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Inleiding 
Het hoger onderwijs in Vlaanderen is de voorbije decennia grondig veranderd. Het groeiend 

studentenaantal, de nieuwe overheidsfinanciering, de nieuwe beoordelingssystemen voor 

onderzoek en onderwijs en de toenemende professionalisering vormen vandaag belangrijke 

uitdagingen voor de Vlaamse universiteiten (Van den Berghe & Kirsch, 2010; Navarro & Mas, 2010; 

Kinman & Jones, 2004; Adriaenssens, De Prins & Vloeberghs, 2007). Algemeen wordt aangenomen 

dat ondermeer onder invloed van deze veranderingen de werkdruk van het zelfstandig academisch 

personeel (ZAP) aan universiteiten is toegenomen. Op vlak van onderwijs groeit het onevenwicht 

tussen het studentenaantal en het beschikbaar academisch personeel. Sinds 2000 is er per 210 

studenten één nieuw ZAP-lid bijgekomen en per 350 studenten één assistent (COGK, 2011). Naast 

de tijd besteedt aan het verstrekken van onderwijs zelf, gaat er ook veel meer tijd dan vroeger 

naar kwaliteitsbewaking (evaluaties, ECTS-fiches, visitatiecommissies, accreditaties, …). De lessen 

zelf worden strakker georganiseerd en meer dan vroeger gecontroleerd en geëvalueerd (semester-

systeem, evaluatie door studenten, evaluatie bij aanstelling en bevordering, …). 

Ook academisch onderzoek is onderhevig aan veranderingen. De output-financiering van de 

overheid gaat gepaard met een grotere gepercipieerde publicatiedruk en een toegenomen 

concurrentie onder onderzoekers. De druk om te presteren toont zich ook in de evaluatiecriteria, 

deze zijn in veel gevallen gebaseerd op kwantificeerbare output (publicaties, projecten, PhD’s, 

citaties, …). De toegenomen formalisering van onderwijs en onderzoek genereren daarnaast meer 

administratieve taken, wat vaak ervaren wordt als extra werklast bovenop de reeds volle agenda. 

Ten slotte maakt de toegenomen regelgeving binnen de universiteit de bestuurstaken zwaarder en 

complexer. Het nauwgezet opvolgen van procedures en regels binnen de verschillende domeinen 

voedt de algemene planlast. De toegenomen druk op de universiteit zou ook voelbaar zijn in het 

organisatieklimaat en in de werkbeleving van het academisch personeel (Doyle & Hind, 1998).  

Het ZAP aan universiteiten wordt geacht te excelleren op drie domeinen: wetenschappelijk 

onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Wie onvoldoende presteert op één van deze domeinen (in 

vele gevallen uitgedrukt in kwantitatieve indicatoren) krijgt een negatieve evaluatie. Eén en ander 

heeft als gevolg dat er heel wat geklaagd wordt onder professoren over tijdsdruk, onzinnige 

bureaucratische regels, absurde publicatiedrift, de teloorgang van de werkvreugde, etc. 

Academische vrijheid en creativiteit, waarden die vroeger centraal stonden in het beroep van 

wetenschappers, zijn nu ingeruild voor een strategisch spel waarbij het opvolgen van procedures 

en het halen van benchmarks belangrijker geworden is dan het verwerven en verspreiden van 

nieuwe wetenschappelijke inzichten (Halffman & Radder, 2015; Kinman & Jones, 2004). 

Het hoeft geen betoog dat deze klaagzang van wetenschappers zich spiegelt aan een beeld van de 

wetenschapper die vroeger in alle vrijheid zijn beroep uitoefende als een roeping. Het zou de 

moeite lonen historisch na te gaan in welke mate dit geïdealiseerde beeld van de vroegere 

wetenschapper ooit wijdverbreid was, of dat het enkel steunt op de overlevering van de 

geromantiseerde levensverhalen van enkele iconen uit de wetenschapsgeschiedenis (Copernicus, 
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Darwin, Einstein, …). Maar los van wat wetenschapsoefening in vorige eeuwen betekende, wat 

weten we over de beroepsuitoefening van het academisch personeel in de 21ste eeuw?  

