De belangrijkste reden om dat niet te doen is het ontbreken van vertrouwen in de opvolging, gevolgd door een 

andere reden en het niet onder druk willen zetten van de werkrelatie. 

Geen vertrouwen in de opvolging WN, 35% 

Anders MN, 35% 

Ik wil de werkrelatie niet onder drukzetten WEN 28% 

Angst voor repercussies WEN, 24% 

Voorval niet ernstig genoeg om te melden EE 21% 

Kwestieisalopgelost WE 16% 

Ik wist nietwaar EB! 7% 

Geentijd WB 5% 

Als de medewerkers die in het afgelopen jaar geen ongewenst gedrag in hun directe omgeving hebben waarge- 

nomen dat wel zouden waarnemen, zou 73% dat als eerste bij de leidinggevende melden en 17% bij de (decen- 

trale) vertrouwenspersoon. 
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12 Diversiteit 

  

  

De medewerkers zijn over het geheel genomen redelijk positief over diversiteit. 

    

  

De Vrije Universiteit houdt voldoende rekening met de ver- 
schillende culturele achtergronden van studenten en mede- 

werkers 

De Vrije Universiteit biedt voldoende ondersteuning om met 
verschillende culturele achtergronden in het werk om te gaan 

De Vrije Universiteit heeft een cultuur waarin werknemers met 
verschillende achtergronden (geslacht, leeftijd, levensstijl, reli- 
gie, etc.) welkom zijn 

Binnen de Vrije Universiteit worden verschillen tussen mede- 
werkers positief gewaardeerd 

Binnen de Vrije Universiteit zijn mensen weinig geïnteresseerd 

in uiteenlopende meningen/ideeën (R) 
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……zijn positiever over diversiteit dan … 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

. . . 3 tot 10 jaar in functie 
Minder dan 6 maanden in functie 

10 jaar of meer in functie 

  

4 3,6 34 3,6 

3 

2 

1 } } == Ì 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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13 Balans werk/privé 
  

  

De medewerkers zijn over het geheel genomen matig positief over de balans werk/privé. Het OBP is hier bedui- 

dend tevredener over dan het WP. Het WP heeft met name in beduidend sterkere mate het gevoel dat zij lange 

werkdagen moeten maken en continu beschikbaar moeten zijn om carrière te maken binnen de Vrije Universiteit. 

  

Nn
 

ww
 

A ui
 

Ik kan mijn werktijd goed afstemmen op mijn privésituatie 

Ik heb voldoende mogelijkheden om verlof op te nemen 
wanneer mij dat uitkomt 

De Vrije Universiteit biedt mij voldoende mogelijkheden om 
mijn takenpakket (tijdelijk) aan te passen, wanneer privéom- 

standigheden dat vragen 

Om carrière te maken binnen de Vrije Universiteit moet ik 
lange werkdagen maken en continu beschikbaar zijn (R) 
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„ervaren een betere balans werk/privé dan… 

5 
Onderzoekers UHD's 

Promovendi UD's 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

6 maanden tot 3 jaar in functie 

Minder dan 6 maanden in functie 3 tot 10 jaar in functie 

10 jaar of meer in functie 

Geen leidinggevende functie Leidinggevende functie 

VU-medewerkers zijn significant tevredener over hun balans werk/privé dan met name de medewerkers bij uni- 

versiteit D, maar significant minder tevreden dan die bij universiteit G. 

  

5 

: 3,8 En De 35 37 3,8 4 

3 

2 

Î | | | | Î 
VU 2022 __UniA Uni B Unic Uni D Unië Uni UniG 
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14 Loopbaan/ontwikkeling 
  

  

De medewerkers zijn neutraal over de loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de Vrije Universiteit. Het 

OBP ervaart wat meer mogelijkheden om over te stappen naar een ander soort functie op hetzelfde niveau en 

weet wat beter waar zij moeten zijn als ze vragen hebben over hun loopbaanontwikkeling en/of opleidingen. 

: EE | mc B 

oom 
* 3,2 1,0 2.005 

EN 
NN 

Ik heb voldoende mogelijkheden om over te stappen naar een * 
. . 3,0 1,0 1,547 

ander soort functie op hetzelfde niveau 

Ik weet waar ik moet zijn als ik vragen heb over mijn loopbaan- 

ontwikkeling/opleidingen 

    

  

Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn loopbaanwensen te 
verwezenlijken 

Ik krijg voldoende gelegenheid om iets aan opleiding te doen 

3,2 

    Ik heb voldoende mogelijkheden om hogerop te komen 

3,0 3,3 * 3,1 1,1 2.037 

A1
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……zijn positiever over hun loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden dan… 

AR. 
Decanen/(bijzonder) hoogleraren Docenten 

Promovendi 

3 tot 10 jaar bij de VU 
Minder dan 6 maanden bij de VU 

Ì 10 jaar of meer bij de VU 

3 tot 10 jaar in functie 
Minder dan 6 maanden in functie . . . 

10 jaar of meer in functie 

Vast contract 
en . Meerdere opeenvolgende tijdelijke contracten 

Tijdelijk contract voor bepaald project 

Leidinggevende functie Geen leidinggevende functie 

  

34 3,3 3,3 3,3 

3 

2 

1 Ì Ì Ì Ì 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 

42



 

 

 

Jaargesprek © IVA onderwijs 

15 Jaargesprek 
  

  

83% van de medewerkers die minimaal zes maanden in dienst van de Vrije Universiteit is, heeft in de afgelopen 

twee jaar een jaargesprek gehad. Voor 5% is dat (meer dan) twee jaar geleden en 12% heeft (nog) nooit zo'n ge- 

sprek gehad. Over het geheel gezien zijn de medewerkers redelijk positief over het jaargesprek. 

vo mmm: 
WP 

OBP 

goon 

    
    

  

Tijdens het gesprek worden duidelijke afspraken voor de toe- 
komst gemaakt 1.793 

