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WERK EN WELZIJN VAN HVA PROFESSIONALS

IN TIJDEN VAN CORONA

HET
ONDERZOEK

HvA professionals bevinden zich in een unieke situatie als gevolg van de
COVID19 uitbraak. De digitale en sociale transformatie die als het gevolg
van die uitbraak in gang is gezet, heeft invloed op het professioneel
handelen en het welzijn van HvA medewerkers. The Work Lab verricht
hier de komende maanden onderzoek naar. In deze infographic
presenteren we de eerste resultaten van de kwalitatieve Quickscan
onder HvA professionals en een reconstructie van de omslag de
afgelopen maanden. 

DIGITALE EN SOCIALE
TRANSFORMATIE

Infographic door:
The Work Lab
Hogeschool van Amsterdam

Eerste analyse

In deze infographic presenteren we de eerste resultaten op
basis van een grove analyse van de 57 interviews. We
behandelen positieve en negatieve gevolgen van de nieuwe
manier van werken en laten zien wat de geïnterviewden
aangeven nodig te hebben om komend jaar het werk goed en
gezond uit te kunnen voeren.

Quickscan en reconstructie
Om een eerste indruk te krijgen van de impact van de huidige situatie op het
professioneel handelen en het welzijn van HvA professionals, interviewden we
49  HvA professionals met verschillende functies in alle faculteiten. Voor de
reconstructie van de gebeurtenissen sinds half maart werd gesproken met
leden van CvB, decanen, opleidingsmangers en lectoren. In totaal werden
hiervoor nog eens 8 interviews afgenomen.

Er leeft een breed gedeelde trots over de manier
waarop in korte periode de 'overgang naar
digitaal' is gerealiseerd. Veel medewerkers zijn
trots op wat er lukt en goed loopt in het
onderwijs . Ook zijn ze trots op de eigen
ontwikkeling in het werken op afstand. Met
name medewerkers met lastige thuissituaties
benoemen en waarderen de steun van collega's
en leidinggevenden.

Trots op prestatie afgelopen maanden
Steun en solidariteit van collega's en
leidinggevenden
Digitaal vaardiger (nieuwe tools)
Een kans om onderwijs versneld te
innoveren en digitaliseren
Snellere besluitvorming in HvA
Vergaderingen zijn
effectiever/taakgerichter
Thuis kan je soms effectiever en
geconcentreerder werken
Minder reistijd biedt ruimte voor gezin,
sport, vrienden en/of hobby's
Mogelijkheid om werk en privé beter te
combineren
Digitale '1 op 1' instructies werken goed
Hoorcolleges en instructievideo's werken
meestal goed digitaal

Positieve ervaringen
en effecten

Alle geïnterviewden ervaren negatieve effecten; de
zorgen zijn groot. Dit betreft vooral zorgen over het
volledig digitaal werken. Dit 'voelt als een
verschraling, onderwijs is interactie'. Met name de
informele en sociale contacten met collega's worden
erg gemist. De meeste medewerkers ervaren hoge
werkdruk, die bij sommigen gepaard gaat met stress.
De weinige medewerkers met minder werk geven aan
last te hebben van schuldgevoelens richting drukke
collega's. Sommigen geven aan dat 'business as usual'
het streven lijkt, maar dat dit in de huidige
omstandigheden onrealistisch is.
Ervaren zorgen en negatieve effecten wisselen sterk
en zijn afhankelijk van o.a. de thuissituatie, het type
werk en de mate waarin men digitaal vaardig is.

Volledig werken op afstand voelt als een
verschraling door gebrek aan 'echt' contact
Weinig interactie met studenten tijdens
lessen (met name groepen van 20-30)
Moeilijk studenten verbonden te houden met
vak en opleiding
Studenten bij de les houden en activeren is
lastig en vraagt andere vaardigheden
Voor opleidingen waarbinnen contact of
'aanraken' een grote rol spelen, is digitaal
een schraal alternatief
Hoge werkdruk en stressgevoelens
Grens werk en privé vervaagt
Minder werkzaamheden kunnen leiden tot
gevoel zinloosheid of schuldgevoel
Informele contacten worden gemist
Minder zicht op waar collega's mee bezig zijn
Onderlinge conflicten escaleren sneller
Niet 'digitaal vaardigen' hebben het zwaar
Hulp vragen 'op afstand' is voor sommigen
een hoge drempel
Nieuwe manier van les geven en overleggen
kost veel energie en kan stress opleveren
Ander werkritme: minder natuurlijke pauzes
Niet altijd goede faciliteiten voor thuiswerk
aanwezig/geregeld
Weinig tijd voor reflectie op wat nodig is -
alles loopt door
Extra tijd is nodig voor nieuwe manier van
werken, deze is er niet /wordt niet gevoeld
Dalende motivatie als gevolg vooruitzicht
lange periode werken op afstand.

Negatieve effecten en
zorgen

'So much to learn, so little time' (uitspraak docent)

Alle geïnterviewden zien de noodzaak en/of
onvermijdelijkheid om komend jaar (grotendeels)
digitaal te werken, maar worstelen met de vraag
hoe hieraan goed invulling te geven. Ondanks de
trots over de afgelopen maanden leeft het gevoel
dat er voor komend jaar meer nodig is om goed
onderwijs en onderzoek te kunnen bieden. 
De meest breed gedeelde behoefte is die aan
duidelijke kaders: wat kan en mag straks wel en
niet op locatie. Ook de behoefte aan tijd en
expertise om het onderwijs komend studiejaar
vorm  te geven, wordt veel genoemd.

Kaders voor het onderwijs komend
studiejaar: wat is er mogelijk op locatie?
Beperk bureaucratie, zorg voor snelle
besluitvorming
Collega's fysiek kunnen ontmoeten
Studenten fysiek les kunnen geven
Facilitering van de transformatie:
ontwikkeltijd voor blended werken en
ondersteuning rond didactiek en toetsen
Tijd voor reflectie in het team
Goede digitale voorzieningen (uitrol Teams,
licentie Zoom, internet, 4G)
Mogelijkheid om buiten eigen huis te
werken (bij Hva of op alternatieve locatie)
Betere ICT ondersteuning
Goede werkplekvoorzieningen thuis
Structuur werkdag / pauzes
Balans on en off screen werk
Van elkaar leren: best practices in de HvA
om kwalitatief goed blended/digitaal
onderwijs te geven
Inzicht: wat heeft student nodig om goed te
studeren in deze situatie?
Expertise ontsluiten binnen en buiten de
HvA

Wat is er nodig voor
komend studiejaar?

Naast de Quickscan en de reconstructie wordt de impact van de
digitale en sociale transformatie longitudinaal in kaart gebracht via:

een logboekmethode, waarbij een aantal HvA
medewerkers reflecteert op wat de nieuwe manier van werken
van hen vraagt als professional.
een survey, waarin we breed de impact bevragen onder HvA
medewerkers.
een learning community, waarin we de resultaten van het
onderzoek duiden en implicaties voor ons werk op de HvA
bespreken.

Tot slot: deze infographic is een eerste weergave van ruim 50
uitgebreide interviews met bevlogen HvA professionals. Achter
sommige uitspraken en zinnen gaat een wereld aan extra informatie
en nuance schuil. De komende maanden werken we de analyse
verder uit en gaan we over de duiding van de resultaten graag het
gesprek aan.

Vervolgstappen onderzoek
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