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1 INLEIDING 

In het CAO-akkoord (CAO NU 2011 – 2013) zijn afspraken opgenomen over het toevoegen van het 

aspect duurzame inzetbaarheid in de periodieke Resultaat en Ontwikkelgesprekken (R&O). Doel van 

de cao-afspraak is te stimuleren dat Duurzame Inzetbaarheid een vast thema is in gesprekken tussen 

medewerker en leidinggevende. Om te onderzoeken in hoeverre duurzame inzetbaarheid als vast 

thema is opgenomen in gesprekken tussen medewerker en leidinggevende is het allereerst van 

belang om zicht te krijgen op de stand van zaken ten aanzien van de gesprekkencycli: hoe vaak 

vinden R&O gesprekken plaats, welke onderwerpen worden besproken en is in het gesprek ook 

aandacht voor duurzame inzetbaarheid. 

Dit onderzoek geeft een verslag van het flitspanel onderzoek onder medewerkers van universiteiten. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder alle geledingen in universiteiten, met als restrictie dat zij aanwezig 

moeten zijn in het flitspanel bestand van het ministerie van BZK.  

De vragen uit het onderzoek gingen niet uitsluitend over de gesprekkencyclus, maar er zijn tevens 

vragen gesteld over het werk en over het zetten van loopbaanstappen buiten het werk om. Daarmee 

wilden we inzicht krijgen of en in hoeverre medewerkers zich actief oriënteren op hun loopbaan. 

 

Dit rapport behandelt de volgende onderwerpen: 

 Hoofdstuk 2 geeft informatie over de samenstelling van het flitspanelbestand. Ingegaan wordt op 

de leeftijdsopbouw, verdeling naar mannen en vrouwen, het dienstverband, de verhouding tussen 

het wetenschappelijk en ondersteunend personeel. 

 Hoofdstuk 3 geeft inzicht in hoe medewerkers aankijken tegen hun werk, welke ervaringen zij 

hebben met de R&O gesprekken, welke afspraken worden gemaakt, de loopbaanstappen die 

medewerkers ondernemen buiten hun werk, hoe zij hun loopbaanmogelijkheden zien en of zij 

gebruik maken van het loopbaanadviestraject. 

 Hoofdstuk 4 geeft de mening van de leidinggevenden weer over de R&O gesprekken. Ingegaan 

wordt op hoe vaak zij deze gesprekken houden, wat er aan de orde komt, of duurzame 

inzetbaarheid van de medewerkers wordt besproken en er wordt ingegaan op de R&O 

gesprekken die leidinggevenden zelf voeren vanuit het perspectief van werknemer. Aan het slot 

van dit hoofdstuk vergelijken we enkele opmerkelijke verschillen in de beantwoording tussen 

medewerkers en leidinggevenden. 

 In het slothoofdstuk trekken we enkele conclusies en formuleren we een aantal aandachtpunten. 

 

 

Deze rapportage had niet geschreven kunnen worden zonder de medewerkers die lid zijn van het 

flitspanel. Zij waren bereid om een groot aantal vragen te beantwoorden. Onze dank gaat naar hen uit.  

Kiki Poppes (Universiteit van Amsterdam) en Hervé Tijssen (Universiteit van Tilburg) hebben dit 

onderzoek begeleid en de van het nodige kommentaar en opmerkingen voorzien. Ook hen willen we 

hen hartelijk bedanken voor hun belangrijke bijdrage. 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door SoFoKleS. 

 

Den Haag, februari 2014 

George Evers  

Angelique Rijsdijk 
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2  SAMENSTELLING VAN HET FLITSPANELBESTAND 

In dit hoofdstuk beschrijven we de samenstelling van het flitspanelbestand. Hiermee geven we een 

beeld van wie in het flitspanelbestand aanwezig zijn. In totaal hebben 895 medewerkers van 

universiteiten deelgenomen aan het onderzoek. In bijlage 1 geven we een methodologisch 

verantwoording van het onderzoek. 

2.1 Sociale kaart van het flitspanelbestand 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de deelnemers aan het onderzoek. Er hebben iets 

meer mannen dan vrouwen aan het onderzoek deelgenomen, te weten 54% en 46%. Het merendeel 

van de deelnemers aan het onderzoek is tussen de 56 en 65 jaar oud, gevolgd door de leeftijdsgroep 

46 tot 55 jaar. 

 

Figuur 1: Mannen en vrouwen Figuur 2: Leeftijdsopbouw 

 

 
Figuur 3: Waar werken de flitspanelleden  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man 
54% 

Vrouw 
46% 

Technische Universiteit Delft 9,9%

Universiteit Leiden 9,7%

Universiteit van Amsterdam 9,7%

Universiteit Utrecht 9,3%

Wageningen University 8,3%

Radboud Universiteit Nijmegen 8,2%

Rijksuniversiteit Groningen 8,2%

Erasmus Universiteit Rotterdam 6,5%

Maastricht University 6,1%

Tilburg University 5,7%

Vrije Universiteit Amsterdam 5,3%

Open Universiteit 4,9%

Technische Universiteit Eindhoven 4,6%

Universiteit Twente 3,0%

Overig 0,7%
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Bijna tweederde van de deelnemers aan het onderzoek is universitair opgeleid (64%), gevolgd door 

HBO opgeleiden (19%).  

 

Figuur 4: Het opleidingsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vaste dienstverband is dominant (87%) gevolgd door medewerkers met een tijdelijk dienstverband 

zonder uitzicht op een vast contract (7%). 

 

Figuur 5: Het soort dienstverband 

 

 
 

Figuur 6 laat zien dat de meest voorkomend aantal werkuren tussen de 31 en 40 uren in de week is. 

Het gemiddeld aantal uren van een dienstverband is 30 uur. 

 

Figuur 6: Gemiddeld aantal uren dienstverband 

 

 

 

 

Verdeling wetenschappelijk en ondersteunend personeel 

 

 

 

De deelnemers aan het flitspanel zijn in te delen in wetenschappelijk en ondersteunend personeel (zie 

figuur 7). Het flitspanel bestaat uit 41% wetenschappelijk personeel en 59% behoort tot het 

ondersteunende personeel. 

 

 

 

 

87% 

4% 
7% 

1% 1% 
Vast dienstverband

Tijdelijk contract met
uitzicht op een vast
dienstverband

Tijdelijk contract
zonder uitzicht op een
vast dienstverband

Dienstverband
vanwege een
bijzondere regeling

Lager beroepsonderwijs (lbo, vmbo-praktijk) 0,6%

Mavo, vmbo-theorie, ten hoogste 3 jaar havo/vwo 1,0%

Havo, vwo 4,6%

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 7,2%

Hoger beroepsonderwijs (hbo) 19,3%

Kandidaatsexamen, wo-bachelor, mo B (1e graads) 2,8%

Universitaire opleiding, KIM, KMA 29,8%

Universitaire opleiding: gepromoveerd (dr.) 34,5%

Anders 0,2%

0-10 uur 1,2%

11-20 uur 3,5%

21-30 uur 11,4%

31-40 uur 83,4%

41-50 uur 0,2%

51-60 uur 0,3%
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Figuur 7: Verdeling wetenschappelijk en ondersteunend personeel 

 
 

Het aandeel leidinggevenden 

In het onderzoek is een onderscheid aangebracht tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden. 

Leidinggevenden hebben een eigen vragenlijst ingevuld vanuit hun rol als leidinggevende (de 

resultaten worden besproken in hoofdstuk 4).  Een leidinggevende is een medewerker die 

verantwoordelijk is voor het houden van resultaat- en ontwikkelgesprekken met hun medewerkers. 

In totaal 24% van de flitspanelleden geeft aan een leidinggevende rol te hebben (zie figuur 8). 

 

Figuur  8: Aandeel leidinggevenden  

 

 
 
 
Er zijn in totaal 216 leidinggevenden in het flitspanel aanwezig. Van de leidinggevenden werkt 31% als 

wetenschapper en 19% heeft een ondersteunende functie. Figuur 9 laat zien dat in het 

flitspanelbestand het aandeel leidinggevende onder het wetenschappelijk personeel groter is dan 

onder het ondersteunend personeel. Kortom de ratio leidinggevende-medewerker is bij het 

wetenschappelijk personeel groter dan bij het ondersteunend personeel. 