In het gesprek wordt voldoende stilgestaan bij verbeter- en/of 

ontwikkelingsmogelijkheden 0,9 1783 

In het gesprek is ruimte voor feedback op het functioneren 
ee: 1,0 1.763 

van de leidinggevende 

Ik ervaar het gesprek als zinvol 1,0 1.803 

In het gesprek worden de onderwerpen besproken die ik be- 
en 0,8 1.797 

langrijk vind 

In het jaargesprek is aandacht voor mijn sterke punten en ta- 0,9 1.784 
lenten 

43



Jaargesprek © IVA onderwijs 

……zijn tevredener over het jaargesprek dan … 

5 
Onderwijs- en onderzoekondersteuning 

Administratieve en secretariële ondersteuning 

Studentgerichte ondersteuning 
ICT 

Personeel en organisatie & Arbo en Milieu 

Management en bestuursondersteuning 

PR, voorlichting en communicatie 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 10 jaar of meer bij de VU 

Minder dan 6 maanden in functie 10 jaar of meer in functie 

VU-medewerkers zijn significant minder tevreden over het jaargesprek dan die bij universiteit B, 

5 

3,9 
3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 

3 

2 

—
 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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Informatievoorziening © IVA onderwijs 

16 Informatievoorziening 
  

  

De medewerkers zijn gemiddeld neutraal over de informatievoorziening. Ze zijn met name ontevreden over de 

vindbaarheid van informatie op VU.nl. Het WP is daar nog negatiever over dan het OBP. 

___ 

vo no 
ve no 
oe 

1 2 3 4 5 

3,3 Er * 3,4 0,9 

  

De informatievoorziening binnen mijn afdeling is goed 2.157 

De informatievoorziening binnen mijn faculteit/dienstis goed _ 3,2 3,3 % 3,2 09 2141 

De informatievoorziening binnen de universiteit is goed 3,0 3,2 * 3,1 0,9 2145 

Informatie is gemakkelijk beschikbaar 3,0 3,0 3,0 09 2.113 

Informatie is tijdig beschikbaar 3,0 3,0 3,0 0,9 2.123 

Informatie is goed vindbaar op VU.nl aa as % aa 10 2.152 

Ik krijg te veel informatie (R) 3,1 2,9 * 3,0 1,0 2135 
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© IVA onderwijs informatievoorziening 

……zijn positiever over de informatievoorziening dan… 

TA 
3 tot 10 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU . … 
10 jaar of meer bij de VU 

  

VU-medewerkers zijn significant minder tevreden over de informatievoorziening dan die bij universiteit F. 

5 

4 34 34 34 3,5 3,2 , , , 

3 

2 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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© IVA onderwijs Bestuur faculteit/dienst 

17 Bestuur faculteit/dienst 

  

  

De medewerkers zijn enn genten matig positief over het bestuursklimaat binnen de faculteit of dienst. 

wP 

OBP Den | 

1 2 3 

mosoom 

Ik word voldoende op de hoogte gehouden van bestuurs- en 
: . en N rr 3,2 2,095 

organisatorische zaken die binnen mijn faculteit/dienst spelen 

Ik heb vertrouwen in de wijze waarop mijn faculteit/dienst 0,9 2.096 

wordt geleid 

3,4 
De leiding van mijn faculteit/dienst is goed op de hoogte van 

. . . … . 1,0 1.892 
ontwikkelingen binnen mijn afdeling 
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……zijn positiever over het bestuursklimaat van de faculteit/dienst dan … 

TA 
Administratieve en secretariële ondersteuning Facilitai k 

acilitaire zaken 
Personeel en organisatie & Arbo en Milieu ICT 

Management en bestuursondersteuning 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

. ‚ ‚ 3 tot 10 jaar in functie 
Minder dan 6 maanden in functie . . . 

10 jaar of meer in functie 

  
VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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18 Bestuur universiteit 

  

  

De medewerkers zijn eenn genen neutraal over het bestuursklimaat van de universiteit. 

Vu On 2 

OBP 

mosoom 

  

    

  

Ik word voldoende op de hoogte gehouden van bestuurs- en 

organisatorische zaken die binnen de Vrije Universiteit spelen 3,1 2,055 

Ik heb vertrouwen in de wijze waarop de Vrije Universiteit 3,3 * 3,4 09 2071 

wordt geleid 

Het College van Bestuur is goed op de hoogte van ontwikke- % 

lingen binnen mijn faculteit/dienst 2, 3,1 3,0 0,9 1544 
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Bestuur universiteit © IVA onderwijs 

……zijn positiever over het universitair bestuursklimaat dan… 

TA 
Promovendi UD's 

Onderwijs- en onderzoekondersteuning 

Administratieve en secretariële ondersteuning ICT 

Management en bestuursondersteuning 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 10 jaar of meer bij de VU 

Minder dan 6 maanden in functie . . . 
10 jaar of meer in functie 

6 maanden tot 3 jaar in functie 

u
 

NJ
 

3,3 3,2 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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19 Medezeggenschap 
  

  

Over het geregeerde genomen zijn de medewerkers matig positief over de medezeggenschap. 

Vu en 

nn 33 
1 2 

Eon 
3,4 1.030 

De medezeggenschap op universiteitsniveau (Ondernemings- 3,2 3,2 3,2 07 965 
raad) functioneert goed 

Leden van de Onderdeelcommissie van mijn faculteit/dienst * 
… 3,4 0,9 1,127 

zijn goed benaderbaar 

2 Leden van de Ondernemingsraad zijn goed benaderbaar 3, 3,3 % 3,3 0,8 963 

     
   

De medezeggenschap op facultair niveau (Onderdeelcommis- 

sie/OdC) functioneert goed 
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……zijn positiever over medezeggenschap dan … 

TA 
Administratieve en secretariële ondersteuning ET 

PR, voorlichting en communicatie 

    

3,3 34 3,3 3,2 3,3 

3 

2 

1 E : E E nn nn E E 

  

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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20 Veiligheid 
  

Over het geheel genomen zijn de medewerkers behoorlijk positief over de veiligheid op de campus. 

