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Geachte mevrouw Van Kooij, geachte heer Spaan, 

 

Bedankt voor uw brief van 3 augustus jl., waarin u inspectie van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (EUR) aankondigt op psychosociale arbeidsbelasting 

(waaronder werkdruk en discriminatie, alsook discriminatie bij werving en 

selectie). U verzoekt ons een actieplan op te stellen, het plan te overleggen 

met de medezeggenschap en het - na instemming van de medezeggenschap - 

aan u terug te sturen. In een bericht van 29 september 2020, verzonden via de 

HRNU, blijkt dat instemming geen vereiste (meer) is.  

 

U vraagt ons in het plan de volgende specifieke punten aan de orde te stellen:  

1. Herkent u zich in de ínhoud van de melding(en) vanuit Woinactie1? 

Zo ja, welke actie(s) gaat u ondernemen? Zo niet, waarom niet? 

2. Welke maatregelen heeft u genomen om werkdruk aan te pakken? 

3. Hoe toetst u of de maatregelen effectief zijn? 

4. Hoe geeft u invulling aan de samenhang met uw gevoerde beleid ten 

aanzien van arbeidstijden? 

5. Heeft u maatregelen genomen ter voorkoming van discriminatie op 

de werkvloer? Zo ja, welke? 

6. Op welke manier probeert u discriminatie bij werving en selectie te 

voorkomen2? 

 

Reeds voor ontvangst van uw brief hadden wij een actieplan gereed, genaamd 

Aanpak Werkdruk EUR en gebaseerd op het werkdrukmodel en de Werkdruk 

Wegwijzer van TNO. In de bijlage treft u dit plan aan, waarop al advies is 

gegeven door de medezeggenschap (Uraad) en door het lokaal overleg 

(vakbonden). Dit proces van advisering, afstemming en samen optrekken is 

in uitvoering, we hebben een constructieve dialoog en er is een gedeelde 

wens om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken. Dat blijkt onder 

andere uit de gezamenlijke ondertekening van deze brief. De uitvoering van 

de Aanpak Werkdruk EUR is gestart, op het moment van schrijven worden 

met alle organisatieonderdelen voorbereidende gesprekken gevoerd. Wij 

beantwoorden in deze brief uw specifieke vragen, met verwijzingen naar de 

Aanpak Werkdruk EUR. 

  

Uw vragen 4 t/m 6 zijn voor ons (deels) onderdeel van andere beleidsdossiers 

dan werkdruk en er zijn dan ook aparte beleidsplannen voor. Het gaat om 

beleid Blended Working (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) (vraag 4), 

                                                                 
1 https://woinactie.blogspot.com/2020/01/ons-rapport-inventarisatie-omvang-en.html 
2 Deze vraag staat niet als zodanig in uw brief, maar u geeft in de eerste paragraaf wel aan dat u 

graag wil weten hoe we hiermee omgaan. 
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beleid sociale veiligheid (vraag 5) en beleid arbeidsmarktdiscriminatie (vraag 

6). Wij zullen in beantwoording van vraag 4 t/m 6 inzicht geven in welk 

beleid er is, welk beleid wordt ontwikkeld, hoe het wordt geïmplementeerd 

en vervolgens geëvalueerd. We hebben gekozen voor deze werkwijze 

omwille van efficiency en ook om -  zoals u zelf reeds aangeeft in uw brief – 

de extra belasting als gevolg van inspectie zo minimaal mogelijk te houden.  

 

Monitoring en sturing 

Ook is het, voordat we overgaan tot beantwoording van uw vragen, 

vermeldenswaardig dat de genoemde onderwerpen allemaal vallen onder het 

vierjarige programma Gezond en Veilig Werken (2020-2024), waar een 

Programmaraad sturing aan geeft en monitoring op uitvoert. De 

programmaraad, onder voorzitterschap van de HR-directeur, bestaat uit: 

hoger management (CvB-lid; decaan; vice-decaan; twee directeuren 

bedrijfsvoering), experts, medezeggenschap (Universiteitsraad en lokaal 

overleg). In de eerste twee jaar van het programma werken we aan het 

verstevigen van het fundament voor Gezond en Veilig Werken. In het tweede 

jaar zorgen we o.a. dat integrale stuurinformatie steeds up to date en 

beschikbaar is voor leidinggevenden, door het ontwikkelen van een 

dashboard over Gezondheid en Veiligheid. 

