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Uitdagingen
voor hbo’s
Veel hbo-docenten ervaren al jaren een hoge werkdruk.

aanwezige talent binnen de organisatie.

Dit kan werkstress veroorzaken en verhoogt de kans
op het ontstaan van een burn-out.

Wanneer medewerkers de kans krijgen om mee te

Er zijn ook factoren die beschermen tegen werkstress,

beslissen over de toekomst van de organisatie, heeft

zo laat het TNO-werkdrukmodel zien. Daarbij gaat

dat een positieve invloed op hun ervaren werkdruk. Om

het in de eerste plaats om energiebuffers zoals

te kunnen helpen meedenken over hoe de organisatie

herstelmogelijkheden – vrije tijd, pauzes, vakantie

zijn taken beter kan vervullen, en het werk slimmer

– sociale steun van leidinggevenden en collega’s,

kan worden georganiseerd, moeten medewerkers

waardering, en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook de

wel beschikken over voldoende informatie. Daarom

mate van controle die medewerkers ervaren – over

is het belangrijk dat HRM-software aan docenten de

hun tijdsindeling, hun werk en het organisatiebeleid

mogelijkheid biedt om gerichte informatie te hebben en

– is van invloed. Hoe kunnen hbo-instellingen deze

zelf data-analyses te maken.

beschermende factoren versterken? Hoe kan HRMsoftware hen daarbij ondersteunen?

De hoge werkdruk van hbo-docenten wordt daarnaast
mede veroorzaakt door een hoge administratieve

Meer autonomie kan bescherming bieden tegen een

werklast. Medewerkers zijn veel tijd kwijt met het

hoge werkdruk en daarmee het risico op chronische

registreren van allerlei studentengegevens, zoals het

stress verkleinen. Een van de manieren om de

bijhouden van dossiers en studentvolgsystemen. Om

autonomie van hbo-docenten te verhogen, is om hen

docenten niet verder te belasten, is het belangrijk dat

meer controle te geven over hun planning. Om dat te

HRM-systemen zo eenvoudig mogelijk in het gebruik

bereiken, is roostersoftware nodig die beschikt over

zijn. Dat kan onder meer door ze zo goed mogelijk aan

self service portalen voor docenten en ‘zelfroosteren’

te laten sluiten op de bestaande workflow.

mogelijk maakt.

Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge
werkdruk in hun sector, kunnen werkgevers proberen

Ook meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden

hun regelmogelijkheden te verhogen. Dat kan door

docenten bescherming tegen stress- en burn-

docenten, ondersteund door de juiste HRM-software,

outklachten. Die ontwikkeling is vaak ook mogelijk

meer controle te geven over hun roosters, de inhoud

binnen het werk. Daarbij kan het helpen om meer

van hun werk, hun eigen ontwikkeling en de toekomst

te denken in rollen binnen de bestaande functies.

van de organisatie. Zo krijgen docenten meer kansen

HRM-systemen kunnen docenten ondersteunen bij

om hun energiebuffers aan te vullen, hun werkplezier te

het verdelen van rollen op basis van sterke punten,

vergroten en vernieuwingen voor te stellen die kunnen

door hen zoveel mogelijk informatie te geven over het

bijdragen aan het duurzame succes van de organisatie.

Verbondenheid

Inhoudsopgave
Inleiding

03

Werkdruk onder hbo-docenten

06

Het TNO-werkdrukmodel

08

Aanpak binnen het hbo

10

Verhoog de autonomie van medewerkers

12

Geef medewerkers voldoende ontwikkelingsmogelijkheden

15

Laat medewerkers meebeslissen over de toekomst van de organisatie

18

Geef hbo-docenten meer tijd om hun werk te doen

21

Conclusie

25

Inleiding
Een ruime meerderheid van de hbo-docenten ervaart al jaren een hoge
werkdruk. Wat kunnen werkgevers doen om deze medewerkers te
ondersteunen? Hoe kan eHRM daaraan bijdragen? Dat is het onderwerp
van deze whitepaper, die tot stand kwam in samenwerking met HRMdirecteur Teun van Beusekom van Breda University of Applied Sciences.