  

    

Ik ervaar het gebouw waarin ik werk als veilig 

Ik voel me overdag veilig op de campus 

Ik voel me ’s avonds veilig op de campus 
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‚voelen zich veiliger dan… 

TA 
Promovendi UHD'’s 

34 jaar of jonger 55 jaar of ouder 

Minder dan 6 maanden bij de VU 
; . 10 jaar of meer bij de VU 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

  

Minder dan 6 maanden in functie 10 jaar of meer in functie 

Tijdelijk contract voor bepaald project Vast contract 

2012 Ì 

2015 Í 

  
2018 ‚4,0 

2022 | 4,1 

1 2 3 4 5 

5 

  

4,1 4,1 4,1 

4 

3 

2 

1 | Ì 

VU 2022 Uni A Uni B Uni cC Uni D UniE Uni F Uni G 
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21 Internationalisering 
  

  

Over het geheel genomen zijn de medewerkers positief over de medezeggenschap, al vindt het OBP in aanzienlijk 

mindere mate dan het WP dat toenemende internationalisering hun werk verrijkt.    
  

De Vrije Universiteit houdt voldoende rekening met internati- 
onale medewerkers voor wat betreft de Engelse taal 

Ik ervaar in mijn werk een toenemende internationalisering 

van de Vrije Universiteit 

Toenemende internationalisering verrijkt mijn werk 

De samenwerking tussen medewerkers met verschillende in- 

ternationale achtergronden verloopt makkelijk aan de VU 
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……zijn positiever over internationalisering dan… 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

  

4 3,7 3,6 3,6 

3 | | 

2 | | 

1 _ E 1 

VU 2022 Uni A Uni B UniC Uni D UniE Uni F UniG 
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22 Hybride werken 
  

Door de coronamaatregelen was het de afgelopen periode slechts beperkt mogelijk om hybride te werken. De 

medewerkers hebben de vragen beantwoord vanuit de ervaringen met hybride werken die zij tot dan toe hebt 

opgedaan. 95% van de medewerkers kan (een deel van) de taken vanuit huis uitvoeren. De overige 5% kan dat 

niet of heeft daar geen idee van. De vragen over hybride werken zijn alleen gesteld aan de medewerkers die (deels) 

thuis kunnen werken. 

Hybride werken 

Vergelijking WP/OBP 

Over het geheel genomen staan de medewerkers neutraal tegenover het hybride werken. Het OBP is daarbij po- 

sitiever dan het WP, met name over de vindbaarheid van informatie over faciliteiten en vergoedingen rondom 

hybride werken. 

    

nn 

3,1 1.493 
De leidraad hybride werken helpt mij om met mijn leidingge- 
vende en/of collega’s in gesprek te gaan over hybride werken 

Informatie over de visie op hybride werken bij de VU is goed 
% 

vindbaar 29 33 3,1 10 1.722 

Os hachiteiten voor hybride werken op de campus zijn toerei- 2,9 3,0 3,0 11 1916 

Mijn thuiswerkplek is voldoende toegerust op hybride werken 35 35 % Ee 1,0 2.069 
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Informatie over faciliteiten en vergoedingen rondom hybride 

werken (bijv. IT-faciliteiten, thuiswerkvergoeding) is goed 2,7 3,3 % 3,0 1,0 1.907 

vindbaar 

Vergelijking achtergrondkenmerken 

‚zijn positiever over hybride werken dan… 

TN 
3 tot 10 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU . 8 
10 jaar of meer bij de VU 

Vast contract 
en . Meerdere opeenvolgende tijdelijke contracten 

Tijdelijk contract voor bepaald project 

Invloed hybride werken 

Vergelijking WP/OBP 

Het hybride werken heeft over het geheel genomen een positieve invloed op de balans werk/privé. Dit geldt voor 

het OBP nog sterker dan voor het WP. Voor wat betreft de overige aspecten heeft het hybride werken gemiddeld 

genomen geen of nauwelijks invloed. Wel ervaart het WP in sterkere mate dan het OBP als gevolg van het hybride 

werken wat minder verbondenheid met de VU en een minder goede samenwerking met collega’s. 

2,7 3,0 * 2,9 1,0 Uw verbondenheid met de VU 2.042 

De samenwerking met uw leidinggevende 2,9 3,1 * 3,0 0,9 2,042 

De samenwerking met uw collega's 2,6 3,0 % 2,8 1,1 2055 

Uw balans werk/privé 3,3 3e % 35 1,3 2059 

Uw werkdruk 3,1 3,3 * 3,2 1,1 2,044 
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Afspraken hybride werken 

43% van de medewerkers heeft met de leidinggevende afspraken gemaakt over hybride werken en eenzelfde 

percentage heeft dat (ook) met het team/afdeling gedaan. Bijna een derde heeft (nog) geen afspraken met de 

leidinggevende of het team/afdeling gemaakt. Bij het WP zijn beduidend minder afspraken gemaakt dan bij het 

OBP. 

0 
ve EN a5% 5x) 
or SN 5 4 

= Met leidinggevende = Met team/afdeling Nee Weet ik niet/n.v.t. 

Als er afspraken zijn gemaakt zijn de leidinggevende, zijn de medewerkers daar over het algemeen tevreden over.     

    Ook over de afspraken over hybride werken die met het team/afdeling zijn gemaakt zijn de medewerkers gemid- 

deld genomen tevreden. 

