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Vliegende Brigade – actieplan van werkdruk tot werkbalans  
Onderwerp:  Eindevaluatie pilot Werkdruk HvA – 2018 - 2019 
Van:   Jolanda van Doesburg, Ali Müjde 
Datum:  27 augustus 2019 
Met dank aan de deelnemende teams en deelnemers aan de evaluatiebijeenkomst (Machteld Bijl, 
Marianne Wammes, Merijn van der Laag,  Jacqui Haker, Peter van der Veen, Aranea Feleus, Brigitta 
van der Berg, Connie Johannes, Saskia van der Lee, Delano Maccow, Karin Prins, Natalie Gump, 
Christine te Roller). 
 
 
 
De pilot Werkdruk bij de HvA 
De vliegende brigade heeft als doel werkdruk in onderwijsteams inzichtelijk te maken, mee te kijken 
war het knelt en welke oplossingen in de praktijk gevonden kunnen worden om de werkdruk te 
beheersen. Om de werkdruk inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van het Werkdruk-diagnose 
tool ontwikkeld door de Hanze Hogeschool in opdracht van Zestor. 
In het studiejaar 2018-2019 is in het kader van het “actieplan van werkdruk tot werkbalans” de 
Vliegende Brigade opgestart met de pilot Werkdruk bij de HvA.  
 
 
Eindevaluatie pilot werkdruk HvA – 19 juni 2019 
Aan de pilot hebben, op voorzet van de HR-hoofden, 6 opleidingsteams deelgenomen; 4 teams van 
FDMCI en 2 teams van FOO. De kick-off was in september 2018 en de pilot is afgerond in juni 2019. 
 
Inzet van het diagnose -tool 
De pilot bestond uit het diagnosticeren van de ervaren werkdruk bij de deelnemende 
onderwijsteams aan de hand van het werkdruktool ontwikkeld door de Hanze Hogeschool in 
samenwerking met Zestor. Het diagnose-tool leidt tot een lijst met door de docenten ervaren 
knelpunten (thema’s). De lijst wordt gevalideerd met het gehele onderwijsteam in een 
validatiesessie. De afronding van de pilot bestaat uit een ontwerpsessie om te komen tot 
verbeteringen en ideeën om de ervaren knelpunten aan te pakken. De documentatie over het tool is 
te vinden op de A-Z-lijst onder: /vitaliteit/werkdruk/werkdruk-en-vliegende-brigade. 
 
 
Belangrijkste bevindingen uit de pilot 
Docent wordt gehoord: De docent kan in eigen woorden aangeven wat er speelt en de thema’s 
worden onder de aandacht gebracht. De methodiek brengt een dialoog binnen het team op gang en 
heeft daarmee een extra functie.  
 
Bevindingen maken snelle acties mogelijk: Het onderzoek leidt tot een lijst waar quick-wins en lange 
termijn verbeteringen uit af te leiden zijn. De quick-wins kunnen snel worden opgepakt, zodat er 
ruimte ontstaat om de grotere oorzaken aan te pakken.  
 
Vervolg vraagt om draagvlak en ruimte/tijd: Er is veel tijd gestoken in het tool en de diagnose, 
knelpunten zijn verhelderd, maar hoe gaan de teams nu verder? Hoe gaat de opleiding tijd maken 
om de knelpunten aan te pakken? Acties moeten vaak in eigen tijd gebeuren terwijl de docent en 
teamleider  ook al veel zaken met betrekking tot het onderwijs uitvoeren. Voor de deelnemers 
speelt de afweging tussen eigen inzet, die extra tijd kost en  het te bereiken resultaat.  
 



2 
 

Teamniveau versus opleidingsniveau: De veroorzakers van werkdruk hebben betrekking op 
teamniveau, maar spelen regelmatig ook op opleidingsniveau. Dit vraagt om opschaling van de 
bevindingen en voldoende draagvlak. De verbreding kan ook tot nieuwe knelpunten leiden. De vraag 
die beantwoord moet worden is hoe wil de gehele opleiding omgaan met de ervaringen van een 
gediagnosticeerd onderwijsteam. 
 
Klankbordgroepen rondom werkdruk bij de faculteit: De twee faculteiten die deelgenomen hebben 
aan de pilot hebben beiden een ‘klankbordgroep’ Werkdruk. Via de klankbordgroep kunnen de 
onderwerpen die in de diagnose naar voren komen opgevolgd worden. In een klankbordgroep 
worden verschillende vakdeskundigen verenigd. Het inrichten van een klankbordgroep maakt het 
onderwerp bespreekbaar en maakt faculteit gerichte ondersteuning gemakkelijker.  
 
 
De veroorzakers van werkdruk HvA - overview 
Algemene bevindingen over de veroorzakers van werkdruk bij onderwijsteams in de pilot gezien 
vanuit de expert (Delano Maccow- Hanze Hogeschool): 

Ambitieniveau van de teams. Uit de uitgevoerde diagnoses blijkt dat bij alle onderwijsteams het 
ambitie niveau heel hoog is. Er blijkt echter bij de docenten veelal alleen ruimte voor uitvoering van 
het standaard niveau. Wat er extra gebeurt, wordt uitgevoerd in eigen tijd. De docent wil wel zaken 
oppakken, maar daar is niet altijd ruimte / tijd voor. 
 
