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De digitale en sociale transformatie die als het gevolg van de

Het
onderzoek

coronapandemie in gang is gezet, heeft invloed op het professioneel
handelen en het welzijn van medewerkers van de Hogeschool van
Amsterdam (HvA). The Work Lab verricht onderzoek naar de impact van
de pandemie op de organisatie en op het werk en welzijn van
medewerkers. In dit rapport presenteren we de resultaten van het
tweede dagboekonderzoek onder HvA professionals. Daarin stonden de
onderwerpen hybride werken en blended lesgeven centraal. Deze studie
liep van augustus 2021 tot januari 2022. De resultaten van de eerste
dagboekstudie, die liep van september 2020 tot februari 2021, zijn hier
terug te vinden.

Dagboekstudie
In dit onderzoek volgden we, gedurende een half jaar, een groep HvA
professionals om een beeld te krijgen van hoe zij hun hybride werkzaamheden
en blended lessen vormgaven tijdens de coronapandemie. We richtten ons op
een zo divers mogelijke groep HvA medewerkers van verschillende leeftijden,
functies en met verschillende thuissituaties. We vroegen 30 medewerkers,
verdeeld over verschillende faculteiten en staven, om een digitaal dagboek bij
te houden. Deelnemers stuurden tweewekelijks een audiobericht op, waarin
zij deelden wat de invloed van de pandemie was op hun welzijn, werk,
samenwerking en afstemming, en werklocatie. Uiteindelijk deden 19
medewerkers actief mee aan het onderzoek.

Tijdlijn
In dit rapport schetsen we de effecten van de coronapandemie op
deelnemende HvA medewerkers tussen augustus 2021 en januari
2022. De resultaten uit dit onderzoek zijn niet representatief voor
alle HvA medewerkers, door het beperkt aantal medewerkers
dat actief deelnam en de brede focus van dit onderzoek. Wel
bieden ze een overzicht van de variatie in perspectieven, houdingen en ideeën omtrent de effecten van de
pandemie op hun welzijn, werk, samenwerking en afstemming, en werklocatie. De tijdlijn bestaat uit een
vooruitblik van de medewerkers in augustus 2021 op het aankomend semester en drie periodes gedurende
het semester, waarin zij te maken kregen met steeds zwaardere coronamaatregelen.

Tijdlijn dagboekstudie

Centrale thema's en coronamaatregelen per periode
Augustus 2021: Gaan we terug naar normaal?
Het aantal besmettingen is gedaald. In een persconferentie geven de ministers uitleg over hoe Nederland
de komende maanden teruggaat naar normaal, in welke stappen en wanneer. De anderhalve meter
afstandsnorm wordt losgelaten in het hbo.
September - oktober 2021: Voorzichtig en hoopvol terug naar de HvA
De daling in het aantal besmettingen zet door. In september wordt de anderhalve meter afstandsnorm
omgezet in een advies en het coronatoegangsbewijs ingevoerd. In het hbo hoeft geen mondkapje meer
gedragen te worden. Ook het thuiswerkadvies vervalt.
Eind oktober - november 2021: Daar gaan we weer
De besmettingen lopen in alle regio’s, settingen en leeftijdsgroepen op. In november komen er daarom
strengere maatregelen. De verplichting om anderhalve meter afstand te houden komt terug, en het
dringende advies is om minimaal de helft van de tijd thuis te werken. Op 13 november volgt een
gedeeltelijke lockdown, met een verplichte sluitingstijd vanaf 20.00 uur voor niet-essentiële winkels.
Vanaf dat moment is er ook een verplichte maximale groepsgrootte van 75 mensen in het hbo.
Eind november - december 2021: Verplicht online, maar beter voorbereid
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft hoog. Op 26 november wordt een avondlockdown
aangekondigd waarbij bijna alles sluit om 17.00 uur. Het dringende advies is: blijf zo veel mogelijk
thuis. Het hbo blijft in deze periode open. Op 19 december worden de maatregelen verder verzwaard en
is er sprake van een harde lockdown, waarbij vrijwel alle publiek toegankelijke locaties dichtgaan. Er mag
vanaf dat moment geen fysiek onderwijs op HvA-locaties worden gegeven. Medewerkers werken in
principe thuis.