„ 

Tot slot kan 77% van de medewerkers zijn/haar wensen en behoeftes ten aanzien van de locatie van werken uit- 

spreken en heeft 55% het gevoel dat dat (ook) met het team/afdeling kan. Bij het OBP ervaren de medewerkers 

wat meer ruimte om hun wensen en behoeften omtrent de locatie waar zij hun werk uitvoeren te bespreken dan 

bij het WP. 
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= Met leidinggevende = Met team/afdeling - Weet ik niet/n.v.t. 
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23 Werkdrukbeleving 
  

Werkdruk 

Bij werkdrukbeleving staat een hogere score voor een negatievere uitkomst (meer werkdruk) en geldt een omge- 

draaide kleurentoekenning. 

Vergelijking WP/OBP 

59% van de medewerkers (WP: 71% en OBP: 47%) heeft in de afgelopen drie maanden gemiddeld 7,6 uur meer 

gewerkt dan de formele omvang van de aanstelling (WP: 9 uur en OBP: 5,4 uur). Ruim een derde van de medewer- 

kers (34%) heeft evenveel gewerkt als vastgelegd in hun contract. Tot slot heeft 7% van zowel het WP als het OBP 

in de afgelopen drie maanden minder gemiddeld zo’n 8 uur gewerkt dan hun aanstelling. 

Het WP ervaart regelmatig werkdruk, terwijl dat bij het OBP wat minder voorkomt. Het WP werkt met name meer 

dan de formele werktijd dan het OBP. 

   
5 

2.173 

  

3 4 

Aan het eind van mijn werkdag, heb ik mijn voorgenomen 25 3,0 * 27 1,0 

werk voor die dag afgekregen 

Ik werk meer dan de formele werktijd (R) 3,4 2,7 * 3,1 1,2 2.174 

Door tijdgebrek voer ik taken minder goed uit dan ik eigenlijk 
% 

zou willen (R) 26 22 2,4 11 2160 

Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom (R) 3,0 2,7 * 2,8 12 2172 
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Vergelijking achtergrondkenmerken 

„ervaren meer werkdruk dan…. 

TA 
Decanen/(bijzonder)hoogleraren Docenten 

UHD's Onderzoekers 

UD’s Promovendi 

Personeel en organisatie & Arbo en Milieu Administratieve en secretariële ondersteuning 

Management en bestuursondersteuning Facilitaire zaken 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

6 maanden tot 3 jaar in functie 

Minder dan 6 maanden in functie 3 tot 10 jaar in functie 

10 jaar of meer in functie 

Leidinggevende functie Geen leidinggevende functie 

Vergelijking vorige metingen 

0 eN 3,1 

05 Me W3,2 

08 Me, 3,0 

00 Me, 2,9 

1 2 3 4 5 

Vergelijking andere universiteiten 

VU-medewerkers ervaren significant minder werkdruk dan medewerkers van universiteiten C, Fen G. 

5 

4 

3 26 27 27 2,9 27 3,0 2,9 

1 

VU 2022 Uni A Uni B Uni C Uni D UniE Uni F Uni G 
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Te hoge werkdruk 

Ruim een kwart van de medewerkers (27%) ervaart enkele maanden per jaar een te hoge werkdruk en nog eens 

29% ervaart dit enkele weken per jaar. Voor 15% van de medewerkers is dit (bijna) elke dag het geval. 

we NN an ek 
or EN E EEN 

=m Nee = Enkele dagen per jaar — Enkele weken per jaar = Enkele maanden per jaar = (Bijna) elke dag 

2015 ME 28% 5% 

02 MN 29% OD 
m Nee = Enkele dagen per jaar — Enkele weken per jaar — Enkele maanden per jaar = (Bijna) elke dag 
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24 Ervaren vs. acceptabel 
  

Bij de feitelijke en acceptabele werkdruk staat een hogere score voor een negatievere uitkomst (meer werkdruk) 

en geldt een omgedraaide kleurentoekenning. 

Gemiddeld ligt de acceptabele werkdruk ruim een punt onder de werkelijk ervaren werkdruk. Het verschil bij het 

WP is wat groter dan bij het OBP. Dat komt met name door de hogere ervaren werkdruk van het WP. 

Ervaren werkdruk Acceptabele werkdruk Verschil (ervaren — acceptabel) 

Ce os 2 
14 

L | ll | E | | 
vu wp OBP VU Wp OBP 

ND
 
O
W
 

B
 

U
 

OQ
 

NN
 

OO
 

Wo
 

oo
 

NN
 
O
W
 

B
 

WW
 

OQ
 

U
 

OO
 

Wo
 

—
 —
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„hebben een hogere ervaren werkdruk dan … 

5 
Decanen/(bijzonder)hoogleraren Docenten 

UHD’s Onderzoekers 

UD's Promovendi 

35 t/m 44 jaar 34 jaar of jonger 

6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

6 maanden tot 3 jaar in functie 

Minder dan 6 maanden in functie 3 tot 10 jaar in functie 

10 jaar of meer in functie 

Vast contract Tijdelijk contract voor bepaald project 

Leidinggevende functie Geen leidinggevende functie 

Fulltime Parttime 

Ervaren werkdruk 
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Acceptabele werkdruk 

   

  

0 ee 5,9 

ee 63 

mn, 6,1 

CM 1 

Mm re 6,5 

Mm 64 

02 | 6,2 

2015 

2018 

        
Verschil tussen ervaren en acceptabele werkdruk 

|| 9 

05 ee 1,1 

0 ee 2 

Mm ee 1: 

CM? Me 1,1 

Mi | 1,2 

0 ee 1,2 

0 1 2 3 

2012 

   



Ervaren vs. acceptabel © IVA onderwijs 

Vergelijking andere universiteiten 

VU-medewerkers ervaren een significant groter verschil tussen ervaren en acceptabale werkdruk dan die bij uni- 

versiteiten B en D. 