Besteden academici aan universiteiten echt zoveel tijd aan bureaucratische taken? Hoe wordt de 

tijd verdeeld tussen de drie kerntaken onderwijs, onderzoek en dienstverlening? Is die verdeling 

verschillend tussen verschillende groepen van het ZAP (naar discipline, naar graad, naar leeftijd, 

…)? Is het beroep zo veeleisend en is de werkdruk zo groot? Is deze werkdruk gelijk verdeeld over 

verschillende groepen? Is die werkdruk en veeleisendheid goed combineerbaar met het uitbouwen 

van een gezin? Of is dat net één van de drempels die ervoor zorgen dat vrouwen minder kansen 

hebben bij het uitbouwen van een academische carrière (of zo’n carrière in mindere mate ambiëren 

dan mannen). Werken academici ’s avonds en in het weekend en waar houden ze zich dan mee 

bezig? 

Is de beroepsuitoefening van het ZAP erg verschillend tussen wetenschappers in de humane, 

natuur en medische wetenschappen? En zijn er verschillen binnen deze disciplines? Is er een 

verschil tussen de oudere generaties en de jongere generaties in de uitoefening van het beroep (of 

is dat een leeftijdseffect)? Delen vrouwen en mannen hun tijd anders in? Zien we een verschillende 

werkverdeling tussen mannen en vrouwen op de universiteit? 

Deze en vele andere vragen over de taakbelasting en taakinvulling van het zelfstandig academisch 

personeel proberen we te beantwoorden op basis van een gedetailleerde studie naar de 

tijdsbesteding van het ZAP aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze studie bestond uit twee fasen. In 

een eerste fase (maart – juli 2015) registreerde een grote groep ZAP-leden van de VUB gedurende 

een volle week hun tijdsbesteding (werk en niet-werktijd) in een online dagboek. Daarnaast vulden 

ze twee vragenlijsten in waarmee ondermeer gepeild werd naar allerlei achtergrondgegevens 

(geslacht, leeftijd, gezinssituatie, …), jobkenmerken (aanstelling, graad, onderzoeksdomein, …) en 

subjectieve aspecten m.b.t. de job (subjectieve tijdsdruk, jobtevredenheid, betrokkenheid, …). In 

een tweede fase (mei 2016) werd er -met dezelfde groep respondenten- een reeks focusgroepen 

georganiseerd voor een verdere uitdieping van de resultaten uit het dagboekonderzoek.  

Dit rapport bevat de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. We gaan in het eerste hoofdstuk in 

op het opzet en het verloop van het onderzoek. Hierna volgen vier hoofdstukken met resultaten, 

telkens werd de combinatie gemaakt tussen dagboekdata en focusgroepmateriaal. In het tweede 

hoofdstuk geven een algemeen overzicht van de tijdsbesteding van het ZAP. Vervolgens gaan we 

iets dieper in op verschillen in de taakbelasting en taakinvulling van het ZAP naar graad en naar 

geslacht. In een laatste hoofdstuk proberen we iets meer inzicht te krijgen in factoren die het 

jobtevredenheid van het ZAP beïnvloeden. 

 

Met dank aan de leden van de stuurgroep: Prof. Dr. Caroline Pauwels, Prof. Dr. Paul De Knop, Prof. 

Dr. Yvette Michotte, Prof. Dr. Patrick De Baetselier, Dhr. Nic Van Craen, Prof. Dr. Eric Kerckhofs, 

Prof. Dr. Patrick Stouthuysen, Prof. Dr. Els Enhus,  Prof. Dr. Sonja Snacken, Prof. Dr. Roland 

Pepermans, Prof. Dr. Jorgen D’hondt, Prof. Dr. Ilse Smolders, Prof. Dr. Wim Vandenbussche, Prof. 

Dr. Jan Danckaert, Mevr. Mieke Gijsemans, Mevr. Vanessa De Cock, Dhr. Jan Veny, Dhr. Raf  

Devos, Dhr. Jan Den Haese                              
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1  Verloop van het onderzoek 
In het academiejaar 2014-2015 werden alle leden van het ZAP aan de Vrije Universiteit Brussel 

uitgenodigd om tijdens het tweede semester deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek 

combineert een surveybevraging met een zevendaagse dagboekregistratie. Om een goed beeld te 

krijgen van de taakbelasting werden de registratieweken op een representatieve manier gespreid 

over lesweken, examenwerken en vakantieweken.  