  

Daarnaast zijn in het jaarlijkse verantwoordingsproces van decanen en 

directeuren richting College van Bestuur KPI’s opgenomen over Gezond en 
Veilig Werken. In het komende proces zullen werkdruk, arbeidstijden, 

discriminatie (ook bij werving en selectie) worden meegenomen.   

 

1. Herkent u zich in de ínhoud van de melding(en) vanuit Woinactie1? 

Zo ja, welke actie(s) gaat u ondernemen? Zo niet, waarom niet? 

Wij herkennen de inhoud van de meldingen uit het WOinactie-rapport 

‘Inventarisatie omvang en gevolgen van structureel overwerken aan de 
Nederlandse universiteiten’1 op hoofdlijnen. We nemen de inhoud van de 

meldingen serieus. De meldingen zijn ook deels in lijn met informatie uit 

onze eigen metingen (o.a. medewerkersonderzoek 2018; pulse survey april 

2020), waaruit blijkt dat respectievelijk gemiddeld 52,3% tot 60% van de 

medewerkers werkdruk ervaart. In de Aanpak Werkdruk leggen we uit wat 

we hieraan doen en hoe we dat doen (zie bijlage). 

 

Hierna onze specifiekere reactie op de inhoud van de meldingen in het 

rapport, de samenvatting van de melding wordt steeds dikgedrukt 

weergegeven:   

 

 Onderwijs legt de meeste druk (p.8), met name door manier 

waarop normuren worden ingevuld. De normurensystematiek (of: 

onderwijstijdverdeling, OTV) is al langer een gespreksonderwerp in 

alle onderwijssectoren. We verkennen de mogelijkheden om een 

vergelijkend onderzoek naar de OTV op onze universiteit uit te laten 

voeren, over de verschillende faculteiten heen. De opdracht van dit 

onderzoek is om bloot te leggen hoe uren toegekend worden aan 

(onderwijs)taken en hoe die taken vervolgens toegekend worden aan 

personen. Het doel van dit onderzoek is om meer transparantie in het 

OTV-proces te krijgen, zodat we ook kunnen beslissen welke 

gerichte veranderingen nodig zijn. Het is waarschijnlijk dat we ons 

met de uitkomsten van dit rapport in de hand (opnieuw) tot het 

Ministerie van OC&W zullen wenden om aan te geven dat het 

onderwijs niet geleverd kan worden voor het budget dat ons ter 

beschikking wordt gesteld. 

 Geen tijd voor onderzoek (p.9), omdat onderwijs deze tijd 

verdringt, terwijl de medewerker wordt beoordeeld op 

onderzoeksoutput. Wij herkennen deze prestatiedruk. In ons 
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strategisch plan stellen we dat ‘we staan voor een ambitieus, maar 

vriendelijk werkklimaat, met respect voor ieders bijdrage aan ons 

succes’ (p.4, strategisch plan3). Hier geven we o.a. invulling aan 

door het project ‘Erkennen en Waarderen’, waarbij we aansluiten bij 

de landelijke ontwikkelingen op dit thema. Er wordt een nieuw 

systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers en 

onderzoek ontwikkeld dat diversificatie en het dynamiseren van 

loopbaanpaden mogelijk maak. De basis van een wetenschappelijke 

loopbaan blijft onderzoek en onderwijs, maar wel met een andere 

focus dan tot nu toe het geval was. In de nieuwe situatie kiezen 

medewerkers namelijk explicieter voor onderzoek, onderwijs, 

impact, of leiderschap. Bij de Erasmus School of Social and 

Behavioral Sciences (ESSB) wordt, in pilotvorm, al met deze 

nieuwe functieprofielen gewerkt. Parallel aan deze pilot treffen een 

commissie en een werkgroep, waarin alle faculteiten 

vertegenwoordigd zijn, voorbereidingen om in de toekomst EUR-

breed met deze profielen te gaan werken.  

