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Wat zĳn de grootste uitdagingen?
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verbonden blĳven 
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uren werken

39%

communicatie 
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32%
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eigen
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17%
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een regelmatig

schema

16%
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effectief
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technische
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toegang tot 
informatie
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Wat zĳn de grootste voordelen 
sinds het hybride werken? 

Welke faciliteiten vormen 
een knelpunt voor je?

Grootste verschillen met 
TWM mei 2021

Thuiswerken in de toekomst

Kun je zelf acteren, 
of heb je hier hulp bĳ nodig?

62% heeft thuis goede faciliteiten

34% heeft fysiek last van beeldschermwerk

45% ervaart steun van teamleden

23% werkt meer uren dan voorheen

44% heeft goed contact met leidinggevende
 

46% in de beschikbare tĳd
kan het werk aan 

 36% maakt duidelĳk onderscheid 
tussen werk en vrĳe tĳd

 

 

 

 

 

 

0% 100%

Werkbelasting

Uitdagingen

Faciliteiten

 ja, ik kan zelf acteren
 nee, ik heb hulp nodig
 ik hoef er niet direct iets mee
 anders

56% 19% 16%

16%17%59%

49%

Momenteel werken onze collega’s gemiddeld 
60% van hun tĳd thuis. Gemiddeld is de wens 
om 50% thuis te werken.

 

Welzĳn:
Goed concentreren

64% naar 73%

Lichamelĳk minder fit dan 
voorheen

45% naar 37%
Werkbelasting:

 
Werk meer uren dan voorheen 
om mĳn werktaken af te krĳgen

31% naar 23%

Uitdagingen:

 
Moeite om goede balans 
werk-prive te behouden

55% naar 47%

 
Moeite om verbonden te 
blĳven met studenten

34% naar 26%

 
Ervaart weinig voldoening

18% naar 13%

Weinig optimistisch over de 
toekomst

5% naar 15%

overlegt niet effectief online14%

ervaart weinig voldoening13%
beschikt niet over de 
benodigde informatie9%

heeft niet voldoende 23% faciliteiten op thuiswerkplek

56% ervaart geen knelpunten

heeft geen goede internetverbinding10%

mist onderwĳskundige ondersteuning7%
vindt het moeilĳk om te werken 
via VPN verbinding5%

mist ondersteuning bĳ afstandswerken4%

mist ondersteuning bĳ online lesgeven5%

kan niet goed overweg met software 
voor online vergaderen3%

krĳgt moeilĳk toegang tot 
de ICT service desk4%

mist ondersteuning bĳ online toetsen3%

44% is minder afgeleid door collega’s

53% kan de tĳd zelf indelen

53% kan zich thuis beter concentreren

26% leert veel nieuwe dingen

77% heeft weinig tot geen reistĳd

 

7% ervaart geen voordelen

geeft werk zelf vorm18%

is minder afgeleid door studenten15%
heeft meer ruimte om 
te experimenteren12%
is creatief in het ontwerpen 
van onderwĳs11%

is weinig optimistisch15%

voelt zich emotioneel uitgeput11%

voelt zich energiek19%

De Hybridewerkmonitor is opgesteld samen met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) en de
onderzoekslĳn Studiesucces. Het is de opvolger van de Thuiswerkmonitor (mei 2020 en mei 2021).
Op deze poster staan de eerste resultaten van de Hybridewerkmonitor die in november 2021 door jullie 
is gevuld (n=1764). De resultaten zĳn ook per domein en per opleiding beschikbaar om het gesprek in 
de teams erover te faciliteren.

Wat doet het hybride werken 
mentaal en fysiek met je?

Hoe gaat het met je  
werkbelasting?

kan zich goed concentreren73%

piekert weinig34%

beweegt voldoende39%

kan goed ontspannen36%

37% is lichamelĳk minder fit

29% is onrustig

ervaart veel stress/spanning18%

“Ik ervaar minder stress dan altĳd op locatie werken. 
Het stimuleert tevens creativiteit en ik ben efficiën-
ter gaan werken.”

“Ik vind hybride werken echt van toegevoegde 
waarde op mĳn werk.”

“Ik vind het zelf kunnen kiezen waar ik wanneer werk 
erg prettig. Ook het geen reistĳden hebben werkt 
goed.”

“Ik haal minder energie uit onlinelessen, dan als ik 
deze fysiek op locatie verzorg.”

parttime
(<0.8 fte)

fulltime OOPOP

LG

9%
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