Inleiding

Teun van Beusekom
Teun van Beusekom heeft ruim veertig jaar ervaring op
HRM-gebied. Sinds 2008 is hij hoofd van de HRM-afdeling
bij Breda University of Applied Sciences (BUas). In die
functie is hij zowel verantwoordelijk voor personeelszaken
als voor het HRM-beleid. Hiervoor werkte hij onder meer
bij de gemeente Rotterdam en de RET en was HRMdirecteur bij het Albeca College. In 2014 behaalde hij
de titel Master of Science (MSc) in Management en
Organisatie aan de TIAS School for Business and
Society.

Breda University of Applied
Sciences
Bij Breda University of Applied Sciences studeren ruim zevenduizend
studenten uit meer dan honderd landen. Studenten kunnen er
terecht voor een hbo-bacheloropleiding op het gebied van Built
Environment, Data Science & AI, Facility, Games, Hotel, Leisure &
Events, Logistics, Media en Tourism, maar ook voor wetenschappelijke
bacheloropleidingen. Bovendien biedt BUAS vwo’ers en mbo’ers een
verkorte hbo-bachelor en zijn er masteropleidingen in samenwerking
met de universiteiten van Wageningen en Tilburg. Van Beusekom:
“Ons streven is om niet verder te groeien. We willen internationaal
kleinschalig en hoogwaardig onderwijs geven.”

Inleiding

Werkdruk onder
hbo-docenten

72 procent van het onderwijzend personeel op hbo’s heeft in de
twee jaar voor de coronacrisis een te hoge of veel te hoge werkdruk
ervaren. Dat blijkt uit onderzoek door FNV Onderwijs & Onderzoek
onder 450 hbo-medewerkers in april 2021. Ook voor de Coronacrisis was werkdruk geen onbekende voor de docenten. “Studenten
lesgeven is zwaar werk”, zegt Van Beusekom. “Docenten leveren een
ontzettend belangrijke bijdrage aan de maatschappij, maar het wordt
vaak onderschat hoe ingewikkeld hun werk is.” Een hoge werkdruk kan
werkstress veroorzaken en verhoogt de kans op het ontstaan van een
burn-out.

Werkdruk onder hbo-docenten

Burn-out
Een burn-out ontstaat pas na een periode van chronische stress. Factoren binnen
de werkomgeving die eraan kunnen bijdragen zijn:

Hoge werkdruk: hoge taaklast, tijdsdruk, kwaliteitseisen, emotionele
werkbelasting
Weinig autonomie: te weinig middelen, informatie en 			
beslissingsbevoegdheid die nodig zijn om het werk goed te doen
Lage waardering: lage financiële beloning, erkenning, zelfwaardering (trots
zijn op je eigen werk)
Slechte werksfeer: slecht contact met collega’s, conflicten
Onrechtvaardigheid: ongelijke beloning en werkdruk
Onethisch gedrag: wangedrag op de werkvloer of onethisch gedrag door
de organisatie.
Bron: Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal
stress and what to do about it. Jossey-Bass.

Werkdruk onder hbo-docenten

Het TNO-werkdrukmodel

Er zijn ook factoren die beschermen tegen werkstress, zo laat het TNO-werkdrukmodel
zien. Daarbij gaat het in de eerste plaats om energiebuffers zoals herstelmogelijkheden
(vrije tijd, pauzes, vakantie), sociale steun van leidinggevenden en collega’s, waardering, en
ontwikkelingsmogelijkheden. Ook de mate van controle die medewerkers ervaren – over hun
tijdsindeling, hun werk en het organisatiebeleid – is van invloed.

TNO-werkdrukmodel.

Meer informatie

Het TNO-werkdrukmodel

Aanpak
binnen het
hbo

Aanpak binnen het hbo
Hoe kunnen hbo’s rekening houden met het TNO-werkdrukmodel en de
energiebuffers en regelmogelijkheden van medewerkers te versterken?
Hoe kan HRM-software hen daarbij ondersteunen? Daarover geeft deze
whitepaper vier adviezen.