 Gebrek aan ondersteuning (p.10) en overschot aan 
administratieve taken. Het werk aan de universiteit is in de loop 

der jaren inderdaad veranderd en dit is nog eens geïntensiveerd 

vanaf half maart 2020, toen we in één keer online onderwijs hebben 

ingevoerd. In de Aanpak Werkdruk EUR (zie bijlage) zal in de 

dialoogsessies moeten blijken welke (nieuwe) administratieve taken 

knellen en welke oplossing voor welke functiegroep nodig is. Niet 

iedereen heeft baat bij dezelfde oplossing: de hoogleraar heeft 

waarschijnlijk iets anders nodig dan de collega in een 

ondersteunende functie.    

 Gevolgen van overwerk (p.12-13). De geschetste symptomen zijn 

herkenbaar. Ons beleid op Gezond en Veilig Werken beoogt 

bronoorzaken aan te pakken en zo het ontstaan van 

gezondheidsklachten te voorkomen (preventie). Dat doen we 

bijvoorbeeld door de dialoog te faciliteren met 

teambegeleidingsbijeenkomsten. Als het onverhoopt niet is gelukt 

om gezondheidsklachten te voorkomen, kan een medewerker terecht 

bij een uitgebreid hulpnetwerk (o.a. bedrijfsmaatschappelijk werk, 

PhD-psycholoog, bedrijfsarts, work-life balance coaches, OpenUp). 

Dit hulpnetwerk wordt door onze medewerkers goed beoordeeld 

(7,6 gemiddeld4). Door onze samenwerking met OpenUp heeft 

iedere werknemer (en ook iedere aan ons geaffilieerde persoon) 

toegang tot een eigen psycholoog. De psycholoog is op afstand te 

raadplegen, via telefoon of video. Er mag ongelimiteerd gebruik 

gemaakt worden van de 25 minuten durende consults. Als de 

problemen niet binnen zes consults zijn opgelost is er echter 

waarschijnlijk meer aan de hand en kan de persoon (in geval van een 

diagnose) worden doorverwezen naar de ‘moederorganisatie’ van 
OpenUp, de GGZ-dienstverlener iPractice, die verzekerde zorg 

levert. Zo faciliteren we dat eenieder die hulp nodig heeft die ook 

tijdig krijgt. 

 Maatregelen tegen werkdruk (p. 15) zijn tot nu toe onvoldoende 

effectief. Werkdruk is een probleem met veel verschillende 

oorzaken: individueel, team, leidinggevende, faculteit, EUR-breed, 

maar ook nationaal. Er zijn dus ook oplossingen op verschillende 

niveaus nodig. Onze Aanpak Werkdruk houdt hier rekening mee.  

 

 

2. Welke maatregelen heeft u genomen om werkdruk aan te pakken? 

                                                                 
3 Zie: https://www.eur.nl/over-de-eur/strategie-2024 
4 Rapport uitkomsten pulse survey welzijn tijdens corona  

https://www.eur.nl/nieuws/thuiswerken-en-studeren-geeft-werkdruk-en-stress-bij-medewerkers-en-studenten-erasmus-universiteit
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Tussen 2017-2019 voerde de EUR een project Werkdruk uit, waarin 18 

maatregelen waren opgenomen (figuur 1). Uit de evaluatie bleek dat zeven 

maatregelen werden ingevoerd (groen), zeven maatregelen werden 

gedeeltelijk uitgevoerd of zijn nog in ontwikkeling (oranje) en vier 

maatregelen werden niet uitgevoerd (rood). Deze laatste vier maatregelen 

werden niet uitgevoerd door gebrek aan tijd van o.a. leidinggevenden.  

 

Figuur 1. Getroffen maatregelen tussen 2017-2019 (groen = afgerond; oranje = 

gedeeltelijk ingevoerd/in ontwikkeling; rood = niet ingevoerd). 

 
 

Uit de evaluatie van het project bleek eveneens dat niet alle maatregelen 

aansloten op de geconstateerde knelpunten die werkdruk veroorzaken 

(rapport Prof. Den Dulk en anderen, 20175; overzicht knelpunten in figuur 2). 

