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Inleiding 
In juni 2020 heeft de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden een 

medewerkersonderzoek uitgevoerd met een digitale vragenlijst onder haar medewerkers. 

Dit onderzoek is een vervolg op het Universiteit brede onderzoek waar de faculteit 

Archeologie in 2018 ook aan mee heeft gedaan. 

Het doel van het doen van dit onderzoek was inzicht krijgen in de werkbeleving van de 

medewerkers, maar vooral een beeld krijgen of alle inspanningen van de afgelopen twee 

jaar op het gebied van de werkbeleving van de medewerkers de uitwerking hebben 

gehad, die de faculteitsraad voor ogen had.  

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels bekend en beschikbaar ter inzage. Om 

een eerste idee te kunnen vormen, volgt hier een beknopte analyse van de 

totaalrapportage.  

Het herhaalonderzoek van de personeelsmonitor is opgebouwd uit 56 gesloten 

stellingen/vragen en drie open vragen; de promovendimonitor bevat 87 gesloten 

vragen/stellingen en vier open vragen. De vragen belichten verschillende baan- en 

organisatie gerelateerde onderwerpen. Daarnaast geldt voor beide onderzoeken dat er 

ruimte is geboden voor eigen inbreng, men kon aanvullende feedback kwijt bij de open 

vragen. 

Dit verslag bevat een indruk van de resultaten, bekeken vanuit verschillende 

perspectieven: vergelijk met 2018; vergelijk met de benchmark Nederlandse Universiteiten 

en intern vergelijk tussen de verschillende onderdelen van de faculteit Archeologie.  

Onderstaand is bedoeld als eerste interpretatie. Nadere bestudering van de rapportages 

van de afzonderlijke onderdelen zal aanvullende informatie opleveren. Met name de 

verdere duiding van de resultaten in gesprekken per onderdeel is belangrijk om de 

feedback te concretiseren en vervolgens aan de slag te kunnen op de verschillende 

abstractieniveaus.  
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Personeelsmonitor 
 

Respons 
 

Overall 

 

In aantallen         In percentages 

 

 

Het onderzoek is een representatief onderzoek geweest voor de totale faculteit en voor 

drie van de vier onderdelen binnen de faculteit Acheologie. Bij Archaeological Heritage 

zijn 13 medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek en hebben er 

uiteindelijk negen medewerkers meegedaan. Om te rapporteren en eventuele 

herleidbaarheid te voorkomen is er een ondergrens afgesproken van tien medewerkers. 

Hierdoor is de rapportagegrens niet gehaald en ontbreken zij dus als zelfstandige groep in 

dit rapport. Wel zijn de resultaten van de respondenten uit deze groep meegenomen op 

het totaalniveau van de faculteit. Van Archaeological Heritage heeft 69,2% meegedaan 

aan het onderzoek, wat overeenkomt met het de gemiddelde respons.  
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Tevredenheid, betrokkenheid, bevlogenheid 
 

Gemiddeld genomen geven de medewerkers van de faculteit Archeologie aan dat ten 

opzichte van de vorige onderzoek zij meer bevlogen, betrokken maar ook tevreden zijn 

over het werken bij de faculteit Archeologie. De medewerker is blij met het zinvolle werk 

en voelt zich door de organisatie in staat gesteld om zijn werk goed te doen.  

Wat gelijk naar voren komt zijn de verschillen onderling. Deze verschillen tussen de 

afdelingen zie je terug door het gehele rapport.  

 

Tevredenheid wordt in de rapportage gebaseerd op baantevredenheid enerzijds en 

organisatietevredenheid anderzijds. Binnen de faculteit Archeologie zien we verschillen 

wat betreft de baantevredenheid, maar zijn de afdelingen het meer eens wat betreft de 

tevredenheid over de organisatie. Daarin zie je dat alle afdelingen positiever scoren. 

Tevredenheid is belangrijk en een voorwaarde voor goed werkgeverschap. Echter zegt 

het nog weinig over de motivatie van medewerkers. Een stap verder gaat bevlogenheid: 

de mate waarin medewerkers energie krijgen van hun werk, trots zijn op het werk dat ze 

doen en hun werk als zinvol ervaren. Ten opzichte van het vorige onderzoek is daar een 

significante verbetering zichtbaar. 

Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de 

organisatie, en er graag blijven werken. Ook op dit thema is een lichte stijging te zien.  

Kijkend naar de onderliggende vragen lijkt het alsof de medewerker zich meer verbonden 

voelt met de organisatie en meer bevlogen is geraakt in het werk. Komt dit door de extra 

aandacht die er is geweest voor de medewerker?  
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Werkomgeving en leidinggevende 
 

Werkomgeving: 

Wat betreft de werkomgeving en de geboden faciliteiten zijn de medewerkers tevreden. 

In het onderzoek zijn daar geen vragen over opgenomen, maar vanuit de open 

antwoorden komt dit heel duidelijk naar voren. Met name worden de uitgebreide ICT 

mogelijkheden genoemd, de goede werkplekken met bijbehorende faciliteiten en de 

excellente laboratoria.   

Waar de medewerkers trots op zijn is de internationale samenwerking en reputatie van de 

faculteit. Deze trots zorgt er ook voor dat men zich prettig voelt in de werkomgeving.  

De medewerkers ervaren een goed contact met hun collega’s en zijn blij met de 

collegialiteit, maar worden (te) weinig betrokken bij elkaars werk.  

Vanuit de open antwoorden komt duidelijk naar voren dat tijdens de COVID-19 crisis, 

vooral de samenwerking met- en bereikbaarheid van de collega’s gemist werd.  

 

Leidinggevende: 

 

Gemiddeld genomen is er een (grote) stijging te zien op alle vragen rondom het thema 

‘leidinggevende’ ten opzichte van het vorige onderzoek. De scores liggen nu rondom de  

benchmark Universiteiten.  

Het lijkt dat er binnen de faculteit aandacht is besteed aan de leidinggevende, de 

manier van leidinggeven en het contact met de medewerker.  

Ondanks de verschillen onderling geeft elke afdeling aan tevreden te zijn met de 

leidinggevende. Een groot verschil zit hem vooral binnen het Faculteitsbureau op het 

gebeid van vertrouwen van de leidinggevende, daar kan op gewonnen worden.  
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Energie en werkinrichting  
 

 

De medewerker is tevreden met de inhoud van het werk en de organisatie. Een ander 

beeld is te zien als het gaat om de ervaren werkdruk. 82,6% betitteld zijn werkdruk als 

hoog/ veel te hoog. Dit lijkt vooral te komen door de hoeveelheid werk dat de 

medewerker uit moet voeren. Op de vraag of het werk uitvoerbaar is binnen de uren die 

daar voor staan, geeft de medewerker aan dat dat niet haalbaar is. Vooral wordt er voor 

de onderzoekswerkzaamheden te weinig tijd ervaren. 

Ten opzichte van het vorige onderzoek wordt de balans in het werk tussen de 

verschillende werkzaamheden als minder positief ervaren, maar ook de balans tussen 

werk en privé. De medewerker kan dus maar moeilijk het werk loslaten. Kan hij/ zij 

daardoor wel voldoende herstellen? Ondanks de hoge werkdruk krijgt de medewerker 

wel meer energie van zijn werk. Dat zou goed kunnen komen doordat de 

omstandigheden en faciliteiten verbeterd zijn.  

Ondanks dat er een hoge werkdruk is, geeft 50% van de medewerkers enige vorm van 

werkdruk ook wenselijk te vinden en vooral niet een gebrek aan werkdruk te willen 

ervaren. Werkdruk hoeft dus niet altijd slecht te zijn, de medewerker kan daar ook juist bij 

gebaat zijn. 
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Sociale veiligheid en inclusiviteit 

 

 

Het construct Sociale Veiligheid meet de mate waarin men zich veilig voelt in de 

werkomgeving. Een belangrijk onderdeel hiervan is collega’s en leidinggevenden aan te 

kunnen spreken op hun gedrag en welke ruimte er ervaren wordt om een vergissing 

openlijk te bespreken. Sociale inclusiviteit is de benaming die Effectory heeft gegeven 

aan een set vragen die speciaal voor jullie is samengesteld. De resultaten op deze set 

vragen geven een indruk van de mate waarin men zichzelf durft en kan zijn binnen de 

organisatie, zonder angst voor negatieve gevolgen.  