 

1.1 Methoden 
Een respondent doorliep drie fases; het invullen van een voorvragenlijst, het noteren van de eigen 

tijdsbesteding in een online dagboekje en het invullen van een navragenlijst. De voorgaande fase 

moest telkens voltooid zijn alvorens men verder kon gaan met de volgende fase. 

 

1.1.1 Vragenlijsten 

Bij aanvang van het onderzoek werden de respondenten gevraagd een voorvragenlijst van 

ongeveer 15 minuten in te vullen. Via deze vragenlijst werd achtergrondinformatie (geslacht, 

graad, faculteit, onderwijsopdracht, percentage aanstelling, … ) verzameld die later werd 

aangewend voor het maken van de wegingsfactoren, het verfijnen van de analyses en het 

interpreteren van resultaten. Naast de nodige achtergrondinformatie, werd via deze voorvragenlijst 

ook gepeild naar subjectieve ervaringen i.v.m. taakbelasting, werkomgeving en welzijn. In totaal 

hebben 345 ZAP-leden de voorvragenlijst afgerond.  

De vragenlijst werd vooraf ter controle voorgelegd aan de stuurgroep. Met de input van de 

stuurgroep werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Deze vragenlijst werd finaal 

goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Vrije Universiteit Brussel. 

 

1.1.2  Dagboekregistratie 

Tussen 9 maart en 15 juli 2015 hielden 170 professoren van de Vrije Universiteit Brussel 

gedurende één week – zeven opeenvolgende dagen - nauwkeurig hun tijdsbesteding bij in een 

online dagboekje. De deelnemers aan het onderzoek werden op willekeurige wijze over deze 18 

weken durende periode verspreid.  

In de dagboekjes noteerden de respondenten gedurende één week alle activiteiten die ze 

uitvoerden. Dit betekent dat niet alleen werkgerelateerde activiteiten, maar ook huishoudelijk 

werk, kinderzorg, slaap, vrijetijd enz. in de dagboekjes geregistreerd werden. De respondenten 

gebruikten hiervoor een uitgebreide activiteitenlijst met 54 activiteiten. Omdat dit onderzoek zich 

vooral op de taakbelastingen en taakinhoud van het ZAP concentreert werden de 

arbeidsactiviteiten uiteraard gedetailleerder in kaart gebracht dan de niet-werkgerelateerde 
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activiteiten. Concreet werd 31 werkactiviteiten onderscheiden. Alle andere activiteiten zoals 

huishoudelijk werk, kinderzorg, persoonlijke verzorging, sociale participatie, vrijetijd en 

verplaatsingen werden gevat door 23 categorieën van activiteiten (voor de indeling van 

activiteiten, zie bijlage 1). 

De registratie van een activiteit omvat niet alleen de hoofdactiviteit, maar ook wanneer men dit 

deed (begin- en eindtijd), wat men eventueel nog deed (secundaire activiteit), waar men was 

(plaats) en met wie men eventueel heeft gesproken (interactiepartners).  

Een periode van zeven opeenvolgende dagen vormt een volledige week. Dit werd zo gekozen 

omdat een week, net zoals de dag, een belangrijke cyclus vormt in iemands tijdsordening. Veel van 

onze tijdsbesteding wordt per week georganiseerd (cfr. het lessenrooster, spreekuren, bepaalde 

bijeenkomsten, e.d.). Heel wat activiteiten worden meermaals herhaald binnen een week. De 

variaties tussen de verschillende dagen is in kader van dit onderzoek erg relevant, denk maar aan 

het contrast tussen de werkweek en het weekend.  

De dagboekregistratiemethode vraagt enige inspanning van de respondent, maar biedt wel een 

grote meerwaarde voor een onderzoek naar tijdsbesteding. Tijdsbudgetonderzoek biedt als 

voornaamste voordeel dat men een volledig en gedetailleerd beeld krijgt van het tijdsgebruik. Niet 

alleen de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan verschillende activiteiten, maar ook de spreiding 

over de dag en de week, de opeenvolging van verschillende activiteiten en de context ervan wordt 

gedetailleerd geregistreerd. In vergelijking met een traditionele enquête laat tijdsbudgetonderzoek 

tevens minder ruimte voor sociaal-wenselijkheid en minimaliseert het geheugen- of 

herinneringseffecten. Al zijn deze laatsten nooit helemaal uit te sluiten.  