 

  

41% 59% 

Wetenschappelijk
personeel

Ondersteunend
personeel

24% 

76% 

Leidinggevend

Niet-
leidinggevend
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Figuur 9: Verhouding leidinggevenden en medewerkers 
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3 RESULTAAT- EN ONTWIKKELGESPREKKEN GEZIEN VANUIT 
HET PERSPECTIEF VAN DE MEDEWERKERS 

In dit hoofdstuk rapporteren we hoe medewerkers aankijken tegen de resultaat- en 

ontwikkelgesprekken die zij hadden met hun leidinggevenden. De volgende onderwerpen komen in dit 

hoofdstuk aan de orde: 

 Hoe denken medewerkers over hun werk. 

 Wat zijn de ervaringen met de R&O gesprekken. 

 Is er aandacht voor inzetbaarheid in de R&O gesprekken. 

 Wat zijn loopbaanmogelijkheden. 

 Is er gebruik gemaakt van loopbaanadviestrajecten. 

3.1 Het werk op de universiteit 

We hebben 20 stellingen voorgelegd die betrekking hebben op het werk van medewerkers bij 

universiteiten. De antwoorden konden worden gegeven op een vijfpuntsschaal: 

1= volledig mee oneens                               

2= grotendeels mee oneens                        

3= noch mee eens, noch mee oneens 

4= grotendeels mee eens 

5= volledig mee eens 

 

Medewerkers bij universiteiten vinden dat zij inhoudelijk leuk werk uitvoeren, waarbij zij veel invloed 

hebben op hun eigen werk (zie figuur 10). Uit de figuur blijkt dat medewerkers positief zijn over de 

inhoud van het werk bij universiteiten. 

 

Figuur 10: Hoe denken medewerkers over hun werk 

 
De antwoorden op de vragen over de werkbeleving laten zien dat medewerkers ook over dit aspect te 

spreken zijn. 

1 2 3 4 5

Ik vind mijn werk eentonig

Ik vind mijn werk emotioneel zwaar

Ik krijg voldoende betaald voor het werk dat ik doe

Ik heb vaak het gevoel dat ik tijd tekort kom

Ik kan zelf mijn werktempo bepalen

Ik heb voldoende invloed op de inhoud van mijn werk

Ik leer steeds weer nieuwe dingen in mijn werk

Het werk dat ik doe is erg zinvol voor me

Ik kan zelf beslissen hoe ik mijn werk doe

Ik kan zelf beslissen in welke volgorde ik mijn werk verricht

Ik heb inhoudelijk leuk werk

Inhoud van het werk 
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Hoe denken medewerkers over de rol van hun leidinggevenden? Medewerkers geven aan dat zij 

gewaardeerd worden door hun leidinggevende, dat de leidinggevende laat weten dat hij/zij tevreden is 

en (in iets minder mate) ontvangen de medewerkers voldoende ondersteuning van de leidinggevende. 

 
Tenslotte is een stelling voorgelegd of medewerkers van mening zijn voldoende invloed te hebben op 

de beleidskeuzes van de organisatie. Medewerkers geven aan weinig invloed te hebben op de 

besluitvormingsprocessen in de organisatie. 

 

3.2 Het R&O gesprek 

Iets meer dan driekwart van de medewerkers (76%) geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden 

minstens één R&O gesprek hebben gehad met hun leidinggevende. Een zeer klein aantal 

medewerkers zegt dat zij meer dan één gesprek hebben gehad. In totaal 17% van de medewerkers 

antwoordt geen R&O gesprek te hebben gehad.  

 

In het onderzoek is een aantal vragen gesteld over de resultaat- en ontwikkelgesprekken (R&O). Er 

zijn zeven vragen gesteld over de onderwerpen die in het R&O gesprek aan de orde zijn geweest en 

er is gevraagd of er concrete afspraken zijn gemaakt. Figuur 11 geeft het overzicht. 

 

 

1 2 3 4 5

Ik voel me gefrustreerd door mijn werk

Ik voel me 'opgebrand' door mijn werk

Ik voel me vermoeid als ik opsta en er weer een werkdag
voor me ligt

Er heerst een prettige sfeer op de afdeling / in het team

Ik kan mijn werktijden goed laten aansluiten bij mijn
thuissituatie

Werkbeleving 

1 2 3 4 5

Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn leidinggevende

Mijn leidinggevende laat weten of hij/zij tevreden is over
mijn werk

Ik heb het gevoel gewaardeerd te worden door mijn
leidinggevende

Leidinggevende 

0 1 2 3 4 5

Ik heb voldoende invloed op de beleidskeuzes die mijn
organisatie maakt

Organisatie 
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Figuur 11: Welke onderwerpen komen aan de orde in het R&O gesprek. 

 
 

Wel besproken en concrete afspraken gemaakt 

De volgende vier onderwerpen bespreekt de medewerker en de leidinggevende vaak in het R&O 

gesprek en leiden tot concrete afspraken: 

 De werkafspraken voor de komende periode. 

 Wat de resultaten zijn geweest in de afgelopen periode. 

 De taakverdeling en de samenwerking binnen de afdeling en/of het team. 

 De persoonlijke ontwikkeling (training, coaching en ontwikkeling). 

  

Wel besproken, geen concrete afspraken gemaakt 

De verschillen tussen de onderwerpen die zijn besproken maar waarover geen afspraken zijn gemaakt 

zijn minder groot dan bij het kopje wel besproken en concrete afspraken gemaakt. De top 4 van 

onderwerpen zijn: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Uw beloning voor de verrichte werkzaamheden

Uw persoonlijke omstandigheden (afspraken gaan
bijvoorbeeld over de mogelijkheden om werk en
zorg te combineren; zorg voor kinderen, ouders

en/of anderen)

Uw loopbaan (zoals verblijfsduur in de huidige
functie, loopbaanmogelijkheden en de oriëntatie op

een andere functie)

Uw persoonlijke ontwikkeling (training, coaching en
ontwikkeling)

De taakverdeling, de samenwerking binnen uw
afdeling en/of uw team

Wat uw werkresultaten zijn geweest

De werkafspraken voor de komende periode

Wel besproken en concrete afspraken gemaakt

Wel besproken, geen concrete afspraken gemaakt

Niet besproken
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 Wat de werkresultaten zijn geweest. 

 De taakverdeling en de samenwerking binnen de afdeling en/of het team. 

 De persoonlijke ontwikkeling (training, coaching en ontwikkeling). 

 De loopbaan, zoals verblijfsduur in de huidige functie, loopbaanmogelijkheden en de orientatie op 

een andere functie. 

 

Niet besproken 

Er is een aantal onderwerpen waar helemaal niet over is gesproken in het R&O gesprek. De in het 

oog lopende onderwerpen waar niet over is gesproken zijn: 

 De beloning voor verrichte werkzaamheden. 

 De persoonlijke omstandigheden (combinatie van arbeid en zorg). 

 

Beoordeling 

Heeft het R&O-gesprek met de leidinggevende geleid tot een beoordeling? Tweederde van de 

respondenten geeft aan dat het R&O gesprek leidt tot een beoordeling. Bijna een derde geeft dat dat 

niet het geval is. 

 

Figuur 12: Leidt het R&O-gesprek tot een beoordeling (N=566) 

 

 

 

 

 

Vastleggen van de gesprekken 

In hoeverre worden gemaakte afspraken vastgelegd en kan er gebruik worden gemaakt van 

standaardformulieren? 

In het overgrote deel worden de afspraken die gemaakt zijn in het R&O vastgelegd (zie figuur 13).  

  

Figuur 13: Worden de afspraken die u maakt in het R&O gesprek vastgelegd? (N=566) 

 

 

 

 

 

Bij het opstellen van de rapportage kunnen leidinggevenden gebruik maken van standaardformulieren. 

Ruim 90% van de respondenten geeft aan dat er standaardformulieren beschikbaar zijn. 

 

Figuur 14: Wordt gebruik gemaakt van standaard formulieren bij het opstellen van het R&O verslag? 

(N=566) 

 

 

 

 

De overgrote meerderheid van de medewerkers ontvangt een exemplaar van het R&O verslag. 

 

Figuur 15: Ontvangt u een exemplaar van het R&O-verslag? (N=539) 

 

 

 

Het is binnen de universiteiten niet gebruikelijk om de voortgang van gemaakte afspraken uit het R&O 

gesprek te bespreken, zo blijkt uit figuur 16. Bij het ondersteunend personeel wordt de voortgang 

vaker besproken dan bij het wetenschappelijk personeel. 

Ja 66,3%

Nee 29,5%

Geen antwoord 4,2%

Ja 87,5%

Nee 2,7%

Niet altijd 9,9%

Ja 95,6%

Nee 4,4%

Ja 92,9%

Nee 4,4%

Weet ik niet 2,7%
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Figuur 16: Bespreekt u regelmatig de voortgang van de gemaakte afspraken uit het R&O gesprek met 

uw leidinggevende? (N=566) 

 

 

 

 

Het is wel gebruikelijk volgens 85% van de medewerkers om de gemaakte afspraken in het eerst 

volgende formele gesprek te evalueren (figuur 17). 