Medewerkers kijken vooruit: gaan we terug naar normaal?
Augustus 2021

Nadat de besmettingen in juli 2021 snel opliepen en maatregelen zijn genomen om het virus opnieuw in
te dammen zijn de besmettingen gedaald. Door deze daling ziet het kabinet dan ook geen reden om de
geldende maatregelen in augustus te verzwaren. In een persconferentie op 13 augustus geven de
ministers uitleg over hoe Nederland de komende maanden hopelijk teruggaat naar normaal, in welke
stappen en wanneer. Ook wordt bekendgemaakt dat in het mbo, hbo en op de universiteiten vanaf het
nieuwe studiejaar de anderhalve meter afstandsnorm wordt losgelaten.
Bronnen: rijksoverheid.nl en rivm.nl

We vroegen de HvA medewerkers in augustus 2021 om vooruit te blikken op het aankomende semester.
Daarbij kwamen de volgende thema’s naar voren:

Welzijn
Men verwacht dat er een betere werk-privé balans zal ontstaan in vergelijking met het afgelopen
studiejaar. Bijvoorbeeld omdat er weer meer op de HvA gewerkt mag worden, maar ook omdat er
thuisgewerkt zal blijven worden.
Er zijn zorgen over de verwachte werkdruk, enkele medewerkers benoemen onder andere een
verwachte toename van de hoeveelheid werk.
Ook zijn er zorgen over hoe de coronapandemie zich zal ontwikkelen. Medewerkers zijn bijvoorbeeld
bang dat ze covid krijgen of vragen zich af of en wanneer er weer strengere maatregelen komen.
“Zorgen die ik heb voor het komende studiejaar zijn, dat we langer in deze situatie blijven, dat er
ups en downs komen, dat je soms weer goed de verbinding hebt en dat we soms weer teruggaan
naar het systeem dat iedereen thuis zit.”

Werkthema's
Men verwacht weer vaker op de HvA te kunnen werken en is daar blij mee,
bijvoorbeeld over het weer gaan ontmoeten van collega’s of het lesgeven
op locatie.
Medewerkers zijn ook optimistisch over het vooruitzicht blended les te
gaan geven. Aan sommige aspecten van blended lesgeven is men
inmiddels gewend en docenten willen ook doorgaan met
“experimenteren”.
Een aantal medewerkers heeft behoefte aan meer informatie vanuit de
HvA. Dat gaat dan bijvoorbeeld over blended lesgeven,
beschikbare digitale middelen, of de verdeling tussen werken op locatie en
thuis.
“Aankomend jaar verwacht ik dat mijn werktevredenheid omhooggaat, omdat we eindelijk weer
contact hebben met elkaar. Dus ik ga zeker meer energie krijgen dit jaar omdat er meer contact
is met studenten en collega's, en dat is wel iets dat ik verwacht."

Samenwerking en afstemming
Medewerkers verwachten dat de kwaliteit van de communicatie tijdens de werkafstemming verbetert,
omdat men weer op de HvA kan samenwerken.
“Want ik merk wel dat voor bepaalde soort afspraken het wel heel erg prettig is om elkaar weer
gewoon echt face-to-face te kunnen zien. Dan gaat het met name om afspraken die meer te
maken hebben ofwel met conflicten, dat je iemand gewoon recht in de ogen kan kijken op het
moment dat je onenigheid hebt met elkaar, maar ook inhoudelijk... als het gaat om het neerzetten van
visiesessies of planningsessies of brainstormsessies...."

Werklocatie
Enkelen spreken hun zorgen uit over de terugkeer naar werken op de HvA. Ze vragen zich bijvoorbeeld
af of er voldoende faciliteiten zijn op de HvA om hybride samen te werken met collega’s die
thuiswerken, en of ze zich kunnen concentreren als ze op de HvA werken.
“Ik heb ook al een paar eerste dingen gehoord over hybride-vergaderingen die collega's hebben
geprobeerd, waarbij de techniek toch niet helemaal toereikend was en je het gevoel krijgt dat je als
een soort tweederangsdeelnemer deelneemt aan een vergadering als je vanaf een andere locatie
of vanaf huis inlogt, ten opzichte van het kleine groepje wat dan wel op locatie aanwezig is.”