Van de maatregelen die niet aansluiten op knelpunten kan natuurlijk ook 

geen effect op werkdruk verwacht worden. Mogelijk hebben de maatregelen 

die wel zijn ingevoerd, maar niet aansloten op de knelpunten, wel 

bijgedragen aan het inmiddels breed gedragen bewustzijn dat werkdruk een 

probleem is waar we met elkaar iets aan moeten doen. Ook staan er 

knelpunten bij die buiten de invloedssfeer van de EUR liggen, zoals 

bezuinigingen door de overheid zonder dat er taken werden verminderd. In de 

Aanpak Werkdruk EUR (2020) zullen we ook inventariseren welke sector 

brede knelpunten bestaan, waarna we met het Ministerie OC&W in gesprek 

willen. 

 

Figuur 2. Overzicht van generieke knelpunten die werkdruk veroorzaken 

 

                                                                 
5 Rapport: Den Dulk, Peper, Nauta & Dekker (2017).  

 Dealing with work pressure at EUR. Report commissioned by Committee Work Pressure. 
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De uitvoering van de ‘oranje’ maatregelen in figuur 3 (pagina 6) worden op 
dit moment allemaal voortgezet. De ‘oranje’ maatregelen uit figuur 1 die niet 
passen op een knelpunt worden niet voortgezet.  

 

Maatregelen leiderschap 

Hiernaast is leiderschapsontwikkeling en de rol die onze leiders spelen bij 

werkdruk een van de onderwerpen die tijdens onze terugkerende 

topkaderbijeenkomsten wordt besproken. De volgende (1 oktober) zal op 

verzoek van de decanen ook gaan over de dilemma’s waar zij als leiders in 
het kader van werkdruk mee te maken hebben (nu n.a.v. COVID-19, maar 

ook hiervoor). Steun en begrip vanuit je leidinggevende is een belangrijke 

‘job resource’ (regelmogelijkheid), en daarom ook een aspect dat we 

meenemen in de diverse managementbijeenkomsten en 

leiderschapsontwikkelingstrajecten.  

 

Figuur 3. Analyse van getroffen maatregelen, passend bij de oorzaken 

(groen=ingevoerd; oranje = gedeeltelijk ingevoerd/in ontwikkeling)  
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3. Hoe toetst u of de maatregelen effectief zijn? 

Effectiviteit van reeds genomen maatregelen op werkdruk – De 

(veranderingen in) werkdruk hebben we gevolgd m.b.v. het (tweejaarlijkse) 

medewerkeronderzoek in 2018. Ook de pulse survey naar de effecten van 

welzijn en thuiswerken die in april 2020 werd uitgevoerd 6 geeft de indicatie 

dat werkdruk nog steeds een probleem is dat onze aandacht behoeft.  

  

Effectiviteit van geplande maatregelen op werkdruk - In onze Aanpak 

Werkdruk EUR maken we gebruik van TNO’s Werkdruk Wegwijzer, een 
instrument dat door u erkend wordt als goede praktijk voor de aanpak van 

werkdruk. In stap 2 van deze aanpak meten we werkdruk en haar oorzaken. 

In stap 5 herhalen we deze meting en bekijken we of de voorgenomen 

maatregelen daadwerkelijk zijn geïmplementeerd. 

 

Daarnaast voeren we in 2021 in alle organisatieonderdelen weer een RI&E 

uit, waar PSA een integraal onderdeel van is. Bovendien werken we, samen 

met onze wetenschappers, aan een ‘verdiepend onderzoek naar welzijn van 

medewerkers tijdens COVID-19’. De planning is om vanaf oktober of 
november een maandelijkse monitor af te nemen onder onze medewerkers.  

 

Tot slot gaan we de methode van medewerkersonderzoek en follow-up in 

2021 herzien en in 2022 uitvoeren, zodat we gerichter, vaker en korter 

kunnen meten en de acties dichter op de metingen zitten. We houden dus op 

verschillende manieren vinger aan de pols.  

 

 

 

4. Hoe geeft u invulling aan de samenhang met uw gevoerde beleid ten 

aanzien van arbeidstijden? 

Zeer recent is ons beleid voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken (blended 

working) na een uitgebreide onderzoeksfase, herzien en vastgesteld door het 

College van Bestuur. Het beleidsdocument is op het moment van schrijven 

met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd ingestemd door het lokaal 

overleg (EUROPA) en het wordt met het verzoek om advies aan de Uraad 

wordt voorgelegd. 