 

1.1.3 Focusgroepen 

Na de verwerking van dagboekdata werden er voor een verdere validatie enkele focusgroepen 

georganiseerd. Resultaten werden op deze manier nog extra geverifieerd of uitgediept. De 

focusgroepen bestonden uit leden van het ZAP die tevens al hadden deelgenomen aan het 

onderzoek via de voorvragenlijst en/of het dagboekje. In de navragenlijst hadden 140 personen 

aangegeven bereid te zijn deel te nemen aan het kwalitatieve vervolg. Uiteindelijk werden er 3 

focusgroepen georganiseerd in mei 2016. In totaal namen er 23 personen deel aan dit onderdeel 

van het onderzoek.  

Focusgroepen zijn groepsinterviews waarbij de deelnemers een interactieve discussie voeren vanuit 

hun persoonlijk ervaring en dit onder het toezicht van een moderator die het gesprek leidt. De 

term ‘focus’ verwijst naar specifieke (gefocuste) topics die het onderwerp vormen van het gesprek. 

In dit geval stonden de werkbeleving en het academisch werk centraal. De keuze voor 

focusgroepen komt voort uit onze onderzoeksinteresse, we willen namelijk weten welke verklaring 

er schuilt achter bepaalde bevindingen. Focusgroepen stimuleren op een informele manier discussie 

waar deelnemers hun opinies kunnen delen of gevoelens kunnen uiten. De interactie die ontstaat 

tussen de deelnemers geeft ook aanleiding tot spontane reacties en anekdotes.  
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We hebben gekozen voor een heterogene samenstelling van de groepen. De groepen werden 

gemengd samengesteld op basis van geslacht, leeftijd, graad en aanstellingspercentage. Telkens 

werd een topiclijst gehanteerd om het gesprek in goede banen te leiden. De thema’s die werden 

behandeld zijn gebaseerd op resultaten uit het kwantitatieve deel van het onderzoek en omvatten 

werklast, aard van het werk, werken op atypische tijden, erkenning, motivatie en impact van het 

werk op het persoonlijk leven. De topics werden haast altijd allemaal behandeld, al dan niet 

aangebracht door één van de respondenten dan wel door de moderator. Om het gesprek te 

stimuleren werden er cijfers gebruikt uit dit onderzoek, een onderzoek waaraan de deelnemers dus 

zelf hadden deelgenomen. 

De focusgroepen duurden gemiddeld 1 uur en 50 minuten en werden opgenomen met een 

dictafoon. De gesprekken werden woordelijk uitgetypt en verwerkt in dit rapport. Om de 

anonimiteit van de deelnemers te garanderen werden uitspraken geanonimiseerd en worden de 

uitgetypte gesprekken ook niet ter beschikking gesteld aan derden. 

 

1.2 Populatie en respons 
 

1.2.1 Afbakening populatie 

Tot het zelfstandig academisch personeel (ZAP) behoren volgens artikel V.4 van de Codex Hoger 

Onderwijs personen die “wetenschappelijk onderzoek verrichten en academisch onderwijs 

verschaffen in het vakgebied of de vakgebieden die hen is toegewezen. Deze opdracht kan tevens 

prestaties van wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap omvatten”1. Naast de 

academische taken kan het zelfstandig academisch personeel ook belast zijn met “organisatorische, 

coördinerende of administratieve taken”.  

Op basis van deze definitie uit het Universiteitsdecreet werd iedereen aan de Vrije Universiteit 

Brussel die eind februari 2015 tot de categorie ZAP behoorde uitgenodigd. Het gaat hierbij om een 

totale populatie van 666 personen, zowel personen met een voltijdse als deeltijdse aanstelling. Het 

ZAP op emeritaat, ook al vervullen ze nog een opdracht, behoort niet tot de onderzoekspopulatie. 

Daarnaast vallen onderwijs- en gastprofessoren buiten de categorie van het ZAP, ook zij werden 

niet opgenomen in het onderzoek.  