Voorzichtig en hoopvol terug naar de HvA
September - oktober 2021

Na de opleving in juli zet de dalende lijn in het aantal besmettingen die in augustus is begonnen door.
Het kabinet zet op 25 september de anderhalve meter afstandsnorm om in een advies. Vanaf dat
moment is een coronatoegangsbewijs verplicht voor mensen vanaf 13 jaar in restaurants en cafés, op
festivals en bij evenementen, bij sportwedstrijden en in bioscopen en theaters. Op middelbare scholen,
mbo's en hoger onderwijs hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden bij verplaatsingen binnen
het gebouw. Ook het thuiswerkadvies vervalt op deze datum. Vanaf dat moment geldt: ‘thuiswerken als
het kan, op het werk wanneer het nodig is’. In oktober wordt duidelijk dat de vaccinaties tegen het
coronavirus minder effectief zijn bij een besmetting met de deltavariant dan bij de alfavariant van het
coronavirus. De vaccinaties hebben voor beide varianten wel een hoge effectiviteit tegen
ziekenhuisopname.
Bronnen: rijksoverheid.nl en rivm.nl

In deze periode stonden de volgende thema's centraal voor HvA medewerkers:

Welzijn
Medewerkers geven aan dat ze te maken hebben met een toenemende werkdruk en maken zich
zorgen hierover. Het lukt hen bijvoorbeeld niet of moeilijk om het werk af te krijgen in de tijd die ervoor
staat. Enkelen geven aan dat hun werkdruk toeneemt omdat collega’s uitvallen of omdat ze zelf ziek
zijn geweest. Daartegenover geven een aantal medewerkers juist aan minder werkdruk te ervaren,
bijvoorbeeld omdat hun takenpakket veranderd is.
Men is tevreden met het hernieuwde contact met collega’s en studenten. Nu medewerkers weer op de
HvA werken, worden er meer informele gesprekken gevoerd met collega’s. Dat gebeurde online minder
snel. Ook het lesgeven gaat goed, zo ontstaan er bijvoorbeeld weer leuke gesprekken met studenten.
Een aantal medewerkers vindt de reistijd een nadeel van het op locatie werken.
“De zorgen die ik had liggen voornamelijk bij de werkdruk. Een beetje bij mezelf, maar vooral bij
collega's met wie ik samenwerk.... Het is ook niet bevorderend voor de kwaliteit van het werk,
want ik zie dat er niet echt goed en fris over nagedacht wordt wat de beste oplossing is voor
een vraagstuk en dat dingen vaak even snel tussendoor op de automatische piloot worden gedaan.”

Werkthema's
Medewerkers geven aan dat het werk hen motivatie en/of energie geeft. De reden hiervoor verschilt per
medewerker. Bijvoorbeeld omdat fysiek contact weer mogelijk is met studenten of collega’s, of doordat
ze nieuwe of uitdagende werktaken hebben dit studiejaar.
“Nou, ik was tevreden over de opstart van het jaar. Ik zag aan collega's dat de docenten echt heel
veel energie kregen van de studenten die weer aanwezig waren.”

Samenwerking en afstemming
Medewerkers zijn positief over de samenwerking en afstemming
met collega’s. Online samenwerken gaat goed en ze vinden het
bijvoorbeeld fijn om collega’s weer op de HvA te zien.
Men ervaart de samenwerking in hun team verschillend.
Sommigen zijn enthousiast hierover, anderen vinden de
teamsamenwerking “oké”, en weer anderen geven aan dat er
geen sprake is van een team.
“De afstemming moet ik wel zeggen, dat als je het hebt over onderwijs, verzorgen, coördineren,
dat dat op locatie heel fijn is, dat je even snel om de tafel kunt zitten. Het koffieautomaatmomentje
is weer terug, even in de wandelgangen iemand aanspreken, dat gaat een stuk makkelijker."