Ervaren werkdruk 

        

10 

9 
8 7A 7,2 7,1 74 7,3 7,3 

7 k 

6 

5 
4 

3 

2 

VU 2022 Uni A Uni B Uni C Uni D UniE Uni F UniG 

Acceptabele werkdruk 

10 

9 

8 6,6 7 6,2 6,2 6,4 6,1 7 6,3 
6 Ì 

5 
4 

3 

2 

VU 2022 Uni A Uni B Uni C Uni D UniE Uni F UniG 

Verschil tussen ervaren en acceptabele werkdruk 

3 

2 

1,2 1,3 
1,0 1,0 0,9 

| mn 2 B 7 m | _- nn En BE 
VU 2022 Uni A Uni B Uni C Uni D UniE Uni F UniG 
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25 Oorzaken werkdruk 

  

Bij de oorzaken van werkdruk staat een hogere score voor een negatievere uitkomst (meer werkdruk) en geldt een 

omgedraaide kleurentoekenning. 

Vergelijking WP/OBP 

Als we naar de oorzaken van werkdruk kijken, liggen die vooral in de hoge eisen en de werk- en organisatieken- 

merken. Het WP ervaart met name hogere taakeisen dan het OBP. Ook ervaart het WP meer werkdruk dan het OBP 

als gevolg van persoonlijke kenmerken. 

Hoge taakeisen (R) 

Gebrek aan regelvermogen (R) 2,6 2,8 

Werk- en organisatiekenmerken (R) 3,3 3,2 

Gebrek aan sociale steun (R) 2,2 2,1 

Persoonlijke kenmerken (R) 2,9 2,5 

Vergelijking vorige metingen 

Hoge taakeisen (R) 

Gebrek aan regelvermogen (R) 

Werk- en organisatiekenmerken (R) 

Gebrek aan sociale steun (R) 

IEEE EN 
1,0 2.197 

* 2,7 1,1 2197 

3,2 12 2197 

* 2,2 1,1 2197 

* 2,7 1,0 2.197 

  

3,3 3,3 

2,6 2,7 

3,1 3,2 
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Persoonlijke kenmerken (R) 
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26 Bevlogenheid 
  

Een bevlogen medewerker wordt gekenmerkt door “vitaliteit, toewijding en absorptie. Vitaliteit wordt op haar 

beurt gekenmerkt door bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar met wer-ken door 

kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen. Toewijding heeft be- 

trekking op een sterke betrokkenheid bij het werk. Het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, zijn inspirerend en 

uitdagend, en roepen gevoelens van trots en enthousiasme op. Absorptie, ten slotte, heeft betrekking op het op 

een plezierige wijze helemaal opgaan in het werk, er als het ware mee versmel-ten waardoor de tijd stil lijkt te 

staan en het moeilijk is om er zich van los te maken” (Schaufeli & Bakker, 2001, p.245). 

Vitaliteit 

Vergelijking WP/OBP 

Over het geheel genomen zijn de medewerkers in enige mate vitaal. 

_____mR 
VU en za 

nn 
|: 

MT 
OBP De _________R 

oon 

3,2 

    

    

Als ik werk voel ik me fit en sterk 2.197 

Als ik ‘s morgens opsta heb ik zin om aan het werk te gaan 3,3 3,3 3,3 1,0 2.197 

Als ik aan het werk ben, dan kan ik heel lang doorgaan 3,4 3,3 3,4 10 2.197 

Op mijn werk zet ik altijd door, ook als het tegenzit Os % 3e 0,9 2,197 
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‚voelen zich vitaler dan … 

TA 
Decanen/(bijzonder)hoogleraren 

Promovendi 
UHD’s 

Personeel en organisatie & Arbo en Milieu ICT 

55 jaar of ouder 34 jaar of jonger 

2012 

2015 

08 Me 34 

02 ee 3,4 

1 2 3 4 5 

VU-medewerkers voelen zich significant minder vitaal dan met name die bij universiteiten F en G. 

   

5 

4 3,7 3,8 
3,3 3,5 3,4 3,2 3,5 

3 

2 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 

Toewijding 
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Over het geheel genomen zijn de medewerkers redelijk toegewijd aan hun werk. Het werk inspireert het WP in 

beduidend er mate dan het OBP. 

   
    

WP 

OBP 

Ik vind het werk dat ik doe nuttig en zinvol 

Ik ben enthousiast over mijn baan 

Mijn werk inspireert mij 

Ik ben trots op het werk dat ik doe 

Ik ga met plezier naar mijn werk 

    

……zijn toegewijder dan … 

RR. 
3 tot 10 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU . … 
10 jaar of meer bij de VU 

6 maanden tot 3 jaar in functie 

Minder dan 6 maanden in functie 3 tot 10 jaar in functie 

10 jaar of meer in functie 
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1 2 3 4 5 

5 

4 3,6 3,8 3,7 3,6 3,8 

3 

2 

1 1 k E 1 1 

VU 2022 Uni A Uni B Uni C Uni D Uni E Uni F Uni G 

Absorptie 

  

Over het geheel gaan de medewerkers in beperkte mate op in hun werk. Wel vliegt de tijd voorbij als zij aan het 

werk zijn. Verder kan het WP zich moeilijker van het werk losmaken dan het OBP. 

Nn 

vwo nn 
WP 

oep mn 

soogom 

     
    

1 2 

10 2197    Als ik aan het werk ben, dan vliegt de tijd voorbij 
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3,0 Als ik werk vergeet ik alle andere dingen om me heen 3,1 2,9 * 1,1 2.197 

Ik ga helemaal op in mijn werk 3,1 10 2.197 

2 

3,0 * 3,0 

Ik kan me moeilijk van mijn werk losmaken 

„kennen meer absorptie dan… 

RR. 
Decanen/(bijzonder)hoogleraren Onderzoekers 

UHD’s Promovendi 

Leidinggevende functie Geen leidinggevende functie 

2012 Î 

2015 Î 

08 3,1 

02 3,1 

VU-medewerkers gaan significant minder in hun werk op dan medewerkers bij universiteit A. 
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5 

4 33 3,6 34 

3 

2 

1 ' n 

VU 2022 Uni A Uni B 

    

UniC Uni D 

3,3 

UniE Uni F 

© IVA onderwijs 

UniG 
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27 Betrokkenheid 

  

  

De medewerkers zijn gemiddeld genomen redelijk betrokken bij de Vrije Universiteit. Wel trekken zij in mindere 

mate de problemen van de Vrije Universiteit zich persoonlijk aan. Het OBP voelt zich wat meer betrokken bij de 

faculteit/dienst en bij de Vrije Universiteit dan het WP. Ook zou het OBP de Vrije Universiteit in wat sterkere mate 

aanbevelen als werkgever bij familie/vrienden dan het WP. 