 

1.2.2 Respons & data-cleaning 

Van de totale onderzoekspopulatie van 666 personen vulden er 345 (52%) de eerste vragenlijst in 

en 186 (28%) werkten het dagboekje af. De verzamelde data werden nadien nauwkeurig op de 

kwaliteit gekeurd. Hierbij werd duidelijk dat een deel van de respondenten slechts in beperkte 

                                                

1  Art. V.4 B.Vl.Reg. 11 oktober 2013 betreffende het hoger onderwijs, BS 27 februari 2014, 
15.979. 
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mate privé-activiteiten had geregistreerd. Daarom hebben we twee datasets gecreëerd, één met 

data geschikt voor analyses i.v.m. werk (dataset ‘werk) en één met data geschikt voor analyses 

voor werk en privé (dataset ‘werk&privé). De vereisten voor deze laatste dataset zijn het strengst, 

we controleerden voor het aantal activiteiten per dag (minimum 4 per dag), de totale onbepaalde 

duur (max. 2 uur per dag) en de registratie van biologische noden (eten, drinken, slapen). Na deze 

controles houden we 134 respondenten over die gedurende 7 dagen een volledig dagboekje 

bijhielden (dataset ‘werk&privé). Bij de cleaning van de dataset ‘werk’ werd er enkel gecontroleerd 

voor het aantal activiteiten per dag. In geval van twijfel werden dagboekjes inhoudelijk nagekeken 

op plausibiliteit. De dataset ‘werk’ omvat na cleaning 170 respondenten.  

In de volgende hoofdstukken zullen we hoofdzakelijk werken met de dataset ‘werk’. Indien de 

dataset ‘werk&privé’ wordt gebruikt, zal dit altijd nadrukkelijk worden vermeld.  

 

Tabel 1.1. Overzicht van de stappen in de cleaningsprocedure  

Stadium in cleaning Vereiste Aantal respondenten 

Gemeenschappelijk gedeelte voor beide datasets  
Ongecleande dagboekjes Het dagboekje is afgerond.  186 
Voor dataset ‘werk&privé’ 
Controle voor aantal 
activiteiten per dag 

Er zijn minimum 4 activiteiten per dag 
geregistreerd 

142 

Controle voor onbepaalde tijd 
(lege periodes in het 
dagboekje) 

Er is niet meer dan 2 uur onbepaalde 
tijd per dag 

137 

Controle van biologische noden 
(eten en slapen) als hoofd- of 
nevenactiviteit 

Er zijn activiteiten geregistreerd i.v.m. 
persoonlijke verzorging (eten, slapen) 
als hoofdactiviteit of nevenactiviteit 

134 

Voor dataset ‘werk’ 
Controle voor aantal 
activiteiten per dag 

Er zijn minimum 4 activiteiten per 
weekdag geregistreerd. 

170 

 

We geven hieronder een overzicht van de respons naar geslacht, graad, faculteit en 

aanstellingspercentage, en dit voor de verschillende fasen in het onderzoek. 

GENDER. In de onderzoekspopulatie is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke ZAP-leden 

ongeveer 70/30. Procentueel was de participatie van vrouwen in elke fase groter dan die van 

mannen. 57% van het vrouwelijk ZAP vulde de vragenlijst in, 32% vulde ook het dagboekje in. 

Mannen participeerden systematisch minder dan vrouwen, hun participatiegraad ligt altijd minstens 

6 procentpunten onder die van de vrouwen. Door de hogere participatiegraad onder het vrouwelijk 

ZAP, is deze groep oververtegenwoordigd binnen de finale datasets (verhouding 38/62). Hiervoor 

worden de data gewogen (zie verder). 
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Tabel 1.2. Respons per fase naar geslacht, n=666  

 Totaal ZAP Vrouwelijk 
ZAP 

Mannelijk 
ZAP 

Verhouding 
m/v 

 

# % # % # % M% / V% 

Totaal uitgenodigd 666 100% 199 100% 467 100% 70/30 

Totaal vragenlijst 1 af 345 52% 113 57% 232 50% 67/33 

Totaal dagboekje gestart 293 44% 94 47% 199 43% 68/32 

Totaal dagboekje af 186 28% 64 32% 120 26% 65/35 

Totaal vragenlijst 2 af 179 27% 62 31% 117 25% 65/35 

Totaal na dataset ‘werk’ 170 26% 64 32% 106 23% 62/38 

Totaal na dataset ‘werk&prive’ 134 20% 49 25% 85 18% 63/37 

 

ACADEMISCHE GRAAD. De grootste groep binnen de populatie van het ZAP en tevens binnen de 

finale datasets, is de groep van docenten. Met een 381 personen maken ze ongeveer 57% uit van 

totale populatie ZAP. 192 onder hen vulden de vragenlijst in en 90 van hen ook het dagboekje. In 

de finale datasets is 48% van de respondenten een docent.  