 

Figuur 17: Worden de gemaakte afspraken in het eerst volgende formele gesprek geëvalueerd? 

(N=566) 

 

 

 

 

Ondersteuning bij de gesprekken 

Iets meer dan viervijfde van de respondenten geeft aan geen ondersteuning in de vorm van een 

training of cursus te hebben gehad bij het voeren van het R&O gesprek met de leidinggevende (zie 

figuur 18). 

 

Figuur 18: Heeft u een training of een cursus gevolgd die u ondersteunt bij het voeren van de 

gesprekken met uw leidinggevende? (N=566) 

 

 

 

 

Van de medewerkers die wel een dergelijke training of cursus heeft gehad geeft bijna 40% aan dat dit 

geholpen heeft om met de leidinggevende van gedachten te wisselen over de inzetbaarheid. 

De behoefte aan een cursus of training is niet groot. In totaal 18% van de respondenten zou een 

cursus of training willen volgen, 19% weet het niet en 63% geeft aan dit niet te willen. Het 

ondersteunend personeel heeft duidelijk meer belangstelling voor een cursus of training dan het 

wetenschappelijk personeel (12% tegenover 22%). 

 

De meerwaarde van het R&O gesprek voor de loopbaanontwikkeling 

In het R&O gesprek kan worden gesproken over de loopbaanontwikkeling van de medewerker. De 

vraag is of medewerkers van mening zijn dat het R&O gesprek over de loopbaanontwikkeling een 

meerwaarde heeft (zie figuur 19). De respondenten zijn redelijk uitgesproken over de vraag, want ruim 

de helft geeft aan dat het R&O-gesprek geen meerwaarde heeft. Iets meer dan een vijfde antwoordt 

dat wel meerwaarde heeft, een zelfde aantal respondenten weet het niet. 

 

Figuur 19: Levert het R&O gesprek voor u meerwaarde op voor uw loopbaanontwikkeling? (N=566) 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheid over de gevoerde gesprekken 

Bijna 60% van de medewerkers is tevreden over het gesprek dat met de leidinggevende is gehouden, 

een kwart is hier neutraal over, de rest is (heel) ontevreden, zie figuur 20. 

 

Ja 16,1%

Nee 83,9%

Ja 29,0%

Nee 71,0%

Ja 85,2%

Nee 14,8%

Ja 22,3%

Nee 55,3%

Weet ik niet 22,4%
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Figuur 20: In welke mate bent u tevreden over de gevoerde gesprekken met uw leidinggevende? 

(N=566) 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte is gevraagd of de medewerkers het gesprek met hun leidinggevende belangrijk vinden. Uit 

figuur 21 blijkt dat meer dan 70% van de respondenten het gesprek belangrijk vindt. Een zeer kleine 

minderheid vindt het gesprek (erg) onbelangrijk. Een vijfde heeft een neutrale opvatting. 

 

Figuur 21: Vindt u het R&O gesprek met de leidinggevende belangrijk? (N=566) 

 

 

 

 

 

 

3.3 Inzetbaarheid  

Duurzaam inzetbaar blijven is voor zowel de werkgever als de werknemer van groot belang omdat 

werknemers langer doorwerken. De aanleiding hiervoor is de verhoging van de leeftijd waarop met 

pensioen wordt gegaan. De leidinggevende en de medewerker zullen een dialoog moeten hebben om 

de loopbaanontwikkeling van de medewerker te bespreken. In hoeverre gebeurt dat binnen de 

universiteiten? Om zicht te krijgen op deze dialoog hebben we zeven vragen voorgelegd, waarbij we 

hebben gevraagd of er over gesproken is en of dit heeft geleid tot concrete afspraken of niet, of dat 

hierover niet is gesproken. Figuur 22 geeft de antwoorden weer. 

 

Wel besproken en concrete afspraken over gemaakt 

Er is een aantal onderwerpen waarover de leidinggevende heeft gesproken met de medewerker en 

waar ook concrete afspraken over zijn gemaakt. Het gaat elke keer om een minderheid van de 

medewerkers die aangeven hierover te hebben gesproken en concrete afspraken te hebben gemaakt. 

De onderwerpen waarover het meest wordt gesproken en concrete afspraken worden gemaakt zijn:  

 De kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren.  

 De huidige rol in de organisatie. 

 De werkomstandigheden en de toekomstige rol in de organisatie. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het bij deze onderwerpen gaat om een minderheid van de 

medewerkers. 

 

Wel besproken en geen concrete afspraken gemaakt 

Een aantal onderwerpen wordt besproken met de leidinggevende maar er worden geen concrete 

afspraken gemaakt. Het gaat om: 

 De rol in de organisatie en de toekomstige rol in de organisatie. 

 De werkomstandigheden, de benodigde vaardigheden en de drijfveren in het werk. 

 

Niet besproken 

Er is een duidelijk aantal onderwerpen waarover de medewerker en de leidinggevende het zo goed 

als niet hebben in het R&O gesprek. De meest opvallende onderwerpen zijn: 

Heel tevreden 15,0%

Tevreden 42,8%

Neutraal 24,7%

Ontevreden 12,7%

Heel ontevreden 4,8%

Erg belangrijk 19,6%

Belangrijk 51,9%

Neutraal 21,0%

Onbelangrijk 5,1%

Erg onbelangrijk 2,3%
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 De besteding van de twee ontwikkeldagen. Dit is opmerkelijk omdat het om een afspraak uit de 

Cao gaat. 

 Verder is het ongebruikelijk om te spreken over de drijfveren in de prive-situatie. Ook de drijfveren 

voor het werk worden naar verhouding vaak niet besproken. 

 

Welke concrete afspraken zijn gemaakt 

Als de respondenten hebben aangegeven dat zij concrete afspraken hebben gemaakt met hun 

leidinggevenden, hebben we gevraagd welke afspraken dat waren. Deze vraag is voorgelegd als de 

respondenten concrete afspraken hadden gemaakt over de volgende drie onderwerpen (N=237): 

 Bespreekt u met uw leidinggevende welke kennis en vaardigheden u nodig heeft om uw werk uit 

te kunnen voeren? 

 Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw huidige rol is in de organisatie? 

 Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw toekomstige rol zal zijn in de organisatie? 

 

De meest gemaakte concrete afspraken zijn: 

 Het volgen van een training of cursus, bedoeld om huidige kennis en vaardigheden op peil te 

houden. 

 De afspraak om het takenpakket te verruimen door andersoortige werkzaamheden te gaan 

uitvoeren 

 Het volgen van een opleiding of training om kennis en vaardigheden te verruimen zodat 

andersoortige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
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Figuur 22: Duurzame inzetbaarheidsonderwerpen in het R&O gesprek 

 
 

Andere concrete afspraken worden in zeer geringe mate gemaakt. Het valt op dat afspraken die 

bedoeld zijn de inzetbaarheid te vergroten, zoals het gebruik van de twee ontwikkeldagen, de 

oriëntatie op ander werk bijvoorbeeld via een stage, en het maken van een loopbaanscan nauwelijks 

worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Maakt u met uw leidinggevende afspraken over
de besteding van de twee ontwikkeldagen

(afspraak in de CAO)?

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
drijfveren zijn in de privésituatie?

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
drijfveren zijn voor het werk?

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
toekomstige rol zal zijn in de organisatie?

Bespreekt u met uw leidinggevende de
werkomstandigheden van uw werk (Denk aan

beeldschermwerk, werkdruk, fysiek zware
omstandigheden en de veiligheid op uw werk)?

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
huidige rol is in de organisatie?

Bespreekt u met uw leidinggevende welke kennis
en vaardigheden u nodig heeft om uw werk uit te

kunnen voeren?

Wel besproken en concrete afspraken gemaakt

Wel besproken, geen concrete afspraken gemaakt

Niet Besproken
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Figuur 23: Concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid (N=237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wiens rekening komt de gemaakte afspraak 

Het antwoord op deze vraag beperken we tot de meest genoemde afspraken uit figuur 23 (concrete 

afspraken over volgen van opleiding voor het op peil houden kennis en vaardigheden voor het huidige 

werk en andersoortig werk). Deze afspraken worden grotendeels betaald door de werkgever.  