  

     
1 2 3 4 5 

Ik voel me betrokken bij mijn werk a a 0,7 2195 

Ik voel me betrokken bij mijn afdeling an ao 0,9 2.190 

Ik voel me betrokken bij mijn faculteit/dienst 3e 3e 10 2.181 

Ik voel me betrokken bij de Vrije Universiteit 3e 35 09 2191 

zou de Vrije Universiteit als werkgever bij familie/vrienden 3,4 Ez) * 3e 09 2163 

Ik trek me problemen van de Vrije Universiteit persoonlijk aan 2,6 2,6 2,6 0,9 2,140 

Ik ben er trots op om bij de Vrije Universiteit te werken 5 % 3e 0,9 2.187 
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……zijn betrokkener dan… 

TA 
UD’s 

Decanen/(bijzonder)hoogleraren Onderzoekers 

Promovendi 

Studentgerichte ondersteuning 

Personeel en organisatie & Arbo en Milieu ICT 

Management en bestuursondersteuning 

0 3,6 

05 Me 3,5 

  

0 3,6 

1 2 3 4 5 

VU-medewerkers zijn significant minder betrokken bij de universiteit dan de medewerkers bij de universiteiten E 

  

en F. 

NJ
     

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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28 Inzetbaarheid 

  

  

De medewerkers voelen zich gemiddeld genomen redelijk inzetbaar bij de Vrije Universiteit. Hierbij ervaart het 

WP in sterkere mate dat hun persoonlijke netwerk hen helpt in hun loopbaan dan het OBP. Daar staat tegenover 

dat het OBP makkelijker van een soortgelijke baan bij een andere organisatie kan vinden dan het WP. 

  

Medewerkers met dezelfde functie als ik worden erg gewaar- 
deerd binnen de Vrije Universiteit 

Mijn persoonlijke netwerk helpt mij in mijn loopbaan 

De vaardigheden die ik heb opgedaan in mijn huidige baan 

kunnen worden toegepast in andere banen buiten de Vrije 

Universiteit 

Werkgevers zijn op zoek naar medewerkers met mijn niveau 

van kennis en ervaring 

Ik kan gemakkelijk een soortgelijke baan in bijna elke organi- 

satie vinden 

3,2 

   
28 EE ’ 2 

0,9 

1,1 

© IVA onderwijs 

  

1.945 

2.042 

2.080 

1.872 

1.820 
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‚voelen zich in hogere mate inzetbaar dan … 

TA 
Decanen/(bijzonder)hoogleraren Docenten 

Administratieve en secretariële ondersteuning 
Personeel en organisatie & Arbo en Milieu ‚ . 

Studentgerichte ondersteuning 

3 tot 10 jaar bij de VU 
Minder dan 6 maanden bij de VU . … 

10 jaar of meer bij de VU 

  

2012 

2015 

2018 3,5 

02 Me 3,6 

1 2 3 4 5 

Er is geen vergelijking met andere universiteiten mogelijk op het gebied van inzetbaarheid. 
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29 Tevredenheid 

  

Werken bij Vrije Universiteit 

Alles bij elkaar genomen waarderen de medewerkers het werken bij de Vrije Universiteit met een 7,3. 

„ 
ve 
or 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

‚geven een hoger rapportcijfer voor het werken bij de Vrije Universiteit dan… 

3 
Onderwijs- en onderzoekondersteuning 

Administratieve en secretariële ondersteuning ICT 

      

Studentgerichte ondersteuning 

3 tot 10 jaar bij de VU 
Minder dan 6 maanden bij de VU . … 

10 jaar of meer bij de VU 

3 tot 10 jaar in functie 
Minder dan 6 maanden in functie . . . 

10 jaar of meer in functie 
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VU-medewerkers zijn significant minder tevreden over het werken bij de universiteit dan medewerkers bij univer- 

siteiten A, B, Den E. 

73 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 7,6 7,5 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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Vrije Universiteit als werkgever 

Gemiddeld genomen waarderen de medewerkers de Vrije Universiteit als werkgever met een 7,1. Het OBP is te- 

vredener dan het WP. 

  

„geven een hoger rapportcijfer voor de Vrije Universiteit als werkgever dan… 

3 
6 maanden tot en met 3 jaar bij de VU 

3 tot 10 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 

Minder dan 6 maanden bij de VU 

6 maanden tot en met 3 jaar in functie 

3 tot 10 jaar in functie 

10 jaar of meer in functie 

Minder dan 6 maanden in functie 
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VU-medewerkers zijn significant minder tevreden over de universiteit als werkgever dan de medewerkers bij uni- 

versiteiten A, B en D. 

En 7,6 7,8 7,3 7,6 74 7,3 7,3 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 

1 

N
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U
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W
O
O
 

85



 

 

 

Werkstress © IVA onderwijs 

30 Werkstress 

  

Bij de werkstress staat een hogere score voor een negatievere uitkomst (meer werkstress) en geldt een omge- 

draaide kleurentoekenning. 

  

De medewerkers ervaren over het algemeen in enige mate werkstress. Het WP ervaart meer werkstress dan het 

OBP. Zo komt het voor het WP met name vaker voor dan het OBP dat zij tijdens het laatste deel van de werkdag 

hun werk niet meer zo goed kunnen doen. 