Aanpak binnen het hbo

1. Verhoog de
autonomie van
medewerkers

Autonomie is de mate waarin medewerkers de vrijheid hebben om zelf beslissingen te
nemen over de inhoud en planning van hun werk. Wanneer hbo-medewerkers voldoende
autonomie in hun werk hebben, biedt dat bescherming tegen een hoge werkdruk en het
ontstaan van chronische stress.

‘Zelfroosteren’
Een van de manieren om de autonomie van hbo-docenten te verhogen, is om hen
meer controle te geven over hun planning, zegt Van Beusekom. Om dat te bereiken,
is roostersoftware nodig die beschikt over self service portalen voor docenten en
‘zelfroosteren’ mogelijk maakt. Van Beusekom: “Roosteren op de klassieke manier gaat
zo: iemand heeft bijvoorbeeld 1659 lesuren in een jaar. In totaal zijn er tien tot elf weken
vakantie. Vervolgens probeert het systeem die uren te proppen in de dagen dat iemand
moet werken. Een docent krijgt vervolgens een zeer gedetailleerde planning voor een heel
jaar.” Van Beusekom is er voorstander van om het maken van roosters meer in handen te
geven van de docenten zelf. “Geef die planning uit handen aan de mensen die het werk
moeten doen. Zeg tegen docententeams: dit zijn de lessen die ingevuld moeten worden,
dit zijn jullie contract-uren, maak zelf een planning. Zo kan meer rekening worden
gehouden met ieders persoonlijke wensen en ervaren docenten roosters minder als een
molensteen om hun nek.”

Verhoog de autonomie van medewerkers

Dienend leiderschap
Daarnaast zijn hbo-managers nodig die dit soort veranderende processen
begrijpen en er leiding aan kunnen geven. “Dat betekent dat ze begrijpen
dat hun rol niet zozeer operationeel is, niet ligt in het oplossen van
dagelijkse problemen, maar in de begeleiding van teams bij verandering.
Daarbij geef je als manager steeds meer taken uit handen, zodat
teams meer en meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe het werk is
georganiseerd.”

Verhoog de autonomie van medewerkers

2. Geef medewerkers voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden

Door docenten meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen, kunnen hbo-instellingen hun
medewerkers beter beschermen tegen stress- en burn-outklachten. Daarbij is het belangrijk
om docenten ook de mogelijkheid te geven om ruimte in hun rooster vrij te maken voor het
volgen van opleidingen en trainingen.

Tijd vrij maken voor
ontwikkeling
“Mensen zeggen nu vaak: de opleidingsmogelijkheden zijn er wel, maar ik heb geen tijd.
Daarom moet je er idealiter voor zorgen dat werkweken niet volledig zijn volgepland. Zodat
mensen die zich willen ontwikkelen, daarvoor de ruimte hebben. Het is heel erg dom om heel
veel moeite te doen om hooggekwalificeerde medewerkers te werven, maar hen vervolgens
niet de kans te geven om hun talenten maximaal te ontplooien.”

Geef medewerkers voldoende ontwikkelingsmogelijkheden

Elkaars sterke punten in kaart
brengen
Ontwikkeling is vaak ook mogelijk binnen het werk. Daarbij kan het helpen om meer te denken
in rollen, dan in termen van een vastgestelde functie. “De ene persoon is bijvoorbeeld goed in
het voorzitten van vergaderingen, terwijl een ander excelleert in het ontwikkelen van lesstof.
Het is belangrijk om teams de ruimte te geven om elkaars sterke punten in kaart te brengen en
vervolgens samen een rolverdeling te kiezen die teamleden maximaal motiveert.”

Een eigen social
bedrijfscommunity
HRM-systemen kunnen docenten ondersteunen bij het anders verdelen van rollen op basis
van sterke punten, door hen zoveel mogelijk informatie te geven over het aanwezige talent
binnen de organisatie, zegt Van Beusekom. “Denk aan een eigen social bedrijfscommunity
waarbinnen medewerkers altijd en overal toegang tot bestanden, gegevens en interne
deskundigen.”