3.4 Loopbaanmogelijkheden 

Het kan zijn dat medewerkers zich oriënteren op een andere loopbaan, maar dat doen zonder de 

werkgever daarbij te betrekken. Tweederde van medewerkers onderneemt geen loopbaanstappen, 

iets meer dan een kwart doet dat wel en 7,2% geeft aan deze vraag niet te willen beantwoorden (zie 

figuur 24). 

 

Figuur 24: Onderneemt u loopbaanstappen buiten uw organisatie om (N=679) 

 

 

 

 

 

Welke loopbaanstappen ondernemen medewerkers buiten de werkgever om (N=183;zie figuur 25)? 

Het aanmaken van een Linkedin-profiel  is het meest gekozen middel, gevolgd door het daadwerkelijk 

schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van loopbaangesprekken. Het minst genoemd zijn 

Ja Nee

Geen 

antwoord          

U heeft een training of cursus gevolgd of u gaat een training of 

cursus volgen, vooral bedoeld om uw huidige kennis en 

vaardigheden bij de tijd te houden. 
57,0% 40,5% 2,5%

U heeft een afspraak gemaakt of u gaat een afspraak maken om uw 

takenpakket te verruimen door andersoortige werkzaamheden te 

gaan uitvoeren. 
45,6% 52,7% 1,7%

U heeft een opleiding gevolgd of u gaat een opleiding volgen om uw 

kennis en vaardigheden te verruimen met het oog op het kunnen 

uitvoeren van andersoortige werkzaamheden.
31,2% 65,4% 3,4%

U heeft een loopbaangesprek gevoerd of u gaat een 

loopbaangesprek voeren, waarin is/wordt verkend wat uw 

toekomstmogelijkheden zijn. 
23,2% 70,5% 6,3%

U heeft collega’s en/of relaties uitgenodigd of u gaat collega’s en/of 

relaties uitnodigen om een 360graden feedback in te vullen. 

13,1% 81,9% 5,1%

U heeft een loopbaanscan gemaakt of u gaat een loopbaanscan 

maken om te verkennen welke loopbaanstappen denkbaar zijn. 

8,4% 87,8% 3,8%

U heeft afspraken gemaakt of u gaat afspraken maken om zich te 

oriënteren op ander werk. Bijvoorbeeld door een stageplek in een 

andere organisatie. 
5,5% 89,0% 5,5%

U heeft een concrete afspraak gemaakt over de besteding van de 

twee ontwikkeldagen waar u volgens een CAO-afspraak gebruik van 

kunt maken. 
4,6% 89,9% 5,5%

Ja 26,9%

Nee 65,9%

Wil ik niet beantwoorden 7,2%
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deelname aan discussiegroepen, het gebruik maken van een loopbaanadviseur en het inschakelen 

van de vakbond.  

Er is weinig onderscheid tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel bij de verschillende 

activiteiten. Wetenschappelijk personeel voert iets vaker een loopbaangesprek met mensen die zij 

vertrouwen dan het ondersteunend personeel. 

 

Figuur 25: Welke loopbaanstappen onderneemt de medewerker buiten de werkgever om? (N=183) 

 

 
 

 

De belangrijkste redenen om geen loopbaanstappen buiten het werk om te zetten is, dat het werk 

voldoende perspectief biedt en dat de verwachting geen kans te maken op de arbeidsmarkt (zie figuur 

26). Bij het onderdeel geen kans maken door de leeftijd is een klein onderscheid tussen 

wetenschappelijk en ondersteunend personeel. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik maak gebruik van de vakbond bij mijn
oriëntatie op een andere baan.

Ik heb een loopbaanadviseur in de arm
genomen.

Ik neem actief deel aan internet
discussiegroepen om mezelf beter zichtbaar te

maken op de arbeidsmarkt.

Ik oriënteer mij op het starten van een eigen
bedrijf (denk aan gesprek met de bank, Kamer

van Koophandel, opstellen business plan).

Ik heb een eigen bedrijf naast mijn baan.

Ik heb een portfolio aangelegd waarin mijn kennis
en vaardigheden zijn vastgelegd.

Ik heb op verschillende websites mijn profiel
achtergelaten om vindbaar te zijn.

Ik voer zelf loopbaangesprekken met mensen die
ik vertrouw.

Ik schrijf sollicitatiebrieven.

Ik heb een linkedIn profiel aangemaakt.

Alle werknemers (N=183) Wetenschappelijk (N=89) Ondersteunend (N=94)
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Figuur 26: Redenen om geen loopbaanstappen te nemen 

 
 

Wat zijn loopbaanmogelijkheden 

We hebben de medewerkers een aantal stellingen voorgelegd over hun loopbaanmogelijkheden om 

zicht te krijgen op de vraag hoe de medewerkers aankijken tegen hun loopbaanperspectieven. We 

hebben 12 stellingen voorgelegd die betrekking hebben loopbaanmogelijkheden van medewerkers. 

De antwoorden konden worden gegeven op een vijfpuntsschaal: 

1= volledig mee oneens                             

2= grotendeels mee oneens                        

3= noch mee eens, noch mee oneens 

4= grotendeels mee eens 

5= mee eens 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik vind dat mijn werkgever het initiatief moet
nemen.

Ik ga binnenkort met pensioen.

Ik verwacht geen kans te hebben op de
huidige arbeidsmarkt.

Andere reden, namelijk: (invullen in
onderstaande tekstvak)

Ik denk dat ik door mijn leeftijd geen kans
maak op de arbeidsmarkt.

Er is geen reden voor omdat mijn huidige werk
voldoende perspectieven biedt.

Alle werknemers (N=448) Wetenschappelijk (N=144) Ondersteunened (N=304)
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Figuur 27: Stellingen over loopbaanmogelijkheden 

 
 

De antwoorden op de stellingen geven aan dat : 

 Medewerkers zich willen blijven ontwikkelen ook als dat geen relatie heeft met het huidige werk. 

 Zij hechten eraan de inzetbaarheid te bespreken met de leidinggevende. 

 Medewerkers vinden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de inzetbaarheid op langere termijn. 

 Het werk biedt voldoende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 De loopbaanperspectieven in het werk worden gering gevonden. 

 Zij denken ieder jaar bewust na over de loopbaan. 

 De werkgever biedt voldoende ondersteuning om te werken aan de inzetbaarheid. 

Er is weinig onderscheid tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel.  

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Ik vind de situatie op mijn werk niet veilig genoeg om te
werken aan mijn loopbaan.

De aandacht voor loopbaanontwikkeling in het gesprek
met mijn leidinggevende schaadt mijn huidige positie.

Als ik nu naar ander werk zou zoeken dan denk ik
binnen drie maanden een andere baan te vinden.

Het R&O gesprek wordt gebruikt om mij te beoordelen
en om die reden belemmert het mij om over mijn

loopbaanwensen te praten met mijn leidinggevende.

De twee ontwikkeldagen uit de CAO vind ik nuttig en
zinvol om in te zetten voor mijn loopbaanontwikkeling.

Mijn werkgever biedt mij voldoende ondersteuning om
te werken aan mijn inzetbaarheid.

Ik denk ieder jaar bewust na over mijn loopbaan.

Mijn loopbaanperspectieven in mijn werk zijn gering.

Mijn werk biedt voldoende leeren
ontwikkelingsmogelijkheden.

Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn inzetbaarheid op
de langere termijn.

Ik vind het belangrijk om mijn inzetbaarheid te
bespreken met mijn leidinggevende.

Ik wil me ontwikkelen ook al heeft dat geen relatie met
mijn functie waarin ik nu werk.

Alle werknemers (N=566) Wetenschappelijk (N=201) Ondersteunend (N=365)
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Loopbaanadviestrajecten 

In de Cao is afgesproken dat medewerkers gebruik kunnen maken van een loopbaanadvies (artikel 

6.5 van de Cao). Daarbij geldt dat werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd van twee 

jaar of meer gebruik kunnen maken van een loopbaanadvies. Voor werknemers met een 

dienstverband voor onbepaalde tijd kan een keer per vijf jaar gebruik maken van het loopbaanadvies 

gesprek. 

Over het loopbaanadviestraject is een aantal vragen gesteld. Iets meer dan driekwart van de 

medewerkers vindt het belangrijk dat zij van een loopbaanadviestraject gebruik kunnen maken (figuur 

28). 

 

Figuur 28: Vindt u het belangrijk  dat u gebruik kan maken van een loopbaanadviestraject?(N=679) 

 

 

 

 

 

 

 

Het belangrijk vinden van de mogelijkheid  van een loopbaanadviestraject leidt niet zonder meer tot 

het gebruik maken van deze mogelijkheid. Uit figuur 29 blijkt dat 14% van de medewerkers in de 

afgelopen drie jaren een dergelijk traject heeft gedaan. 