Hoewel docenten in absolute aantallen de grootste groep vormen, zijn zij tegelijkertijd de groep 

met gemiddeld de laagste participatiegraad. Wellicht is dat te verklaren door de grotere proportie 

deeltijdsen in deze categorie; de participatiegraad onder deeltijdsen is merkelijk lager (zie verder). 

Bij de andere graden ligt de participatiegraad beduidend hoger. Van de hoogleraren vulden twee op 

drie de vragenlijst in en hielden twee op vijf het dagboekje een week bij. Bij de gewoon 

hoogleraren en hoofddocenten was dit respectievelijk één op twee en één op vier.  

 

Tabel 1.3. Respons per fase naar graad, n=666 

 Gewoon 
hoogleraar Hoogleraar Hoofddocent Docent 

 
# % # % # % # % 

Totaal uitgenodigd 70 100% 83 100% 132 100% 381 100% 

Totaal vragenlijst 1 af 36 51% 56 67% 61 46% 192 50% 

Totaal dagboekje gestart 32 46% 51 61% 55 42% 155 41% 

Totaal dagboekje af 25 36% 33 40% 36 27% 90 24% 

Totaal vragenlijst 2 af 24 34% 33 40% 35 27% 87 23% 

Totaal dataset ‘werk’ 22 31% 32 39% 34 26% 82 22% 

Totaal dataset ‘werk&prive’ 17 24% 26 31% 26 20% 65 17% 

 

FACULTEIT. Onder de faculteiten is de responsgraad bij de faculteit Lichamelijke Opvoeding en 

Kinesitherapie (LK) het hoogst, gevolgd door de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & 

Solvay Business School (ES) en de faculteit Ingenieurswetenschappen (IR). De twee grootste 

faculteiten, de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WET) en de faculteit 
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Geneeskunde en Farmacie (GF), vormen de middenmoot. De respons in de faculteiten Psychologie 

en Educatiewetenschappen (PE) en Letteren en Wijsbegeerte (LW) ligt onder het gemiddelde. De 

respons is het laagst in de faculteit Recht en Criminologie (RC). De kleine categorie ‘andere’ omvat 

IES en het ZAP verbonden aan de centrale diensten, ook hier was de respons laag. Wat het 

Engelstalige IES betreft is dit wellicht te verklaren door het feit dat alle onderzoeksinstrumenten 

enkel in het Nederlands beschikbaar waren. 

 

Tabel 1.4. Respons per fase naar faculteit, n=666 

 
Totaal 

uitgenodigd 
Totaal 
VL1 af 

Totaal 
DB af 

Totaal 
VL 2 af 

Totaal 
‘werk’ 

Totaal 
‘werk&prive’ 

Faculteit IR (n=95) 100% 58% 34% 33% 34% 26% 

Faculteit LW (n=89) 100% 43% 26% 26% 21% 16% 

Faculteit WET (n=111) 100% 57% 28% 27% 25% 22% 

Faculteit RC (n=63) 100% 37% 17% 16% 14% 6% 

Faculteit GF (n=164) 100% 48% 23% 23% 23% 20% 

Faculteit ES (n=73) 100% 55% 36% 36% 34% 27% 

Faculteit PE (n=36) 100% 67% 28% 28% 25% 19% 

Faculteit LK (n=24) 100% 71% 50% 42% 42% 29% 

Andere (n=9) 100% 56% 11% 11% 11% 11% 

 

AANSTELLINGSRAAD. We onderscheiden vier groepen op basis van de omvang van hun ZAP-

opdracht. We stellen vast dat de responsgraad gradueel stijgt met de aanstellingsgraad. Zo vallen 

er twee groepen op, deze met een 100% aanstelling en deze met een erg beperkte aanstelling 

(<25%). Beiden groepen zijn binnen de populatie ongeveer even groot, maar de deelname aan het 

dagboekje ligt bij het voltijds ZAP ruim drie keer zo hoog als die van personen met een aanstelling 

<25%. De overgrote meerderheid ZAP in onze datasets, en zeker in de tijdsbestedingsdata, zijn 

dan ook ZAP’ers met een voltijdse opdracht. 