Geef medewerkers voldoende ontwikkelingsmogelijkheden

3. Laat medewerkers meebeslissen over
de toekomst van
de organisatie

Wanneer hbo-medewerkers de kans krijgen om mee te beslissen over de toekomst van de
organisatie, heeft dat een positieve invloed op hun ervaren werkdruk. Om te kunnen helpen
meedenken over hoe de organisatie zijn taken beter kan vervullen, en het werk slimmer kan
worden georganiseerd, moeten medewerkers wel beschikken over voldoende informatie.

HR Analytics Business
Intelligence
HRM-software moet daarop zijn voorbereid, zegt Van Beusekom. Nu zijn HR-analyses binnen
het hbo nog te vaak enkel gericht op managers: “Waar onderwijsdirecteuren misschien vooral
gericht zijn op rendement, zijn docenten mogelijk in heel andere onderwerpen georganiseerd.
Daarom is het belangrijk dat HRM-software aan docenten de mogelijkheid biedt om zelf dataanalyses te maken, zodat ook zij iets aan de resultaten hebben.” Daarvoor is HR Analytics
software nodig waarmee gebruikers op een intuïtieve manier en met een paar simpele klikken
razendsnel hun eigen analyses kunnen maken, binnen een dashboard dat volledig is gericht op
de noden van hun eigen doelgroep.

Laat medewerkers meebeslissen over de toekomst van de organisatie

Goed evenwicht tussen
belangen werkgever en
werknemer
Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goed evenwicht
tussen de belangen van de organisatie en de individuele medewerker,
zegt Van Beusekom: “Anders krijg je mensen nooit mee in verandering.
Dan kun je als organisatie nog zulke mooie plannen hebben, maar kom
je nergens, omdat medewerkers bang zijn dat je een verborgen agenda
hebt. Ze hebben dan het gevoel dat veranderingen over hen heen gaan,
in plaats van dat ze in onderlinge samenspraak tot stand komen. Om die
evenwichtige balans tussen organisatie- en personeelsontwikkeling te
bereiken, is goed werkgeverschap de basis.”

Laat medewerkers meebeslissen over de toekomst van de organisatie

4. Geef hbodocenten meer
tijd om hun werk
te doen

De hoge werkdruk van hbo-docenten wordt mede veroorzaakt door
een hoge administratieve werklast. Medewerkers zijn veel tijd kwijt met
het registreren van allerlei studentengegevens, zoals het bijhouden van
dossiers en studentvolgsystemen.

Om docenten niet verder te belasten, is het belangrijk dat HRM-systemen
zo eenvoudig mogelijk in het gebruik zijn. Dat kan onder meer door ze zo
goed mogelijk aan te laten sluiten op de bestaande workflow.
Van Beusekom: “Dat is precies de reden dat we gekozen hebben
voor HR2day: deze software geeft veel mogelijkheden om
flexibel digitale HR-processen in te richten.”

Geef hbo-docenten meer tijd om hun werk te doen

HR2day
Met HR workflow management software automatiseer je HR-processen
met een paar klikken in workflows, taken en signalen. Zo ondersteun
je medewerkers en managers optimaal. Denk bijvoorbeeld aan het
aanvragen van ouderschapsverlof dat na de benodigde goedkeuringen
direct in de salarisadministratie wordt verwerkt. Of aan deelname in een
bedrijfsfietsplan, aanvraag van opleidingen, of werktijduitbreiding. Gebruik
onze standaard workflows in de HR workflow management software,
of creëer je eigen processen die de voortgang versnellen, slimme
aanbevelingen doen of handmatige taken automatiseren.

Geef hbo-docenten meer tijd om hun werk te doen

Conclusie
Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge werkdruk in hun sector, kunnen
werkgevers proberen hun regelmogelijkheden te verhogen. Dat kan door docenten,
ondersteund door goed HR beleid en de juiste HRM-software, meer controle te geven
over hun roosters, de inhoud van hun werk, hun eigen ontwikkeling en de toekomst van
de organisatie. Zo krijgen docenten meer kansen om hun energiebuffers aan te vullen,
hun werkplezier te vergroten en vernieuwingen voor te stellen die kunnen bijdragen aan
het duurzame succes van de organisatie.

Meer weten over de mogelijkheden voor
professionalisering en digitalisering van HR
binnen het hbo?
Bekijk onze website