 

Figuur 29: Heeft u in de afgelopen 3 jaar wel eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 

loopbaanadviestraject te doorlopen? (N=679) 

 

 

 

 

 

De medewerkers die een loopbaanadviestraject hebben doorlopen is gevraagd wie de begeleiding 

verzorgde (zie figuur 30). Bijna driekwart van de medewerkers antwoordt dat dit werd verzorgd door 

een interne loopbaanadviseur.  

 

Figuur 30: Wie begeleidde het loopbaanadviestraject (N=95) 

 

 

 

 

In het loopbaanadviestraject bestaat uit verschillende activiteiten. Wat is het oordeel van de 

medewerkers over de verschillende aspecten? Uit figuur 31 blijkt dat medewerkers de loopadviseur 

beoordelen met een 6,9 en het geheel van het loopbaanadviestraject met een 6,5. De gebruikte 

instrumenten beoordelen zij met een 6,4. Al met al is het oordeel een voldoende.  

 

  

Ja 14%

Nee 87,4%

Geen antwoord 1,6%

Interne loopbaanadviseur binnen de eigen organisatie 72,6%

Externe loopbaanadviseur van een extern bureau 33,7%

Zeer belangrijk 27,1%

Belangrijk 50,2%

Neutraal 18,9%

Onbelangrijk 2,4%

Zeer onbelangrijk 1,5%
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Figuur 31: Het gemiddelde rapportcijfer (van 1 tot 10) dat medewerkers geven aan loopadvies (N=95). 

 
 

Wat heeft het loopbaanadviestraject opgeleverd volgens de medewerkers (N=95). Zij geven aan dat: 

 Door het loopbaanadviestraject de zelfkennis (wie ben ik en wat kan ik) is toegenomen (69%). 

 Zij meer het initiatief nemen in de eigen loopbaan (56%). 

 Dat er een beter beeld is ontstaan van de loopbaanmogelijkheden (41%). 

 Zij niet meer kennis hebben gekregen van de arbeidsmarkt (44%). 

 Het gevoel is ontstaan de loopbaan meer in eigen hand te hebben (39%). 

 

Tenslotte is gevraagd of medewerkers in de komende drie jaren gebruik zouden willen maken van een 

loopbaanadviestraject (N=573). Een derde geeft aan dat niet van plan te zijn. Onder degenen die dit 

wel van plan zijn twijfelt een fors aantal, want 48% zegt misschien, 10% antwoordt waarschijnlijk en 

slechts 9% geeft aan dit zeker van plan te zijn (figuur 32). 

 

Figuur 32:  Denkt u gebruik te gaan maken van het loopbaanadviestraject in de komende drie jaren 

(N=573) 

 

 

 

 

 

3.5 Opmerkelijke resultaten  

 Medewerkers geven aan dat het werk dat zij uitvoeren leuk en uitdagend is: het werk biedt veel 

uitdaging, de waardering voor het werk is groot en de sfeer in het team is goed. Medewerkers 

geven alleen aan dat de invloed op de beleidskeuzes van de organisatie gering is. 

 Het merendeel van de medewerkers heeft een R&O gesprek met de leidinggevende. In een groot 

aantal gevallen worden concrete werkafspraken gemaakt voor de komende periode. Het R&O 

gesprek leidt in een groot aantal gevallen tot een beoordeling. 

 De gemaakte afspraken worden doorgaans vastgelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

standaardformulieren. De medewerkers ontvangen het verslag. De gemaakte afspraken worden in 

het volgende R&O gesprek geëvalueerd. 

 De gesprekken met de leidinggevenden worden belangrijk gevonden en de medewerkers zijn 

tevreden over de gehouden gesprekken. De gesprekken leveren voor meer dan de helft van de 

medewerkers geen meerwaarde op voor de loopbaanontwikkeling. 

6 6,2 6,4 6,6 6,8 7

De gebruikte instrumenten en methoden
tijdens het loopbaanadviestraject

Het gevolgde loopbaanadviestraject in zijn
geheel

De begeleiding door de loopbaanadviseur

Nee, zeker niet 33,3%

Ja, misschien 47,6%

Ja, waarschijnlijk 10,3%

Ja, zeker 8,7%
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 In het R&O gesprek komt het onderwerp duurzame inzetbaarheid beperkt aan de orde. 

Medewerkers en leidinggevenden spreken met name over de kennis en vaardigheden die nodig 

zijn om het werk te kunnen uitvoeren. Loopbaanmogelijkheden die daarbuiten liggen komen in 

geringe mate aan bod. Als er concrete afspraken worden gemaakt dan is dat doorgaans over het 

volgen van een training of cursus. 

 Een belangrijk deel van de medewerkers die loopbaanstappen neemt buiten het werk om (van het 

totaal gaat het om een klein deel), geeft aan een LinkedIn profiel te hebben aangemaakt. 

Medewerkers die geen loopbaanstappen buiten het werk nemen motiveren dit met dat het huidige 

werk voldoende perspectieven biedt. 

 Medewerkers geven aan dat zij zich willen ontwikkelen ook als dat geen relatie heeft met het 

werk. Het gebruik van een loopbaanadviestraject om dat te verkennen is echter gering, hoewel 

medewerkers dat wel belangrijk vinden. Op de vraag of zij de komende drie jaren gebruik gaan 

maken van het loopbaanadviestraject wordt een twijfelend antwoord gegeven.  

 Indien medewerkers wel een loopbaanadviestraject hebben doorlopen dan heeft dat meer 

zelfkennis opgeleverd en leidt het tot het nemen van initiatieven rond de eigen loopbaan.  
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4 R&O GESPREKKEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE 
LEIDDINGGEVENDEN 

In dit hoofdstuk bespreken we het onderdeel van de vragenlijst dat is voorgelegd aan de 

leidinggevenden. Aan dit onderdeel van de enquête deden 216 leidinggevenden mee. De 

leidinggevenden geven gemiddeld aan 22 medewerkers leiding.  

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 De R&O gesprekken die leidinggevenden hebben met de medewerkers. 

 De aandacht voor duurzame inzetbaarheid in de gesprekken. 

 Het R&O gesprek van de leidinggevende zelf. 

4.1 R&O beleid en verwachtingen 

We hebben leidinggevenden de vraag voorgelegd of de universiteit een beleid heeft ten aanzien van 

R&O gesprekken. Uit figuur 33 blijkt dat bijna alle respondenten aangeven dat hun universiteit een 

beleid heeft voor het voeren van R&O gesprekken.  

 

Figuur 33: Is er beleid ten aanzien van R&O gesprekken  

 
 

Het is de leidinggevenden duidelijk wat van hen wordt verlangd bij het houden van de R&O 

gesprekken (zie figuur 34), want iets meer dan 90% van hen geeft aan dat dit het geval is.  

 

Figuur 34: Is duidelijk wat de organisatie van u verwacht bij het R&O gesprek? (N=216) 

 

 

 

 

 

Het is ook duidelijk welke onderwerpen aan de orde moeten komen in de R&O gesprekken. Bijna alle 

leidinggeven  weten wat zij aan de orde moeten stellen in het gesprek met hun medewerkers (zie 

figuur 35). 

 

Figuur 35: Is het voor u duidelijk welke onderwerpen aan de orde moeten komen bij het voeren van 

R&O gesprekken met medewerkers? (N=216) 

 

95% 

1% 

4% 

Ja

Nee

Weet niet

Ja 91,2%

Nee 7,4%

Weet ik niet 1,4%

Ja 96,8%

Nee 1,9%

Weet ik niet 1,4%
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We hebben gevraagd welke onderwerpen de leidinggevenden in het gesprek met hun medewerkers 

bespreken. Figuur 36 geeft het overzicht. Zo goed als alle leidinggevenden geven aan dat de 

werkresultaten, de werkafspraken, de persoonlijke ontwikkeling en de beoordeling van de medewerker 

aan de orde komen. Ook de loopbaanontwikkeling van de medewerker wordt zeer vaak genoemd. De 

taakverdeling en de persoonlijke omstandigheden komen volgens de leidinggevenden ook vaak aan 

de orde. 

Wat opvalt is dat de besteding van de twee ontwikkeldagen (de Cao afspraak) weinig wordt genoemd. 

 

Figuur 36: Onderwerpen die in het R&O gesprek aan de orde komen (N=209) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 R&O gesprekken met de medewerkers 

Bijna alle leidinggevenden houden jaarlijks een R&O gesprek met hun medewerkers (zie figuur 37). 

