
De Hybridewerkmonitor (HWM) is opgesteld samen  
met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) 
en de onderzoekslijn Studiesucces. De HWM brengt  
de werkbeleving van alle collega’s in kaart als gevolg  
van het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor).  
Op deze poster staan de eerste resultaten van de 
vierde meting van de Hybridewerkmonitor (mei 2022,  
n=1309). De resultaten zijn ook per domein en per 
opleiding beschikbaar om het gesprek in de teams 
erover te faciliteren.

Vooral de combinatie van thuis en op locatie 
werken ervaar ik als positief. Waar mogelijk 
kan ik dan eigen keuzes maken waar ik werk.

Sociaal contact met medewerkers, 
 afwisseling omgeving, op dagen dat ik 
op locatie ben, beweeg ik veel meer.

In de hectiek met een jong gezin geeft het 
meer ruimte en lucht in de toch al drukke 
agenda. Zelf tijd indelen en flexibel zijn 
waar nodig. Het geeft zelfs een groter 
commitment naar werk toe!
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