Werklocatie
Medewerkers hebben een goede balans gevonden tussen thuis en op de HvA werken. Ze hebben een
duidelijk beeld over welke taken goed op de HvA uit te voeren zijn en welke taken beter thuis gedaan
kunnen worden en delen hun werkweek op basis daarvan in.
Thuis kunnen ze vaak veel werk verrichten doordat ze gefocust zijn en minder afleiding hebben. Ook de
thuiswerkvoorzieningen zijn goed.
Men vindt het soms moeilijk om aan werk toe te komen als ze op de HvA werken. Er is meer afleiding,
bijvoorbeeld door informele gesprekken of werkafstemming met collega’s.
Een aantal medewerkers geven aan dat ze ontevreden zijn over de werkvoorzieningen op HvA locaties.
Ze geven onder andere aan dat er weinig werkplekken zijn voor online overleg of om online les te geven.
Men moet vaak lang zoeken naar een geschikte werkplek en werkt dan liever thuis.
“De werkbalans tussen werk en privé, thuiswerken en locatiewerken. Ik leer steeds meer de plek
[waar ik] werk te kiezen, energie te kiezen. Dus [om] niet met [de] ambitie om heel veel doewerk
[te doen] naar kantoor te gaan, maar op kantoor doe ik meer de relatie, creatie en emotie. Dus de
mensen leren kennen.”

Daar gaan we weer

Eind oktober - november 2021

De besmettingen lopen in alle regio’s, settingen en leeftijdsgroepen op. Het kabinet besluit daarom op 2
november om strenge maatregelen in te zetten, waaronder drie aangescherpte adviezen: houd ander
halve meter afstand, werk minimaal de helft van je werktijd thuis en mijd drukte onderweg en reis buiten
de spits. Ook de mondkapjesplicht wordt verder uitgebreid. Op 13 november gaat een gedeeltelijke
lockdown in. De verplichting om anderhalve meter afstand te houden komt terug, er geldt een verplichte
sluitingstijd tussen 20.00 uur en 06.00 uur voor de horeca, winkels en alles wat valt onder de nietessentiële dienstverlening, en er is een verplichte maximale groepsgrootte van 75 mensen in het mbo,
het hbo en op de universiteiten. Op 19 november start de 'booster'-vaccinatie voor mensen van 60 jaar
en ouder, volwassen bewoners van zorginstellingen, zorgmedewerkers en medewerkers in de
maatschappelijke ondersteuning.
Bronnen: rijksoverheid.nl en rivm.nl

Voor HvA medewerkers speelden in deze fase van de coronapandemie de volgende thema’s:

Welzijn
Men ervaart de werkdruk verschillend. Een deel van de
medewerkers ervaart een toenemende of hoge
werkdruk. Anderen geven aan te maken te hebben met
een goede werkdruk.
De meeste medewerkers geven aan een goede werkprivé balans te ervaren. Bijvoorbeeld omdat ze de
vrijheid hebben hun werkdag zelf in te delen en privéen werktaken thuis af te wisselen.
Sociaal en informeel contact met collega’s is in deze periode een aandachtspunt. Het contact met
collega’s “die iets verder van je afstaan” is volgens sommigen verminderd en wordt gemist.
Ook is er onzekerheid over hoe het werk er uit gaat zien als de scholen en kinderopvang weer sluiten.
“Ik merk eronder vooral een gevoel van gelatenheid. Ik vind thuiswerken niet erg, dat is prima. Het is
meer de onduidelijkheid die er weer bij komt kijken. Krijgen we nou een volledige lockdown of niet?
Ik kan me niet voorstellen dat dat niet gaat gebeuren gezien de cijfers op dit moment.”

Werkthema's
Men haalt minder energie en motivatie uit het werk. Volgens een aantal medewerkers komt dat onder
andere omdat er minder op locatie lesgegeven en gewerkt wordt. Ook de afname in het live contact met
studenten speelt hierin een rol volgens hen.
Medewerkers geven over studenten aan, dat zij het blended lesgeven lijken te omarmen.
Men is verdeeld over hoe ze de steun van de leidinggevende ervaren in deze periode. Sommigen ervaren
veel steun en anderen ervaren weinig tot geen steun.
"“Mijn zorgen heb ik eigenlijk al geuit. Ik ben bang dat alles weer naar online gaat, want ik vraag me
echt af hoelang ik dit werk dan leuk blijf vinden. Ik merk gewoon dat ik erg de behoefte heb om
face-to-face contact hebben met de studenten.”