Slechts enkele leidinggevenden geven aan dat dat niet jaarlijks gebeurt. De meeste leidinggevenden 

(86%) heeft een keer per jaar een R&O gesprek met de medewerker, 9% van de leidinggevenden 

geeft aan dat dat wisselt per medewerker en 5% geeft aan dat het gaat om verschillende gesprekken 

per jaar. 

 

Figuur 37: Voert u jaarlijks met uw medewerkers Resultaat & Ontwikkelgesprekken (R&O gesprek)? 

(N=216) 

 

 

 

 

Er wordt bijna altijd een verslag van het gesprek gemaakt (98%), waarbij de leidinggevenden gebruik 

maken van een standaardformulier (97%). Het R&O verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

medewerker (97%) en dit verslag komt in het personeelsdossier terecht (92%). 

 

Ondersteuning bij het R&O gesprek 

Krijgen de leidinggevenden ondersteuning bij het houden van de R&O gesprekken en van wie? Iets 

meer dan de helft van de leidinggevenden geeft aan dat zij ondersteuning krijgen en dat deze 

ondersteuning vooral wordt gegeven door de afdeling P&O (81%). Een klein aantal leidinggevenden 

geeft aan dat de ondersteuning afkomstig is van een extern bureau of persoon (6%). Andere 

ondersteuning krijgen leidinggevenden van een aantal andere personen, zoals de eigen 

leidinggevende, de directeur en/of collega’s. 

Ja 91,7%

Nee 8,3%

De werkresultaten van de medewerker. 95,2%

De werkafspraken voor de komende periode. 95,2%

De persoonlijke ontwikkeling wordt besproken (training, coaching en ontwikkeling). 94,7%

De beoordeling van de werkzaamheden die de medewerker uitvoert. 93,3%

De loopbaanontwikkeling van de medewerker komt aan de orde (zoals verblijfsduur in de huidige 

functie, loopbaanmogelijkheden en de oriëntatie op een andere functie). 88,5%

De taakverdeling, de samenwerking binnen de afdeling en/of het team. 78,9%

De persoonlijke omstandigheden worden besproken (afspraken gaan bijvoorbeeld over de 

mogelijkheden om werk en zorg te combineren; zorg voor kinderen, ouders en/of anderen). 61,2%

De beloning voor de verrichte werkzaamheden. 24,9%

De besteding van de twee ontwikkeldagen (CAO afspraak). 12,4%
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De ondersteuning bestaat uit het gebruik kunnen maken van standaardformulieren en 

leidinggevenden kunnen een training of cursus volgen om zich te bekwamen in het houden van een 

R&O gesprek (zie figuur 38). 

 

Figuur 38:  Waar bestaat de ondersteuning uit? (N=117) 

 

 

 

 

 

 

 

De ondersteuning die beschikbaar is voor leidinggevenden lijkt voldoende want bijna 90% van hen 

geeft aan geen behoefte te hebben aan meer of andersoortige ondersteuning. Slechts 6% geeft aan 

daar wel behoefte aan te hebben. 

 

Feedback op de R&O gesprekken 

In hoeverre worden de gehouden gesprekken getoetst aan de doelstellingen van de organisatie en in 

hoeverre levert P&O feedback op de gehouden gesprekken? Iets meer dan tweevijfde van de 

leidinggevenden geeft aan dat de resultaten van de gesprekken worden getoetst aan de doelstellingen 

van de organisatie. De rest van de leidinggevenden zegt van niet of weet het niet (zie figuur 39). 

 

Figuur 39: Worden de resultaten van de gesprekken die u voert met uw medewerkers getoetst aan de 

doelstellingen van uw organisatie? (N=216) 

 

 

 

 

 

Het is bij universiteiten niet gebruikelijk dat P&O feedback geeft over de R&O gesprekken die 

leidinggevenden houden met hun medewerkers. Een kwart van de leidinggevenden antwoordt dat er 

sprake is van feedback, ruimt tweederde geeft aan dat dat niet het geval is (zie figuur 40). 

 

Figuur 40: Feedback van P&O op de R&O gesprekken (N=219) 

 

 

 

 

 
Duurzame inzetbaarheid 

Bespreken de leidinggevenden met hun medewerkers de duurzame inzetbaarheid en welke 

onderwerpen komen aan de orde? Uit figuur 41 blijkt dat bijna driekwart van de leidinggevende de 

duurzame inzetbaarheid van de medewerkers aan de orde stelt in het R&O gesprek. 

 

Figuur 41: Komt duurzame inzetbaarheid in het R&O gesprek aan de orde (N=216) 

 

 

 

Welke onderwerpen stelt de leidinggevende in het R&O gesprek aan de orde? Onderwerpen die heel 

vaak aan de orde komen in het R&O gesprek zijn volgens de leidinggevenden: 

 De loopbaanontwikkeling van de medewerker. 

 De kennis en vaardigheden die de medewerker nodig heeft om het werk uit te voeren. 

 De huidige rol van de medewerker in de organisatie. 

Ik kan standaardformulieren gebruiken bij het voeren van R&O gesprekken 92,3%

Ik kan een training of cursus volgen om een R&O gesprek te voeren 67,5%

Ik word gestimuleerd om alle onderwerpen in het R&O gesprek aan de orde te 

stellen 44,4%

Anders 25,6%

Ja 42,6%

Nee 28,7%

Weet niet 28,7%

Ja 25,9%

Nee 69,4%

Weet ik niet 4,6%

Ja 71,3%

Nee 28,7%
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 De toekomstige rol van de medewerker in de organisatie. 

 De werkomstandigheden komen aan de orde. 

 En de drijfveren van de medewerker in het werk. 

 

De drijfveren in de privesituatie en de besteding van de twee ontwikkeldagen worden nauwelijks aan 

de orde gesteld. 

 

Figuur 42: Duurzame inzetbaarheids onderwerpen in het R&O gesprek (N=154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning om duurzame inzetbaarheid te bespreken 

Meer dan de helft van de leidinggevenden (57%) geeft aan dat zij niet worden ondersteund of 

gestimuleerd door P&O om duurzame inzetbaarheid aan de orde te stellen (zie figuur 43). Bijna een 

derde geeft aan dat dat wel het geval is. 

 

Figuur 43:  Ondersteunt of stimuleert P&O om duurzame inzetbaarheid te bespreken? (N=216) 

 

 

 

 

 

Iets meer dan de helft van de leidinggevenden heeft geen belangstelling voor meer ondersteuning om 

het onderwerp duurzame inzetbaarheid te bespreken met de medewerkers (zie figuur 44). Ruim een 

kwart geeft aan die belangstelling wel te hebben. 

 

Figuur 44: Belangstelling voor meer ondersteuning bij het bespreken van duurzame inzetbaarheid 

(N=216) 

 

 

 

 

 

Aan de leidinggevenden die deze belangstelling hebben is gevraagd wat voor soort ondersteuning zij 

zouden willen hebben (N=59). Het gaat vooral om het ontvangen van meer informatie over de 

Ja 30,1%

Nee 57,4%

Weet ik niet 12,5%

Ja 27,3%

Nee 52,8%

Weet ik niet 19,9%

Ja Nee

Geen 

antwoord

In het R&O gesprek komt de loopbaanontwikkeling van de medewerker aan de 

orde. 96,8% 2,6% 0,6%

Ik bespreek met de medewerker welke kennis en vaardigheden hij of zij nodig 

heeft om het werk uit te kunnen voeren. 98,7% 1,3% 0,0%

Ik bespreek met de medewerker wat zijn of haar huidige rol is in de organisatie. 92,9% 5,8% 1,3%

Ik bespreek met de medewerker wat zijn of haar toekomstige rol zal zijn in de 

organisatie. 89,6% 7,1% 3,2%

Ik bespreek met de medewerker de werkomstandigheden van het werk (Denk aan 

beeldschermwerk, werkdruk, fysiek zware omstandigheden en de veiligheid op het 

werk). 84,4% 14,9% 0,6%

Ik bespreek met de medewerker wat zijn of haar drijfveren zijn voor het werk. 80,5% 15,6% 3,9%

Ik bespreek met de medewerker wat zijn of haar drijfveren zijn in de privésituatie. 22,1% 66,2% 11,7%

Ik bespreek met de medewerker de manier waarop hij of zij invulling geeft aan de 

twee ontwikkeldagen die zijn afgesproken in de CAO. 12,3% 72,1% 15,6%
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instrumenten die de universiteit in huis heeft om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken. Bij 

anders worden verschillende zaken genoemd zoals duidelijkheid over lange termijn beleid organisatie, 

de beschikbare middelen, inzicht in stagemogelijkheden, meer duidelijkheid over het beleid. 

