
Thuiswerkmonitor
De Thuiswerkmonitor is opgesteld samen met de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) en de 
onderzoekslijn Studiesucces. Nu we inmiddels al ruim een jaar (met name) vanuit huis werken, is het 
belangrijk te monitoren hoe het met iedereen gaat. Op deze poster staan de eerste resultaten van de 
Thuiswerkmonitor die in mei 2021 door jullie is gevuld (n=1717). De resultaten worden ook per domein 
en per opleiding teruggekoppeld om het gesprek in de teams erover te faciliteren. Dienstverband Functiegroep

“ Hybride onderwijs is voor mij de ideale combinatie. 
Ik zag er in eerste instantie wat tegenop maar ik vind 
het super efficiënt en prettig werken. Alleen mis je de 
studenten maar die zou je dan een paar keer per week 
kunnen ontmoeten. Projectbegeleiding en individuele 
begeleiding gaat heel goed op afstand.”

“ Online vergaderen biedt veel voordelen; scheelt  
veel reistijd, veel meetings op een dag mogelijk  
(kan ook een nadeel zijn.. ;-)). Technische mogelijkheden 
prettig (chatbox, delen van materiaal, werken met  
een mirobord i.p.v. met papieren flappen, opnemen  
van de vergadering etc.).”

Rutger Kappe
rutger.kappe@inholland.nl

Lectoraat Studiesucces
Domein Onderwijs & Innovatie
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Wat doet het thuiswerken
mentaal en fysiek met je?

Wat zijn de grootste voordelen 
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Welke faciliteiten vormen 
een knelpunt voor je?

Grootste verschillen met 
Thuiswerkmonitor 2020

Thuiswerken in de toekomst
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44% naar 31%

Collega’s wensen om 49% van hun tijd vanuit  
huis te mogen blijven werken in de toekomst.
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