Toetsen en herkansingen. Wat opvalt tijdens de pilot is dat bij de verschillende opleidingen veel 
getoetst wordt en er ook veel herkansingen benodigd zijn. Meer dan bij andere hogescholen. De 
grote toets-druk en herkansingendruk leidt tot een verhoging van de werkdruk.  
 De vraag die gesteld moet worden is of het vele toetsen nodig is en wat de opleidingen 

kunnen doen om het aantal herkansingen te verlagen. De vraag raakt het opleidingsniveau, 
het faculteitsniveau en wellicht het HvA niveau. 

  
Rollen van docenten - Modulecoördinator. Dit is een rol die specifiek is voor de HvA (FDMCI). Bij 
deze rol wordt veel werkdruk en onduidelijkheid ervaren. Dat dit niet zo effectief is zegt iets over de 
complexiteit van de inrichting van de organisatie. Dit probleem lijkt niet zozeer op opleidingsniveau 
maar breder te liggen. 
 In het team van Creative Business  (CB) is de rol van de modulecoördinator geïnventariseerd 

en  is het document  “How to MoCo” opgesteld. Dit document gaat over de coördinator-rol, 
taken, verantwoordelijkheden en uren. Het document wordt in het MT van CV besproken, 
zodat ook de andere teams van CB gebruik zullen gaan maken van de rolbeschrijving.   

 Overweging: meer uren voor coördinatie gaan ten koste van uren beschikbaar voor lessen. 
De rollen versus uren liggen op opleidings-/faculteitsniveau. 

 
Taakbeleid. Het taakbeleid is veelal heel gedetailleerd. Tot op uur-niveau worden taken ingedeeld, 
wat leidt tot gevoel van verschil in behandeling. De takentabel klopt eigenlijk nooit en docenten 
blijken de tabel steeds minder te gebruiken. De takentabel is nooit af en wordt heel vaak gewijzigd 
worden. Daarnaast leidt de detaillering  tot de risico van steeds verdere detaillering met meer taken. 
 Overwegingen: docent is verantwoordelijk voor een resultaat i.p.v. het uitvoeren van taken. 

Taakdifferentiatie leidt tot taakgedrag en lijkt hiermee ten koste te gaan aan het 
verantwoordelijk voelen.  

 
Piekbelasting. Veel docententeams geven aan last te hebben van piekbelasting (studenten ook).  
  Bij het curriculumontwerp beoordelen waar piekbelasting kan gaan ontstaan.  
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Onderwijsvernieuwing. De onderwijsvernieuwing vindt plaats naast het reguliere onderwijs. Huidige 
taken krijgen veelal prioriteit boven vernieuwing. Regelmatig is onduidelijk wie waarvoor 
verantwoordelijk is  in dit proces. De onderwijsvernieuwingsgroep krijgt te maken met een veelvoud 
van vragen die niet gemakkelijk oplosbaar zijn. Daarnaast heeft het onderwijsteam dat niet 
deelneemt aan de vernieuwing ook veel vragen. Wat betekent de vernieuwing voor het werkdruk?. 
De onderwijsvernieuwing leidt tot een (tijdelijke) verhoging van de ervaren werkdruk. 
 Het helpt om meer duidelijkheid te bieden in onderwijsvernieuwing (rollen, 

verantwoordelijkheden, uren en verwachtingen).  
 Er is onderscheid gewenst tussen onderwijsverbetering en vernieuwing. 

 
Grootte van de teams. De teams binnen deze pilot zijn heel groot (vooral bij FDMCI). Een docent is 
formeel geclusterd aan een team, maar 70/80% van de docenten doet werkzaamheden buiten het 
team om. Dit geeft meer ruis. Er is soms te weinig afstemming met teamleden.   
 Naast voldoende functionele verbinding is er ook teamgevoel nodig (teamidentiteit). 

 
 
Evaluatie van de pilot en vervolg voor de HvA 
Tijdens de pilot is de aandacht gegaan naar de diagnose van de werkdruk in de onderwijsteams. Het 
resultaat is een overzicht met de belangrijkste veroorzakers van de werkdruk per team. De pilot 
eindigt bij de diagnose. Het draagvlak en follow-up blijken belangrijke factoren te zijn voor het 
kunnen slagen van de pilot, c.q. en het verminderen van de werkdruk bij de teams.  
 