 

Figuur 45: Waar zou die ondersteuning uit kunnen bestaan? (N=59) 

 

 

 

 

4.3 R&O gesprekken van de leidinggevenden zelf  

De leidinggevenden hebben zelf in zijn of haar rol als medewerker ook een R&O gesprek. We hebben 

een aantal vragen gesteld over de R&O gesprekken die de leidinggevende zelf heeft en op welke 

wijze de leidinggevenden nadenkt over de eigen inzetbaarheid. 

Figuur 46 laat zien dat de 83% van de leidinggevenden in de afgelopen 12 maanden minstens een 

R&O gesprek heeft gehad. In enkele gevallen was dat meer dan één keer. 

 

Figuur 46:  Heeft u in de afgelopen 12 maanden tenminste één formeel R&O gesprek gevoerd met uw 

direct leidinggevende over uw functioneren? (N=216) 

 

 

 

 

Figuur 47 geeft het overzicht welke onderwerpen in het R&O gesprek aan de orde komen. We delen 

ze weer in in drie groepen. 

 

De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken en waarover concrete afspraken zijn gemaakt: 

 De huidige rol in de organisatie (48%). 

 De toekomstige rol in de organisatie (36%). 

 Kennis en vaardigheden die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren (28%). 

 

De belangrijkste onderwerpen waarover alleen over gesproken is: 

 De drijfveren in het werk (54%). 

 De toekomstige rol in de organisatie (50%). 

 De huidige rol in de organisatie (48%). 

 

De belangrijkste onderwerpen waarover niet is gesproken: 

 De twee ontwikkeldagen. 

 De drijfveren in de privesituatie. 

 

  

Ja: 1 keer 82,9%

Ja: verschillende keren 3,2%

Nee 13,9%

Meer informatie welke instrumenten mijn organisatie heeft om duurzame 

inzetbaarheid mogelijk te maken (loopbaanscan, stagemogelijkheden, etc). 86,40%

Volgen van een training of cursus 40,70%

Anders 23,70%
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Figuur 47: Welke onderwerpen worden besproken in het R&O gesprek (N=186) 

 
 

Loopbaanstappen buiten de organisatie 

Bijna tweederde van de leidinggevenden neemt geen loopbaanstappen buiten het werk om (zie figuur 

48).  

 

Figuur 48: Onderneemt u loopbaanstappen buiten de organisatie om (N=216) 

 

 

 

 

 

De leidinggevenden die loopbaanstappen nemen buiten de werk om laten weten dat het vooral gaat 

om het aanmaken van een linkedin profiel (72%) en dat loopbaangesprekken worden gevoerd met 

mensen die zij vertrouwen (48%). Iets meer dan een derde schrijft een sollicitatiebrief (36%). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
drijfveren zijn in de privésituatie?

Maakt u met uw leidinggevende afspraken over
de besteding van de twee ontwikkeldagen

(afspraak in de CAO)?

Bespreekt u met uw leidinggevende de
werkomstandigheden van uw werk (Denk aan

beeldschermwerk, werkdruk, fysiek zware
omstandigheden en de veiligheid op uw werk)?

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
drijfveren zijn voor het werk?

Bespreekt u met uw leidinggevende welke
kennis en vaardigheden u nodig heeft om uw

werk uit te kunnen voeren?

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
toekomstige rol zal zijn in de organisatie?

Bespreekt u met uw leidinggevende wat uw
huidige rol is in de organisatie?

Wel besproken en concrete afspraken gemaakt

Wel besproken, geen concrete afspraken gemaakt

Niet besproken

Ja 26,9%

Nee 63,0%

Wil ik niet beantwoorden 10,2%
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Figuur 49: Welke loopbaanstappen onderneemt u? (N=58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De activiteiten die leidinggevenden zelf ondernemen in het kader van hun loopbaan en de 

loopbaanactiviteiten die hun medewerkers ondernemen verschillen nauwelijks van elkaar (zie figuur 

50). Het maken van een linkedin profiel is populair. Leidinggevenden spreken vaker met mensen die 

zij vertrouwen over hun loopbaan dan dat medewerkers dat doen. 

 

Figuur 50: Loopbaan activiteiten van leidinggevenden en medewerkers

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik maak gebruik van de vakbond bij mijn oriëntatie op
een andere baan.

Ik heb een loopbaanadviseur in de arm genomen.

Ik neem actief deel aan internet discussiegroepen om
mezelf beter zichtbaar te maken op de arbeidsmarkt.

Ik oriënteer mij op het starten van een eigen bedrijf
(denk aan gesprek met de bank, Kamer van

Koophandel, opstellen business plan).

Ik heb een eigen bedrijf naast mijn baan.

Ik heb een portfolio aangelegd waarin mijn kennis en
vaardigheden zijn vastgelegd.

Ik heb op verschillende websites mijn profiel
achtergelaten om vindbaar te zijn.

Ik voer zelf loopbaangesprekken met mensen die ik
vertrouw.

Ik schrijf sollicitatiebrieven.

Ik heb een linkedIn profiel aangemaakt.

Alle werknemers (N=183) Leidinggevenden (N=58)

Ik heb een linkedIn profiel aangemaakt. 72,4%

Ik voer zelf loopbaangesprekken met mensen die ik vertrouw. 48,3%

Ik schrijf sollicitatiebrieven. 36,2%

Ik heb op verschillende websites mijn profiel achtergelaten om vindbaar te zijn. 24,1%

Ik heb een eigen bedrijf naast mijn baan. 22,4%

Ik heb een portfolio aangelegd waarin mijn kennis en vaardigheden zijn 

vastgelegd. 20,7%

Ik neem actief deel aan internet discussiegroepen om mezelf beter zichtbaar te 

maken op de arbeidsmarkt. 8,6%

Ik oriënteer mij op het starten van een eigen bedrijf (denk aan gesprek met de 

bank, Kamer van Koophandel, opstellen business plan). 8,6%

Ik heb een loopbaanadviseur in de arm genomen. 1,7%

Ik maak gebruik van de vakbond bij mijn oriëntatie op een andere baan. 0,0%
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Tenslotte is gevraagd aan degenen die geen loopbaanstappen ondernemen buiten de organisatie om 

wat daarvan de reden is. De belangrijkste reden is dat het huidige werk voldoende perspectieven 

biedt. Veel minder vaak genoemde redenen zijn de leeftijd en het binnen afzienbare tijd bereiken van 

de pensioenleeftijd. 

 

Figuur 51: Redenen om geen loopbaanstappen te ondernemen (N=136) 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Opmerkelijke resultaten  

 Bijna alle leidinggevende geven aan jaarlijks een R&O gesprek te hebben met hun medewerkers. 

Aan de orde komen de werkresultaten, de werkafspraken, de persoonlijke ontwikkeling en de 

beoordeling. Het is leidinggevenden duidelijk wat het doel van de organisatie is van de R&O-

gesprekken. Leidinggevenden krijgen ondersteuning bij de gesprekken met name in de vorm van 

standaardformulieren. 

 Volgens de meerderheid van de leidinggevenden komt het onderwerp duurzame inzetbaarheid 

aan de orde in de gesprekken. Gesproken wordt over de loopbaanontwikkeling, de kennis en 

vaardigheden die nodig zijn om het werk uit te voeren, de huidige en toekomstige rol van de 

medewerker in de organisatie en er wordt gesproken over de arbeidsomstandigheden. 

 De meerderheid van de leidinggevenden geeft aan geen ondersteuning te krijgen van de afdeling 

P&O om duurzame inzetbaarheid te bespreken in het R&O gesprek, maar tevens wordt 

aangegeven dat er geen belangstelling is voor ondersteuning. 

 Leidinggevenden hebben zelf ook een R&O gesprek gehad met hun leidinggevende. Concrete 

afspraken worden gemaakt over de huidige rol in de organisatie. Iets meer dan de helft geeft aan 

dat is gesproken over de drijfveren in het werk. 

 Het merendeel van de leidinggevenden neemt geen loopbaanstappen buiten de organisatie om. 

Als ze dat wel doen, dan gaat het om het maken van een LinkedIn profiel. Het werk biedt 

voldoende perspectieven volgens de leidinggevenden en daarom is men niet actief op zoek.  

 

 

 

  

Er is geen reden voor omdat mijn huidige werk voldoende perspectieven biedt. 67,6%

Ik denk dat ik door mijn leeftijd geen kans maak op de arbeidsmarkt. 16,2%

Ik ga binnenkort met pensioen. 14,7%

Ik verwacht geen kans te hebben op de huidige arbeidsmarkt. 8,8%

Ik vind dat mijn werkgever het initiatief moet nemen. 0,0%

Andere reden 19,9%
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5 CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk geven enkele overeenkomsten en verschillen weer tussen de antwoorden die 

medewerkers en leidinggevenden hebben gegeven in het onderzoek. Daarna volgen enkele 

conclusies.  