Samenwerking en afstemming
Men ervaart goed contact met collega’s waarmee ze samenwerken.
Medewerkers hebben het gevoel dat werk goed verdeeld wordt en er een goede afstemming is.
Er heerst verdeeldheid over de mate waarin men zich onderdeel voelt van een team. De een voelt zich
onderdeel van het team, terwijl een ander dit gevoel mist.
"Er zit een hele prettige toonzetting in, er wordt gewerkt vanuit vertrouwen, er wordt gewerkt
vanuit een oprechte betrokkenheid bij het onderwijs, bij de studenten en ook bij collega's. Dat
betekent niet dat alles goed gaat en dat we in een soort luilekkerland zitten, helemaal niet. Maar de
manier waarop dingen op dit moment gaan, vind ik prettig."

Werklocatie
Medewerkers vinden het prettig om thuis te werken en dit lukt hen goed. Ze ervaren onder andere
minder afleiding thuis, waardoor ze meer werk verrichten.
Sommigen geven aan vaker thuis te willen werken, omdat dit de werk-privé balans volgens hen kan
vergroten.
Er is een gemixter beeld als het gaat over het werken op de HvA. Ook in deze periode geven een aantal
medewerkers aan dat ze op de HvA moeilijker aan het werk toe te komen. Bijvoorbeeld doordat het druk
is op de werkvloer, omdat er veel collega’s aanwezig zijn. Ook worden er gedurende het werk meer
informele gesprekken gevoerd.
"“Stel: ik heb vier of vijf afspraken op een dag, dan heb ik tussendoor weleens 30 minuten of 60
minuten even niets. En als ik thuis werk, dan kan ik in die tijd heel veel werk verrichten. En ik merk
dat als ik op het werk ben, dan zit de hele tijd iedereen mij aan mijn jasje te trekken: 'Hé [naam
medewerker], wil je hier nog even naar kijken, wil je dat nog even doen?'"

Verplicht online, maar beter voorbereid
Eind november - december 2021

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft hoog. Op 26 november wordt daarom de eerste
avondlockdown aangekondigd waarbij bijna alles sluit om 17.00 uur. Ook overdag gelden er strengere
maatregelen, zo worden de maatregelen rondom de verplichte anderhalve meter afstand en het
mondkapje uitgebreid en geldt het dringende advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Het onderwijs blijft wel
open. In december is er een piek in de ziekenhuisbezetting vanwege de deltavariant en de
omikronvariant wint terrein. Uit voorzorg kondigt het kabinet daarom een harde lockdown aan die op 19
december in gaat. Publiek toegankelijke locaties gaan dicht en HvA medewerkers worden verzocht
zoveel mogelijk thuis te werken. Er mag geen fysiek onderwijs op HvA-locaties worden gegeven, met
uitzondering van toetsen en tentamens. Ook basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en
de buitenschoolse opvang gaan dicht. De harde lockdown geldt tot en met 14 januari 2022.
Bronnen: rijksoverheid.nl, rivm.nl en hva.nl

Onderstaande thema's stonden centraal voor HvA medewerkers in de laatste fase van het onderzoek:

Welzijn
Medewerkers werken overwegend thuis als gevolg van de
oplopende besmettingscijfers. Er heerst onzekerheid en er zijn
zorgen over de impact van de coronamaatregelen op het werk,
collega’s en studenten.
Men geeft aan in toenemende mate te maken te hebben met
een hoge werkdruk. Dit geldt niet voor iedereen, sommigen
geven juist aan dat de werkdruk afgenomen is. Dit beeld komt
overeen met voorgaande periodes.
Er wordt wisselend gedacht over de werk-privébalans. Sommige medewerkers zijn positief, bijvoorbeeld
omdat zij overdag kunnen sporten en anderen vinden de werk-privébalans door de strengere
maatregelen juist weer verstoord raakte.
"“Onlangs moest onze jongste naar huis omdat er corona in de klas was en dan zit ik ineens met een
kind thuis en die andere hadden proefwerkweken dus die zaten ook vooral thuis.”