Gekeken naar de scores en naar de open antwoorden is er binnen de faculteit een 

gevoel van sociale veiligheid en voelen de medewerkers zich inclusief. De medewerker 

durft zichzelf te zijn, geeft aan zich geaccepteerd te voelen en is trots op de diversiteit. 

Ten opzichte van het vorige onderzoek is een lichte verbetering te zien op bijna alle 

vragen en ervaart de medewerker een veilige en inclusieve werkomgeving, ookal zijn 

deze cijfers nog niet overtuigend. Ook als je kijkt naar de open antwoorden wordt dit 

thema vaak genoemd als verbeter/aandachtspunt. Wat betreft ongewenst gedrag lijkt 

de mate waarin de medewerker er direct of indirect mee te maken heeft gehad, 

afgenomen. De vomen van ongewenst gedrag die het meest gezien of ervaren wordt zijn 

gericht op het niet betrokken worden, namelijk; negeren en uitsluiting. Inclusiviteit is dus 

erg belangrijk binnen de faculteit. 

 

Het instituut 
 

Zoals eerder in deze rapportage benoemd is de medewerker meer tevreden over de 

faculteit Archeologie, maar ook over de Universiteit Leiden. De sfeer is significant 

verbeterd wat de medewerkers betreft en de medewerkers geven aan beter te passen 

bij de Universiteit en achter de doelstellingen te staan van de Universiteit ten opzichte van 

het vorige onderzoek. We zien dit ook naar voren komen in een grotere betrokkenheid, 

wat vaak komt door een duidelijkere communicatie intern en meer aandacht voor de 
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medewerker en zijn werk. Vaak resulteert een grotere betrokkenheid bij een organisatie in 

een lagere vetrekrekintentie. Als je het vergelijkt met het vorige onderzoek dan is er 

inderdaad een minder grote groep opzoek naar ander werk. Wel zie je dat de 

medewerkers die opzoek zijn naar ander werk dat vooral doen buiten de Universiteit 

Leiden. Er is een vertrekintentie van 21,7%. Dat is een grote groep, helemaal als je dat 

vergelijkt met de benchmark. Dat dit percentage hoog is, komt met name door het 

Faculteitsbureau; maar liefst 50% is opzoek naar ander werk waarvan 30% buiten de 

Universiteit. 

 

COVID-19 
 

 

 

Ten aanzien van COVID-19 zijn een aantal vragen toegevoegd aan het onderzoek. Deze 

vragen zijn vergeleken met de COVID-19 benchmark die Effectory de afgelopen periode 

heeft opgebouwd, hier is geen specifieke benchmark Universiteiten van beschikbaar. 

Deze COVID-19 benchmark bestaat uit alle organisaties die deze vragenlijst hebben 

uitgevraagd onder hun medewerkers. In totaal 175 organisaties. 

Zodoende is de benchmark COVID-19 toegevoegd voor de themascore op 

crisismanagement en prestatievermogen. Wat vooral afwijkt van de benchmark is het 

prestatievermogen. De medewerker is minder goed in staat om effectief te werken en 

heeft door de omgevingsfactoren van de nieuwe werkplek moeite met focussen. Ook de 

bereikbaarheid van collega’s en de beschikbaarheid van de verschillende resources 

bemoeilijkt het werk. Wat betreft crisismanagement geeft de medewerker vooral aan 

communicatie te missen rondom het beleid en de te ondernemen acties rondom de 

COVID-19 situatie. 
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Kortom 
 

Resultaten om blij mee te zijn. Op werkdruk na een stijging op alle thema’s. De 

medewerkers geven aan meer tevreden te zijn over met het werk, en met name met de 

organisatie. Er lijkt extra aandacht te zijn geweest voor de medewerker vanuit de 

organisatie. Dat resulteert in een hogere mate van bevlogen- en betrokkenheid.  

De medewerker is tevreden over de faciliteiten en arbeidsomstandigheden en is trots op 

de (internationale) samenwerking. 

