
Plan van Aanpak Werkdruk RUG

Het verlagen van de werkdruk binnen de RUG is een actueel thema. In 2017  is gestart met acties

en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Het plan is opgesteld in samenspraak met

medewerkers, leidinggevenden, bestuurders/directieleden, College van Bestuur en

medezeggenschap.

Context
Werkdruk is een complex probleem waaraan verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Om

inzicht te krijgen in onderliggende oorzaken is bij de uitvoering van de medewerkersonderzoeken

van 2017 en 2019/2020 een vragenlijsten opgesteld rondom de thema’s zoals beschreven in het

onderstaande model.

Schematische weergave verschillen oorzaken werkdruk versie maart 2021

Van resultaat naar actie
De resultaten van het medewerkersonderzoeken 2017 en 2019/2020 zijn het vertrekpunt voor

het formuleren van verbetermaatregelen en het opstellen van actieplannen voor elke faculteit en

dienst. Deze actieplannen zijn in overleg met medewerkers, leidinggevenden en besturen en

directies opgesteld.



Bestuurlijk verankerd
De actieplannen van de faculteiten worden halfjaarlijks geüpdate en besproken in de bestuurlijke

overleggen en medezeggenschapsorganen. Hierbij wordt de inzet van de extra werkdrukmiddelen

ook verantwoord (in 2018 is €5 mln per jaar ter beschikking gesteld ter verlaging van de

werkdruk). De werkdruk middelen worden vanaf 2021 per jaar tot en met 2026 met € 1 miljoen

per jaar verhoogd, tot een totaalbedrag van €10 miljoen per jaar in 2026.

Beschrijving  activiteiten per thema uit het model:

Hoeveelheid werk

- Inzet van structurele werkdrukmiddelen, oplopend tot €10 miljoen per jaar in 2026. Voor
een groot deel door faculteiten en diensten ingezet om meer medewerkers aan te trekken.

- Aanstelling teaching assistants en onderwijsexperts als onderdeel van een actieplan om
online onderwijs te versterken (totale omvang actieplan 1 is €5,2 miljoen in de periode
2020-2022.)

- Uitbreiding  van dit actieplan onderwijs voorziet per 2021 in een verdere uitbreiding van
het aantal student assistenten en docenten.

- Project Ruggesteun: Universiteitsbreed project om de verwachte groei van studenten het
hoofd te kunnen bieden. Voorziet in een grote uitbreiding van aantal (universitair)
docenten. De uitkomsten van dit project zullen in de zomer van 2021 bekend zijn.

- Lessen the Work: In maart 2021 start een RUG-brede ad hoc commissie (aanleiding
vormde een memo “Lessen the Work” Universiteitsraad) nieuwe oplossingen te verkennen
om de werkdruk verder aan te pakken. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek en
de Covid-19 surveys zijn daarbij belangrijke bronnen van informatie. Ook hier is het
richtpunt de zomer van 2021.

Organisatie van het werk

- Veel faculteiten hebben hun taakverdelingsmodel aangepast om meer uren per gegeven
vak of per te begeleiden student te geven aan medewerkers

- Verbeteren van de ondersteuning van de staf om online onderwijs verder vorm te geven.
- Stuur- en werkgroep Hybride Werken kijkt naar de mogelijkheden van een implementatie

van gedeeltelijk thuiswerken na Corona. Dit voorziet in de behoefte van circa 78% van de
medewerkers om ook thuis te kunnen werken, blijkt uit medewerkersonderzoek.

Mentale gezondheid en teams

- Een deel van de werkdrukmiddelen is ter beschikking gesteld aan teams en vakgroepen,
die het hebben ingezet voor coaching om beter met elkaar samen te werken.

- Er is een leiderschapsprogramma binnen de RUG met aandacht voor persoonlijke
vaardigheden, kwaliteiten en integriteit. Leidinggevenden worden gestimuleerd daar aan
deel te nemen.

- Er zijn intervisie en korte online coachingssessies beschikbaar voor leidinggevenden ter
ondersteuning van medewerkers in deze tijd van thuiswerken en Corona-onzekerheid.

- Het Balansprogramma voor medewerkers(gericht op vitaliteit en mentale gezondheid) is
voor zover dat kan  online beschikbaar gemaakt.Een e-healthprogramma van Mirro is
beschikbaar voor alle medewerkers en studenten van de RUG. In dit programma, dat ook



mobiel toegankelijk is, zijn allerlei modules te vinden om zelf aan de slag te gaan met de
mentale gezondheid. Dit is een uitbreiding van het aanbod dat HR, SSC en AMD nu al biedt
en is een aanvulling op bestaande zorg of begeleiding.

- De mogelijkheid voor open spreekuren bij bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en
arboverpleegkundige zijn digitaal beschikbaar gemaakt voor medewerkers wanneer zij op
enige wijze gezondheidsproblemen hebben of verwachten te krijgen in hun werk bij de
RUG.

- Het aanbod aan zorg, begeleiding en training op het vlak van mentale gezondheid wordt
tegen het licht gehouden, de vindbaarheid en toegankelijkheid van dat aanbod wordt in
samenwerking met de afdeling Communicatie versterkt.

- Er is een vitaliteitscoach aangesteld die medewerkers adviseert hoe zij gezond kunnen
blijven in deze periode.

Rechtvaardigheid en Veiligheid

- Actieplan Diversiteit & Inclusie: beleidsmaatregelen gericht op het creëren van een veilige
werkomgeving waar ruimte is voor ieders talent. Dit ongeacht ideeën, gender, nationaliteit,
seksuele geaardheid, geloof en etniciteit en herkomst.

- Maatregelen gericht op het vergroten van de sociale veiligheid (o.a. zero tolerance
statement, active bystander trainingen, vereenvoudigen procedure melden ongewenst
gedrag);

Kernwaarden

- Uitgangspunten zijn geformuleerd in het Strategisch plan van de RUG voor de periode
2021-2026.

- Monitoren van de verbondenheid van medewerkers met de RUG. Over het algemeen zijn
medewerkers trots om bij de RUG te werken. Kritisch op de organisatie, maar blij met de
wereldtop 100-notering, de wetenschappelijke prestaties en hun directe collega’s.

Waardering

- RUG-Visie en plannen gebaseerd op de landelijke dialoog Erkennen en Waarderen
(diversificatie wetenschappelijke loopbaanpaden, teamspirit, publicatiedruk/open science
en academisch leiderschap).

- HR heeft een talentportal gerealiseerd waar medewerkers terecht kunnen voor vragen
over hun loopbaan, motivatie, drijfveren en competenties. Onderdeel hiervan is dat
medewerkers persoonlijk advies kunnen krijgen op al deze thema’s.