DE ___ 

vo nn «+ 

    
    

1 2 3 4 5 

Ik moet vaak fouten herstellen die ik zelf heb gemaakt (R) 2,5 2,3 % 24 0,8 2.197 

Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag 30 27 « 28 11 2197 

door vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen (R) , é , , ' 

Aan het einde van een werkdag ben ik echt op (R) | 3,0 % 3,1 1,0 2.197 

Ik heb last (gehad) van lichamelijke of geestelijke klachten die 
% 

veroorzaakt zijn door mijn werk (R) De Be 27 12 4197 
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ervaren meer werkstress dan… 

TA 
Decanen/(bijzonder)hoogleraren 

Promovendi UHD'’s 

Docenten 

34 jaar of jonger 55 jaar of ouder 

Minder dan 6 maanden bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

2012 | 

2015 Î 

VU-medewerkers ervaren significant meer werkstress dan die bij universiteit F. 

5 

4 

3 2,6 2,7 2,5 23 

Ea 1 E E E E 

VU 2022 Uni A Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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31 Verloopintentie 

  

Vergelijking WP/OBP 

Voor de medewerkers is het gemiddeld genomen redelijk waarschijnlijk dat zij over drie jaar nog bij de Vrije Uni- 

versiteit werkzaam zijn. 

ve | 
or |: 

Vergelijking achtergrondkenmerken 

„achten het waarschijnlijker dat zij over drie jaar nog bij de Vrije Universiteit werken dan… 

TA 
Decanen/(bijzonder)hoogleraren Docenten 

UHD's Onderzoekers 

UD’s Promovendi 

35 t/m 44 jaar 

45 t/m 54 jaar 34 jaar of jonger 

55 jaar of ouder 

Minder dan 6 maanden bij de VU 6 maanden tot 3 jaar bij de VU 

10 jaar of meer bij de VU 3 tot 10 jaar bij de VU 

Minder dan 6 maanden in functie 6 maanden tot 3 jaar in functie 

10 jaar of meer in functie 3 tot 10 jaar in functie 

Meerdere opeenvolgende tijdelijke contracten 
Vast contract En : Tijdelijk contract voor bepaald project 
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Verloopintentie 

Leidinggevende functie 
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Geen leidinggevende functie 
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Verloopintentie 

4 3,7 

u
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—
 

VU 2022 Uni A 
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3,8 3,8 3,7 3,7 35 

Uni B Unic Uni D UniE Uni F Uni G 
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Werkbeleving © IVA onderwijs 

  

We hebben middels regressieanalysest onderzocht of bevlogenheid, betrokkenheid, inzetbaarheid, tevredenheid 

en werkstress een relatie hebben met de verschillende taakeisen en hulpbronnen. Hierbij hebben we rekening 

gehouden met een aantal achtergrondkenmerken (functiecategorie, leidinggevende functie, leeftijd, geslacht, 

aantal jaar in dienst bij de Vrije Universiteit, aantal jaar in de huidige functie, aard dienstverband en omvang 

dienstverband). In de analyses hebben we gewerkt met de onderwerpen waarvoor schaalscores zijn berekend. 

Uit de analyses blijkt dat de verklaarde varianties variëren van 22% tot 50%, wat betekent dat 50% tot 78% van de 

variantie wordt verklaard door variabelen die niet in het onderzoek zijn opgenomen. Daarnaast zijn alle gevonden 

verbanden zwak’. Het sterkste verband dat is gevonden laat zien dat meer werkdruk samen gaat met wat meer 

werkstress, 
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Uitdaging 0,25 0,28 2
 

NJ
 

UI
 

Zelfstandigheid 0,28 

Werksfeer 0,20 

  

Collega's 0,21 

Leidinggevende 0,22 

Balans werk/privé 0,21 

Loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden 0,23 

    

Bestuursklimaat universiteit 0,26 

Hybride werken 0,21 

Werkdruk 0,21 0,39 

Verklaarde variantie 29% 46% 22% 50% 26% 50% 50% 33% 

  

Regressieanalyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang 

waarbij de waarde van een afhankelijke variabele afhangt van één of meer onafhankelijke variabelen. 

Relaties kleiner dan 0,20 worden in het algemeen als niet-relaties beschouwd en daarom niet getoond. Zwakke relaties tussen 0,20 en 0,40 
worden met een lichtgrijze kleur aangegeven. De verklaarde variantie wordt alleen getoond als het significantieniveau lager is dan 0,05. 
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33 Verloopintentie 
  

Aangezien een positieve werkbeleving kan bijdragen aan minder verloop (Saari & Judge, 2004; Road et al, 2007), 

hebben we middels regressieanalyses ook onderzocht of bevlogenheid, betrokkenheid, inzetbaarheid, tevreden- 

heid en werkstress verband houden met het verwacht verloop, rekening houdend met enkele persoonskenmer- 

ken. Verwacht verloop is gemeten aan de hand van de waarschijnlijkheid dat een medewerker over drie jaar nog 

werkzaam is bij de universiteit?” 

De analyses laten zien dat 25% van de variantie in verwacht verloop wordt verklaard door bevlogenheid, betrok- 

kenheid, inzetbaarheid, tevredenheid en werkstress. Hierbij zijn het rapportcijfer voor het werken bij de VU en de 

mate van toewijding de belangrijkste voorspellers; een hoger rapportcijfer en meer toewijding gaan samen met 

een licht lagere verloopintentie. 

a 
fe) 
le) 
ee 
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= be 
U 
ps 

Werken bij VU 

Toewijding 

Verklaarde variantie 25% 

  

Het betreft het item ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u over drie jaar nog bij de TU Delft werkt? met antwoordcategorieën lopend van 1 = zeer 
onwaarschijnlijk tot 5 = zeer waarschijnlijk. 