Wat de pilot heeft opgeleverd 
Door de pilot hebben de knelpunten die docenten ervaren aandacht gekregen. Het team voelt zich 
gehoord. Er is een podium gegeven aan de druk die de docenten ervaren. Het mag besproken 
worden.   
Er is een helder en gedragen inzicht in die thema’s die werkdruk veroorzaken binnen een team. De 
thema’s zijn voor het team de belangrijkste oorzaken van de ervaren werkdruk. 
De diagnose heeft bij de teams de verwachting gewekt, dat de werkdruk opgepakt gaat worden.  
 De verwachtingen van het team, leiden tot de noodzaak om een vervolg te bieden aan de 

diagnose. Dit is van belang om frustratie te voorkomen.  
 
Draagvlak vanuit het management 
Om werkdruk te beheersen is niet alleen een diagnose nodig, er is draagvlak benodigd vanuit de 
faculteit/opleiding/management om de diagnose op te volgen zodat de veroorzakers van werkdruk 
weggenomen worden.  
 Het draagvlak voor de benodigde verandering bij het management/faculteit moet 

voorafgaand aan de diagnose geborgd worden.   
 Na de diagnose moeten de veranderingen snel opgepakt kunnen worden. Snelheid is 

relevant, alsmede follow-up met (tijdelijke) ondersteuning. Het team heeft verwachtingen, 
wil zelf, maar verwacht ook wat van het management. 

 Het beheersen van werkdruk is een PDCA-cyclus. In de pilot is maar een deel van de cyclus 
uitgevoerd. Vooraf nadenken over de noodzaak tot verlengen van de diagnose naar de 
PDCA-cyclus, budget, impact voor de teams.  

 Vanuit de onderwijsteams wordt een gevoel uitgesproken dat er een onvoldoende 
vertrouwensbasis is (er wordt toch niets mee gedaan). Om werkdruk aan te pakken met de 
faculteit/CvB facilitering bieden. 

 De vraag is of beheersing van de werkdruk op teamniveau moet starten, of juist meer op MT 
niveau en daarna pas richting teams. Ook als een team zichzelf meldt is een kop en een 
staart gewenst, namelijk starten met commitment vanuit het management en (tijdelijke) 
ondersteuning in het oppakken van acties.  
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Niveaus van verbeteren. 
De veroorzakers van de werkdruk in een team kunnen op verschillende niveaus liggen en dienen op 
verschillende niveaus opgepakt te worden: 
 Team-niveau: veel knelpunten kunnen op teamniveau opgepakt worden. Het team ziet zelf 

ook mogelijkheden om knelpunten aan te pakken. Voorstel vanuit de pilot is om zaken 
zoveel mogelijk op teamniveau te beleggen, zij hebben de specifieke kennis.  

 Opleidings- of faculteitsniveau. Team overstijgende zaken dienen bij de opleiding of de 
faculteit neergelegd te worden, maar met hulp van het team om de kennis er bij te houden.  

 Wat op teamniveau ligt heeft vaak ook verbinding met opleiding en faculteit. Dat maakt het 
lastig om helder te krijgen wie en waar begonnen kan worden. 
 

 
 
Hoe verder: inbedding van de werkdrukmethodiek “Vliegende Brigade’ in de HvA 
Op basis van dit pilotproject wordt geadviseerd om deze methodiek op aanvraag beschikbaar te 
maken voor (onderwijs)teams die te kampen hebben met overmatig werkdruk. Dit kan onder de 
naam ‘werkdrukmethodiek Vliegende Brigade’. 
 
Inbedding: 
Jolanda van Doesburg van het team Continu Verbeteren heeft vanaf het begin geparticipeerd in het 
project en door de Hanzehogeschool ingewerkt in het toepassen van de methodiek. Mede hierom is 
besloten om deze methodiek in het team Continu Verbeteren in te bedden. Vanuit het Continu 
Verbeteren kan een vervolg geboden worden in de vorm van ondersteuning van het aanpakken van 
de oorzaken van de werkdruk.  
De verbinding met het platform van faculteitshoofden HR van de HvA, wordt verzorgd door Connie 
Johannes. Het programma valt onder verantwoordelijkheid van de HR centraal met als trekker Cees 
Endhoven. 
 
Werkwijze: 
Gezien de ervaringen in het pilot worden de volgende stappen voorgesteld: 

1. Team meldt zich aan voor begeleiding in aanpak van de werkdruk bij de ‘Vliegende Brigade’, 
2. Intakegesprek met teamleider over de methodiek, verwachtingen en opvolging,  
3. Opleidingsmanagement, HR wordt betrokken i.v.m. draagvlak en rol in de opvolging van het 

traject. Ook wordt besproken welke andere stakeholders (Kwaliteit, Medezeggenschap) 
betrokken gaan worden. 

4. Introductie in het team, aanmelden van deelnemers 
5. Documentenonderzoek en interviews 
6. Voorbespreking van de bevindingen met de teamleider 
7. Validatiesessie met gehele team 
8. Bespreking afronding voor team met teamleider 
9. Ontwerpsessie (met deel van het team) 
10. Opvolging van het traject bespreking met opleidingsmanagement 
11. Aanpak van de oorzaken van de werkdruk, met indien gewenst ondersteuning vanuit het 

team Continu Verbeteren 
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