5.1 Verschillen en overeenkomsten 

Het R&O gesprek 

Er is een duidelijk verschil tussen de antwoorden over het hebben van een R&O gesprek tussen 

medewerkers en de leidinggevenden. Driekwart van de medewerkers geeft aan een R&O gesprek te 

hebben gehad met de leidinggevende, terwijl 92% van de leidinggevenden aangeven dat zij jaarlijks 

een R&O gesprek voeren met hun medewerkers. Viervijfde van de leidinggevende geeft aan dat zij 

zelf in de afgelopen 12 maanden een R&O gesprek hebben gehad.  

De reden van het verschil tussen medewerkers en leidinggevenden is niet duidelijk. Misschien dat de 

beleving van het gesprek, is het wel of niet een R&O gesprek, verschillend is tussen de medewerker 

en de leidinggevende. Aangezien niet alle gesprekken volgens de werknemers worden vastgelegd in 

een document kan hiermee samenhangen. 

 

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid 

Er is ook een duidelijk verschil in de opvatting over welke onderwerpen over duurzame inzetbaarheid 

aan de orde komen in het R&O gesprek. We nemen de antwoorden ‘besproken en concrete afspraken 

gemaakt’ en alleen ‘besproken’ (uit het werknemers deel) samen en zetten die naast de antwoorden 

die de leidinggevenden gaven. 

 Bespreken huidige rol in de organisatie: medewerkers 78,8% tegenover leidinggevenden 92,9% 

 Bespreken van kennis en vaardigheden om het werk te kunnen uitvoeren: medewerkers 68,4% 

tegenover leidinggevenden 98,7% 

 Bespreken van de toekomstige rol in de organisatie: medewerkers 64,9% tegenover 

leidinggevenden 89,6% 

 Bespreken van de werkomstandigheden (werkdruk, fysiek zwaar werk, veiligheid): medewerkers 

62% tegenover leidinggevenden 84,4% 

 De drijfveren in het werk: medewerkers 51,4% tegenover leidinggevenden 80,5% 

We zien dat de antwoorden van de werknemers en de leidinggevenden op deze onderwerpen fors uit 

elkaar lopen. 

 

Ontwikkeldagen en loopbaanactiviteiten 

De overeenkomsten in de antwoorden tussen de medewerkers en de leidinggevenden zijn het 

bespreken van de drijfveren in de privesituatie. Dit leidt tot grote mate van eensgezindheid want de 

antwoorden liggen dicht bij elkaar in de buurt. 

 De drijfveren in de privesituatie: medewerkers 24,1% tegenover leidinggevenden 22,1% 

 Afspraken over de twee ontwikkeldagen: medewerkers 11,3% tegenover leidinggevenden12,3% 

De drijfveren in de privesituatie en de twee ontwikkeldagen worden weinig besproken in het R&O 

gesprek. 

 

Verder zien we dat de loopbaanactiviteiten buiten het werk om tussen de medewerkers en de 

leidinggevenden dicht bij elkaar in de buurt liggen. Het profileren op Linkedin wordt veel gedaan. 

Overigens past hierbij wel de opmerking dat dit tegenwoordig voor een professional zo goed als 

onvermijdelijk is en niet zonder meer bedoeld is om een loopbaanstap te nemen. 
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5.2 Conclusies 

Medewerkers van universiteiten geven aan dat zij inhoudelijk leuk en interessant werk uitvoeren. De 

medewerkers geven aan dat zij veel invloed kunnen uitoefenen op het werk dat zij hebben, maar dat 

de invloed op het beleid van de organisatie gering is. De indruk is dat dit geen negatieve uitwerking 

heeft op het werk dat medewerkers hebben. Door dit interessante werk is de neiging om om te zien 

naar ander werk gering. 

Het merendeel van de medewerkers geeft aan dat er een jaarlijks R&O gesprek plaatsvindt. De 

gesprekken worden hoog gewaardeerd door de medewerkers. In het gesprek komt een groot aantal 

onderwerpen aan de orde rond het functioneren van de medewerker. Er wordt ook gesproken over de 

duurzame inzetbaarheid van de medewerkers maar dat heeft vooral betrekking op het huidige werk. 

Het gesprek over loopbaanontwikkeling komt in geringe mate aan de orde. Medewerkers die 

loopbaanstappen willen zetten buiten het werk om geven aan dat zij een LinkedIn profiel hebben 

aangemaakt. Het maken van een dergelijk profiel hoort tegenwoordig bij het werk van de professional 

en kan worden gezien als een manier om gevonden te worden door anderen. De vraag is of een 

LinkedIn profiel gezien kan worden als een actieve manier om te werken aan de loopbaan. Verder is 

het gebruik van het loopbaanadviestraject gering en is het de vraag of medewerkers dit de komende 

jaren vaker zullen gebruiken. Medewerkers die gebruik hebben gemaakt van het 

loopbaanadviestraject (een grote minderheid) geeft aan dat dat heeft geleid tot meer zelfkennis en tot 

het nemen van initiatieven rond de loopbaan. 

Het lijkt erop dat medewerkers door het hebben van interessant werk en een goede werkplek op de 

universiteit zich niet zo genoodzaakt voelen zich uitgebreid op hun loopbaan te oriënteren. 

5.3 Discussiepunten 

 In de Cao is afgesproken dat medewerkers gebruik kunnen maken van twee ontwikkeldagen. Uit 

het onderzoek komt naar voren dat medewerkers nauwelijks van deze mogelijkheid gebruik 

maken. Onduidelijk is of het gaat om onbekendheid van de afspraak, omdat deze afspraak uit de 

Cao in 2013 is ingegaan. Mogelijk dat de geringe belangstelling wordt veroorzaakt doordat er 

andere mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld medewerkers hebben voldoende 

mogelijkheden om in het werk nieuwe dingen te leren en/of de al aanwezige voorzieningen zijn 

voldoende.  

Het is te overwegen om in de voorlichting over de ontwikkeldagen het accent te leggen op het 

inzetten van deze dagen de loopbaanontwikkeling, zoals het houden van een orienterend gesprek 

over loopbaanmogelijkheden of over mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. 

 In de Cao is tevens een afspraak gemaakt over het loopbaanadviestraject. Medewerkers maken in 

geringe mate gebruik van deze mogelijkheid. Sluit de gemaakte afspraak aan bij de vraag bij 

medewerkers of is de bekendheid met de afspraak gering. 

 Kennelijk voelen medewerkers geen grote noodzaak om zich te oriënteren op hun 

loopbaanmogelijkheden of stellen zij het nadenken hierover uit tot het moment dat het 

onvermijdelijk is. Welke mogelijkheden zijn er denkbaar om te bevorderen dat medewerkers op 

een eerder tijdstip nadenken over hun loopbaanmogelijkheden? Te denken valt aan 

mogelijkheden voor stages, detachering en/of andere manieren om medewerkers met elkaar uit te 

wisselen of uit te wisselen met netwerkpartners. Indien universiteiten van mening zijn dat de 

mobiliteit van medewerkers moet worden bevorderd dan vergt dit een omslag in het denken van 

de cultuur en denken bij alle betrokkenen. Het is duidelijk dat dit een proces waarbij resultaten niet 

op korte termijn zijn te verwachten.  
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6 BIJLAGE 1: VERANTWOORDING ONDERZOEK 

De vragenlijst is uitgezet onder de deelnemers van het flitspanel van het ministerie van BZK, die 

werkzaam zijn in het wetenschappelijk onderwijs. Het flitspanel bestaat uit 2341 leden, waarvan 895 

hebben deelgenomen aan het onderzoek. De respons bedraagt 38%.  

De vragenlijst is door het CAOP gemaakt in overleg met de begeleidingscommissie Kiki Poppes 

(Universiteit van Amsterdam) en Hervé Tijssen (Universiteit van Tilburg).  

Voor aanvang van het veldwerk is de digitale vragenlijst getest. De vragenlijst moet in maximaal 10 

minuten worden beantwoord. De totale vragenlijst bestond uit 62 vragen, waarbij een aantal vragen uit 

meerdere stellingen bestond. Door routing is de minimale lengte 8 vragen en de maximale lengte 32 

vragen.  

In de vragenlijst is een onderscheid gemaakt tussen medewerkers (N=679) en leidinggevenden 

(N=216).  
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