In de analyses zijn alleen de medewerkers met een vast dienstverband meegenomen in de analyses. 
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34 WP/OBP 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé   

  

Loopbaan en ontwikkeling 30 3.1 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 30 31 

Bestuursklimaat universiteit 34 34 

Medezeggenschap 31 3.3 

Veiligheid op de campus 33 3.3 

Internationalisering 

Hybride werken 

 



 

 

WP/OBP 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid 

Inzetbaarheid 

Rapportcijfer werken bij de Vrije Universiteit 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU 

© IVA onderwijs 
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35 Functie WP 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

Hybride werken 

Promo- 

vendi 

Docen- | Onder- 

LES) zoekers 
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Ke) (<10) 
UHDs UDs 
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Dn Onder- | Promo- 

zoekers vendi 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid 

   
Inzetbaarheid 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU En EN … 
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36 
  

eo
 D Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidingge- 

venden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ont- 
: 3.1 3.2 3.1 3.0 34 3.1 3.2 3.2 

wikkeling 

3.0 3.2 3.2 3.1 3.0 

  

Informatievoor- 

ziening 

universiteit 

Medezeggen- 33 34 3.3 3.3 3.3 schap 

Veiligheid op de 
campus 

Internationalise- 

ring 
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0 Mgt& | PR, voorl. 
Adm.&secr. | Stud.ger. 

onderst. | onderst. 

   

  

Arbo en best. on- ln) 

Milieu derst. fetoYnnlna® 

(R) 

Wenselijke werk- 

  

   

    

druk (R) 

Werkdruk (R) 27 2.5 2.6 24 2.8 27 2.8 

Absorptie 

Rapportcijfer wer- 6,9 

ken bij VU ’ 

Rapportcijfer VU 

als werkgever 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijk- 

heid over drie jaar 

nog bij VU 
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3/ Leidinggevende functie 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

Hybride werken   
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Leidinggevende functie 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid 

Inzetbaarheid 

Rapportcijfer werken bij de Vrije Universiteit 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU 

© IVA onderwijs 
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Leeftijd 

38 Leeftijd 

© IVA onderwijs 

  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

Hybride werken 

  

Ea ICRI 35 t/m 44 jaar | 45 t/m 54 jaar 2e er el U 
ger of 

3.2 3.3 3.3 

3.0 3.0 3.1 3.1 

3.0 3.0 3.0 3.0 

3.3 3.3 

3.2 3.2 

3.3 34 eo 
KE
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Leeftijd 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid 

Inzetbaarheid 

Rapportcijfer werken bij de Vrije Universiteit 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU 

© IVA onderwijs 

Ea ICRI 35 t/m 44 jaar | 45 t/m 54 jaar 2e er el U 
ger of 

   

  

64 ee ae 04 

3.0 3.0 2.8 

33 24 Os 36 

3.0 3.1 3.2 3.2 

29 

   
A EE 05 

29 28 27 2,6 
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Geslacht 

39 Geslacht 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

Hybride werken 
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Geslacht 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid 

Inzetbaarheid 

Rapportcijfer werken bij de Vrije Universiteit 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU 

© IVA onderwijs 

6.3 6.2 

29 29 

    
34 34 

3.1 3.1 

    

2.7 2.8 
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40 Lengte dienstverband 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

Hybride werken 

  

Minder dan 6 | 6 maanden E 10 jaar of 
Ô 3 tot 10 jaar 

maanden Lol If nteteld 

3.3 3.3 3.3 34 
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Ervaren werkdruk (R) 6.1 ENEN 

Wenselijke werkdruk (R) 6.2 6 6.2 6.2 

Werkdruk (R) 2.3 28 3.0 3.0 

Absorptie 

Betrokkenheid 

   
Inzetbaarheid 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever nn 6.8 

Werkstress (R) 2.9 27 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU mn EE 

  

34 
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41 Aantal jaar in functie 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

Hybride werken 

  

Minder dan 6 | 6 maanden E 10 jaar of 
Ô 3 tot 10 jaar 

maanden Lo ENE Ed nteteld 

  

3.2 3.0 3.0 3.0 

34 3.3 3.1 3.0 

34 3.3 3.3 3.3 
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Aantal jaar in functie 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid 

Inzetbaarheid 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 6 a 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU 

  

© IVA onderwijs 

Minder dan 6 | 6 maanden E 10 jaar of 
Ô 3 tot 10 jaar 

maanden Lo ENE Ed nteteld 

6.1 

2.5 29 3.0 2,9 

24 as 

  

3.1 3.1 3.1 3.2 

6.7 

    

27 2.8 2.8 27 
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Aard dienstverband 

4) Aard dienstverband 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

Hybride werken 

Meer opeenv. 

tijdelijke con- 

ETI 

Tijdelijk con- 

tract voor be- 

  

© IVA onderwijs 
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Meer opeenv. | Tijdelijk con- 

tijdelijke con- | tract voor be- Anders 
tracten paald project 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid   
    

  Inzetbaarheid 

Werkstress (R) 2.7 29 2.9 27 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 

  

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU 29 3.0 
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43 Omvang dienstverband 
  

Uitdaging 

Zelfstandigheid 

Duidelijkheid 

Sfeer 

Collegae 

Leidinggevende 

Voor leidinggevenden 

Diversiteit 

Balans werk/privé 

Loopbaan en ontwikkeling 

Jaargesprek 

Informatievoorziening 

Bestuursklimaat universiteit 

Medezeggenschap 

Veiligheid op de campus 

Internationalisering 

  

38 uur of meer [ Minder dan 38 

p/w uur p/w 

3.0 3.1 

34 34 

3.2 3.2 

3.3 3.3 
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Omvang dienstverband 

Hybride werken 

Ervaren werkdruk (R) 

Wenselijke werkdruk (R) 

Werkdruk (R) 

Vitaliteit 

Toewijding 

Absorptie 

Betrokkenheid 

Inzetbaarheid 

Rapportcijfer werken bij de Vrije Universiteit 

Rapportcijfer Vrije Universiteit als werkgever 

Werkstress (R) 

Waarschijnlijkheid over drie jaar nog bij VU 
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38 uur of meer [ Minder dan 38 
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