 

Met de regeling ‘blended working’, onderdeel van het nieuwe HR-beleid 

‘blended working’, hangt de invulling van het werkdruk plan, in zowel de 

huidige situatie in de pandemie, als de toekomstige situatie, ook samen met 

onze werktijdenregeling. Flexibiliteit in locatie (al dan niet volledig thuis) en 

in tijd, ook in lijn met de openingstijden van de campus, zijn mogelijk en 

worden door ons beleid ondersteund.  

 

In de regeling blended working worden de arbeidstijden vastgelegd (deel 1 

lid 3 en 4). De regeling bevat tevens een bepaling die structureel overwerk 

dient te voorkomen en ontmoedigen (deel 2 artikel 8 lid c). 

 

Daarnaast bevat het blended working beleid een visiedocument, waarin 

enkele voor werkdruk relevante uitgangspunten zijn opgenomen: 

 Uitgangspunt 3 benadrukt het belang van de balans tussen 

werk/privé; 

 Uitgangspunt 6 moedigt aan de dialoog te voeren en afspraken te 

maken over de gevolgen van blended working voor de werk/privé 

                                                                 
6 Rapport uitkomsten pulse survey welzijn tijdens corona 

https://www.eur.nl/nieuws/thuiswerken-en-studeren-geeft-werkdruk-en-stress-bij-medewerkers-en-studenten-erasmus-universiteit
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balans en werkdruk. In hetzelfde uitgangspunt wordt genoemd dat er 

afspraken gemaakt dienen te worden over de bereikbaarheid;  

 Uitgangspunt 8 moedigt medewerkers aan de verantwoordelijkheid 

te nemen om de eigen werk/privé balans in de gaten te houden.  

De komende periode zal het blended working beleid worden 

geïmplementeerd. In de implementatie is aandacht voor het verder 

informeren, ondersteunen en faciliteren van medewerkers en leidinggevenden 

betreffende bovenstaande onderwerpen. Na verloop van tijd zal het beleid 

worden geëvalueerd. 

 

5. Heeft u maatregelen genomen ter voorkoming van discriminatie op de 

werkvloer? Zo ja, welke? 

De EUR staat ‘voor een ambitieus, maar vriendelijk werkklimaat, met respect 

voor ieders bijdrage aan ons succes’ (p.4, strategisch plan7). Niet voor niets 

zijn ‘open minded’ en ‘world citizen’ twee van onze Erasmiaanse waarden. In 

dit werkklimaat is geen plek voor discriminatie. Daar treden we direct tegen 

op, indien het voorkomt.  

 

Uit het medewerkersonderzoek 2018 bleek dat helaas 18,7% van de 

medewerkers soms of regelmatig te maken krijgt met ongewenst gedrag. We 

hebben een stelsel aan maatregelen ter bescherming en bevordering van 

sociale veiligheid, bestaande uit beleid, regelingen, richtlijnen, commissies en 

een netwerk van in- en externe ondersteunende ‘actoren’. Onderdeel van dit 
ondersteuningsnetwerk zijn bijvoorbeeld de centrale en decentrale 

vertrouwenspersonen waar medewerkers (en studenten) terecht kunnen voor 

ondersteuning en advies. Ook hebben wij een ombudsfunctionaris: een 

onafhankelijke partij waar eenieder die zich benadeeld voelt door het 

handelen van (betrokkenen bij) de universiteit, terecht kan voor advies, 

bemiddeling of onafhankelijk onderzoek. Zowel de vertrouwenspersonen als 

de ombudsfunctionaris voeren we uit in pilotvorm. Beide pilots worden 

afgerond met een evaluatie, waarna het beleid hierop wordt aangepast.  