Werkthema's
Het motivatieniveau van medewerkers verschilt. De motivatie van sommigen is in deze periode
toegenomen, bijvoorbeeld omdat zij studenten konden ondersteunen bij het omgaan met de
onzekerheid die de coronapandemie met zich meebracht. Dit terwijl de motivatie van anderen weg is
gezakt, onder andere omdat zij hun werkwijze opnieuw moesten aanpassen door de nieuwe
maatregelen.
Een aantal medewerkers ervaart veel autonomie in hun werk, bijvoorbeeld omdat zij weten hoe zij
kunnen handelen in een lockdown en de vrijheid ervaren om deze manier van handelen weer op te
pakken.
Lesgeven gebeurt in deze periode voornamelijk online en nog niet altijd blended. Blended lesgeven
wordt verschillend ervaren. Sommige medewerkers geven aan dat het blended lesgeven goed gaat.
Anderen daarentegen zijn nog aan het ontdekken wat er voor hen werkt als het gaat over blended
learning.
Men heeft behoefte aan meer onderlinge feedback op het didactisch handelen in een blended setting.
“…omdat je je halsoverkop weer moet aanpassen door corona, en dat dat wel energie slurpt. Maar
aan de andere kant weten we ondertussen wat we kunnen doen en ervaar ik daar genoeg
autonomie in om dat weer op te pakken.”

Samenwerking en afstemming
Door de coronapandemie en de maatregelen werken collega’s vanuit huis met elkaar samen.
Medewerkers zijn van mening dat afstemming met collega’s lastiger is, omdat deze moeilijker te bereiken
zijn.
Men heeft het gevoel dat er nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt met collega's over samenwerken
op afstand.
"De balans in het werk is veel meer naar thuiswerken verschoven. Daardoor gaat het
samenwerken anders en ook wel naar beneden.”

Werklocatie
In deze periode sprak men hier amper over. Er werd grotendeels vanuit huis gewerkt door medewerkers
en over het thuiswerken hadden zij weinig te rapporteren.