Ondanks dit positieve algemene beeld, zijn de verschillen onderling nadrukkelijk 

aanwezig. Waar World Archeology gemiddeld erg positief is over het werk en de faculteit, 

zien we aan de andere kant juist dat het Faculteitsbureau minder positief scoort op alle 

thema’s. Dit grote verschil heeft aandacht nodig. 

Ondanks de verschillen die aanwezig zijn binnen de faculteit, is de grootste stap gezet op 

het gebied van leiderschap. Dit thema scoort significant beter ten opzichte van het 

vorige onderzoek en heeft zoals het naar voren komt in het onderzoek aandacht gehad.   

Werkdruk was en blijft het belangrijkste aandachtspunt. De werkdruk lijkt vooral te komen 

door de hoeveelheid taken en werkzaamheden die de medewerkers uit moeten voeren 

binnen het aantal uur wat er voor staat. Dat dit voor de medewerker niet haalbaar is 

komt duidelijk naar voren uit het onderzoek. Een oplossing zou volgens de medewerkers 

kunnen zitten in hulp en meer aansturing bij de werkinrichting en een duidelijkere 

informatievoorziening.  

De hoge ervaren werkdruk zou een verklaring kunnen zijn voor de hoge intentie om de 

Universiteit te verlaten.  

Al met al, mooie scores en een verbetering ten opzichte van het vorige onderzoek. Alle 

inzet lijkt zijn vruchten af te werpen en de medewerkers zijn positief over de ingeslagen 

weg.  

 

Open antwoorden: 

Er is ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om positieve punten en verbeterpunten 

aan te geven; in totaal 132 keer een positief punt en 171 keer een verbeterpunt. Dit zegt 

veel over de betrokkenheid van de medewerkers. 



 

11 

 

Totaaloverzicht top 5 positieve punten en verbeterpunten uit open vraag: 
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Promovendimonitor 

Respons  

 

 

Algemeen 
 

De promovendi zijn tevreden over hun PhD project. Ten opzichte van de vorige onderzoek 

is de tevredenheid met twee punten gestegen en ervaren de promovendi veel minder 

zorgen over hun PhD project. De PhD’s zijn vastberaden door te gaan met het traject 

ondanks de eventuele vertraging die zij op gaan lopen. De promovendi geven aan niet 

overtuigd te zijn van de kansen op de arbeidsmarkt na het behalen van de PhD, maar 

zouden het liefst in aanmerking komen voor een baan op de Universiteit.  

Positieve en negatieve factoren ervaren tijdens traject: 
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De buitenlandse promovendi geven aan tevreden te zijn met de keuze voor Universiteit 

Leiden, ook al is de tevredenheid onder deze groep met een punt gedaald. De reden 

hiervoor komt niet naar voren in de resultaten van het onderzoek.  

Problemen waar buitenlandse promovendi tegenaan lopen hebben veelal betrekking op 

huisvesting, taalproblemen, thuisgevoel, en rondkomen met beschikbare middelen. 

 

Begeleiding 
 

Met een 7,7 geven de promovendi aan tevreden te zijn over de begeleiding die zij 

krijgen. Dit is fors verbeterd ten opzichte van de vorige onderzoek, namelijk bijna twee 

punten (een 5.8 in 2018). 69,2% van de promovendi geeft aan wekelijks dan wel 

maandelijks contact te hebben met de begeleider en is tevreden over de frequentie (ook 

op dat punt een stijging van bijna twee punten). Naast dat de begeleider benaderbaar is 

en heldere feedback geeft aan de promovendi, blijft het stimuleren voor het geven- en 

volgen van onderwijs achter. Daar zou nog meer aandacht voor kunnen komen. Het 

enige punt wat in de begeleiding echt achter blijft is het vragen naar feedback van de 

promovendi door de begeleider, ook al gaat dit al beter ten opzichte van het vorige 

onderzoeken en vergeleken met de benchmark Universiteiten.  
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Cursus/training  
 

De Promovendi geven aan behoefte te hebben aan meer mogelijkheden in het kader 

van ontwikkeling en/ of prossionalisering. Specificatie van de wensen is als volgt:  

 

 

 

 