 

Parallel aan de beleidsinspanningen om medewerkers zo goed mogelijk te 

ondersteunen indien ze onverhoopt te maken krijgen met ongewenst gedrag, 

ondernemen we activiteiten om bewustwording te creëren en de sociale norm 

te veranderen. Dat doen we bijvoorbeeld door EUR-brede dialoogsessies te 

organiseren (bijv. de MeToo-voorstelling). Met bewustwording creëren 

beginnen we vanaf de dag van indiensttreding: tijdens het centraal 

gefaciliteerde onboarding programma voor alle nieuwe medewerkers krijgen 

alle medewerkers training in interculturele communicatie. Hiernaast heeft de 

EUR voor elke faculteit en dienst een Diversity Officer en eveneens een 

centraal Diversity & Inclusion (DI) Office onder leiding van de Chief 

Diversity Officer. Vanuit deze rol(len) wordt de bewustwording en aandacht 

voor en kennis over o.a. implicit bias, active bystander, en andere aan 

diversiteit gerelateerde zaken EUR-breed besproken en vergroot of worden 

trainingen/workshops gedaan.  

 

Evaluatie en monitoring 

In 2020 maken we voor het eerst een ‘sociaal jaarverslag’, waarin de 
jaarverslagen van de verschillende actoren uit het sociale veiligheidsnetwerk 

(o.a. Ombudsfunctionaris, vertrouwenspersonen ongewenst gedrag, 

vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit, bedrijfsmaatschappelijk 

werker, bedrijfsarts, PhD-psycholoog, psychologen van OpenUp) in 

samenhang worden geanalyseerd. Zo ontdekken we trends en kunnen we 

beter geïnformeerd beleid maken.  

                                                                 
7 Zie: https://www.eur.nl/over-de-eur/strategie-2024 
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Daarnaast evalueren we altijd de trainingen die we doen, zo ook bij 

genoemde trainingen om discriminatie en sociale onveiligheid tegen te gaan. 

 

 

6. Welke maatregelen treft u ter voorkoming discriminatie bij werving 

en selectie? 
De EUR hanteert bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers de 

NVP Sollicitatiecode. 

 

Momenteel bevindt de EUR zich in de initiële fase van een grote 

professionaliseringsslag op het gebied van werving en selectie. Er is per 1 

september 2020 een projectleider op dit thema gestart om deze 

professionaliseringsslag uit te voeren.  

 

Het voorkomen van bias/discriminatie in de werving en selectie van nieuwe 

medewerkers en het creëren van inclusieve wervings- en selectie strategieën 

is een van de kernpunten waar de projectleider zich mee bezig zal houden. 

Concreet wordt er in 2020 een e-learning ontwikkeld die verspreid zal 

worden onder alle medewerkers van de EUR die op enige wijze betrokken 

zijn bij werving- en selectieprocessen. Deze e-learning is specifiek gericht op 

het aanleren van een eerlijke en objectieve wijze van werving en selectie, en 

op het bewust zijn én voorkomen van de eigen (onbewuste) bias. De 

streefdatum voor het afronden van de ontwikkeling van deze e-learning is 

december 2020, waarna deze vanaf januari 2021 breed ingezet kan worden.  

 

De afgelopen jaren is er daarnaast binnen de EUR gewerkt met een ‘Toolkit 
voor ‘equality-proof’ werven en selecteren’. Het vormt de basis van onze 

werving & selectie trajecten. De toolkit wordt op dit moment in 

samenwerking tussen HR en het D&I Office doorontwikkeld tot een 

inclusieve werving & selectie toolkit.  

 

Hiernaast hebben we als doel om een ATS (applicant tracking system) te 

installeren, zodat we beter kunnen monitoren en sturen op aantallen 

kandidaten uit de diverse groepen. Eisen aan de diversiteit van de kandidaten 

op de long- en shortlist bijvoorbeeld, zijn overwegingen die in dit project 

worden meegenomen.   

 

 

Wij hopen met deze uitgebreide brief en bijlagen uw vragen te hebben 

beantwoord. Wij zijn uiteraard bereid tot toelichting of beantwoording van 

eventuele resterende vragen, maar richten graag onze capaciteit op het 

uitvoeren van deze plannen.    

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

het College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam, 

 

Prof. dr. E. Brinksma 

Voorzitter 

 

Prof. dr. R.C.M.E. Engels 

Rector Magnificus 

 

 

 

En namens de Universiteitsraad Erasmus Universiteit Rotterdam,  

 



 

 

Pagina 

9/9 

 

Ons kenmerk 

 

 

Uw kenmerk 

Y0178 werkdruk universiteiten 

 

H.B. van den Berg, MSc. 

Voorzitter 