Conclusie

De belangrijkste resultaten samengevat
In deze dagboekstudie stonden de perspectieven van HvA
medewerkers over hybride werken en blended lesgeven
centraal. Uiteindelijk deden 19 medewerkers actief mee aan dit
onderzoek. De hier gepresenteerde resultaten illustreren hoe
hun perspectieven over deze onderwerpen gedurende de loop
van het onderzoek, van augustus 2021 tot januari 2022,
veranderden.
De vraag is, op basis van deze bevindingen, in hoeverre er sprake is van hybride werken voor deze
medewerkers en wat dit voor hen betekent. Daarover kwam geen eenduidig beeld naar voren in dit
onderzoek. Medewerkers spraken in de audioberichten vaak over hun ervaringen met het thuiswerken en
over het werken op de HvA. Ze vertelden over hun gekozen werklocatie en de praktische gevolgen daarvan
voor hun werkzaamheden. Over hybride werkvormen, bijvoorbeeld over vergaderingen waar een deel van de
medewerkers thuis zit en een deel op de HvA, werd door deze groep weinig gesproken. Waarom zij hier
minder over vertelden is niet met zekerheid vast te stellen op basis van deze dagboekstudie. Een mogelijke
verklaring zou kunnen zijn, dat zij minder gebruik maakten van deze hybride werkvormen. Verder kwam
blended lesgeven als thema maar beperkt terug in deze dagboekstudie. Ook over dit thema viel op dat
medewerkers vaak spraken over online vormen van lesgeven en toetsen en niet zozeer over blended
lesgeven, waarbij een hybride vorm van leren centraal staat. Het sentiment van medewerkers over het online
lesgeven, in combinatie met lesgeven op de HvA is overwegend positief. Een aantal van hen gaf aan dat ook
studenten tevreden zijn.
De meeste respondenten gaven aan dat ze een goede balans gevonden hebben tussen het thuiswerken en
het werken op de HvA. Ze bepaalden meestal zelf de verdeling hiertussen op basis van de werktaken die ze
hadden. Het verschilt per medewerker hoe deze balans lag. In algemene zin ging men vaak naar de HvA voor
de informele ontmoeting, samenwerking en afstemming met collega’s en het lesgeven aan studenten. Thuis
werd er gewerkt aan taken die meer focus vereisten. Men lijkt in vergelijking tot de eerste dagboekstudie, die
een jaar eerder plaatsvond, inmiddels gewend aan en positief over het werken vanuit huis. Ook
de thuiswerkfaciliteiten zijn in orde, volgens de medewerkers, zeker in vergelijking met een jaar
eerder. Tijdens de eerste dagboekstudie gaven medewerkers namelijk wel veelvuldig aan behoefte te
hebben aan een eigen werkruimte, betere kantoormeubels, hard- en software. Daarnaast verliep de online
samenwerking met collega’s goed volgens medewerkers. Over het werken op de HvA is een
wisselend sentiment. Medewerkers waren vaak blij dat ze weer naar de HvA konden gaan om te werken,
maar een aantal liet zich negatief uit over met name de faciliteiten op de werkplek. Zo gaven ze aan dat het
op de HvA moeilijker is om gefocust te werken, hybride te vergaderen of elkaar te ontmoeten.
Net als in de eerste dagboekstudie was werkdruk een belangrijk thema. Het verschilde per medewerker en
per periode hoe de werkdruk ervaren werd, maar men maakte zich er vaak zorgen over, voor zichzelf of voor
collega’s. Veel medewerkers waren blij dat meer 'live' contact met collega’s en studenten rondom de start
van het studiejaar weer mogelijk was. Er vonden bijvoorbeeld weer meer informele
gesprekken plaats en anderen geven aan dat ze gemotiveerder werkten nu ze weer
regelmatig lesgaven op de HvA. In de aanloop naar de volledige lockdown op 19
december werd het gemis aan informeel contact weer vaker benoemd als thema
door de medewerkers. De teruggang naar een (gedeeltelijke) lockdown was voor
velen niet wenselijk, maar medewerkers gaven aan hier inmiddels wel aan gewend
te zijn geraakt.

"Er zijn heel veel dingen die digitaal kunnen, daar ben ik ook heel erg voor. Ik blijf een enorme
voorstander van blended learning... en ook van hybride werken. Ik denk dat dat uitstekend kan... Wat
ik wel mis, zijn de makkelijke informele contacten op de werkvloer. Aan de andere kant merk ik dat
ik ook heel veel loop te pingpongen met mensen over Teams als dat zo uitkomt. Dus daar is wel veel
informeel contact. Maar ik mis de rijkdom van het fysiek contact, van het bij elkaar zijn."

Tot slot
We hebben in 2020 en 2021 twee groepen medewerkers van de HvA elk een half jaar lang mogen volgen via
deze dagboekstudies. Van de eerste zoektocht naar een goede en gezonde manier van werken, online met
collega's en met studenten, tot en met de heropening en daaropvolgende onverwachte lockdown in
december 2021. We zagen hoe zij hun weg zochten en steeds meer vonden in alsmaar wisselende
omstandigheden. Eind 2021 lijken de deelnemers, ook wanneer de coronapandemie weer opleeft, te weten
wat en hoe ze het werk zo goed mogelijk organiseren, voor zichzelf, collega's en studenten. Tegelijkertijd
spelen er terugkerende en harndekkige vraagstukken rond het vormgeven van goed hybride werk en
onderwijs en de aanhoudende hoge werkdruk. Het is belangrijk dat de HvA als organisatie in gesprek
gaat met haar medewerkers om hier samen een oplossing voor te vinden.
Dit rapport is een weergave van 125 dagboekberichten van 19 bevlogen HvA professionals. Achter sommige
uitspraken en zinnen gaat een wereld aan extra informatie en nuance schuil. We gaan over de duiding van de
resultaten graag het gesprek aan. We bedanken de deelnemende HvA'ers van harte voor hun bijdrage en
openhartige dagboekberichten.
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