 

Tabel 1.5. Respons per fase naar aanstellingspercentage, n=666  

  100% ZAP 99%-50% 49%-25% <25% 

 

# % # % # % # % 

Totaal uitgenodigd 280 100% 37 100% 85 100% 264 100% 

Totaal vragenlijst 1 af 183 65% 19 51% 41 48% 102 39% 

Totaal dagboekje gestart 171 61% 16 43% 35 41% 71 27% 

Totaal dagboekje af 114 41% 13 35% 21 25% 36 14% 

Totaal vragenlijst 2 af 112 40% 13 35% 21 25% 33 13% 

Totaal dataset ‘werk’ 111 40% 11 30% 17 20% 31 12% 

Totaal dataset ‘werk&prive’ 89 32% 9 24% 11 13% 25 9% 
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In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde steekproef, voor de drie datasets, 

naar een aantal achtergrondkenmerken.  

 

1.2.3 Respons naar jobtevredenheid en tijdsdruk 

Vermits een relatief grote groep aan de eerste fase van het onderzoek deelnam (de eerste 

vragenlijst), maar niet aan het dagboekonderzoek, kunnen we voor een aantal kenmerken nagaan 

in welke mate de non-respons aan het dagboekonderzoek selectief is. Zo zou het bijvoorbeeld 

kunnen dat personen die minder tevreden zijn met hun job, ook minder geneigd zijn om deel te 

nemen aan het dagboekonderzoek, of dat personen met een hoge tijdsdruk geen tijd hebben om 

een dagboekje bij te houden. We controleren daarom voor algemene jobtevredenheid en 

subjectieve tijdsdruk, twee aspecten die in de eerste vragenlijst werden bevraagd. Op basis van 

hun antwoorden in de voorvragenlijst wordt het ZAP telkens opgedeeld in een aantal groepen, 

waarvan we de participatiegraad doorheen het onderzoek kunnen herconstrueren. 

In de eerste vragenlijst werd de volgende vraag voorgelegd: ‘In hoeverre bent u in het algemeen 

tevreden over uw huidig werk aan de VUB?’. Hiermee werd gepeild naar de algemene 

jobtevredenheid aan de VUB. De vijf antwoordcategorieën varieerden van ‘helemaal niet tevreden’ 

tot ‘heel tevreden’. We hebben de respondenten opgedeeld in drie categorieën van jobtevredenheid 

(zie tabel 1.6). Dan zien we dat de groep die minder tevreden is, in iets grotere mate met het 

dagboekje start na de eerste vragenlijst (92% t.o.v. 84% van de meer ‘tevredenen’), maar in iets 

mindere mate het dagboekje afwerkt. Finaal, na cleaning van de datasets, zien we nog nauwelijks 

verschillen in de respons naar ‘tevredenheid’.  

 

Tabel 1.6. Respons per fase naar jobtevredenheid, n= 345 

 
Helemaal niet/ 

eerder niet 
tevreden 

Noch tevreden, 
noch ontevreden 

Eerder / heel 
tevreden 

 # % # % # % 

Totaal vragenlijst 1 af 51 100% 31 100% 262 100% 

Totaal dagboekje gestart 47 92% 26 84% 220 84% 

Totaal dagboekje af 24 47% 13 42% 147 56% 

Totaal vragenlijst 2 af 23 45% 13 42% 143 55% 

Totaal dataset ‘werk’ 22 43% 12 39% 136 52% 

Totaal dataset ‘werk&prive’ 20 39% 9 29% 105 40% 

 

Subjectieve tijdsdruk wordt gemeten aan de hand van een lijst items i.v.m. het ervaren van een 

tijdstekort (zie verder en ook bijlage 2.1). Op basis van hun antwoorden in de voorvragenlijst rond 

het ervaren van tijdsdruk werden de respondenten opgedeeld in drie ongeveer even grote groepen: 

een groep met een lage tijdsdruk, een groep met een matige tijdsdruk en een groep met een hoge 

tijdsdruk (zie tabel 1.7). We zien nauwelijks verschillen tussen de drie groepen in de respons 
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tijdens de verschillende fasen van het onderzoek. Personen die een hoge tijdsdruk ervaren, doen in 

gelijke mate mee met het dagboekonderzoek dan mensen met een matige of lage tijdsdruk. 

 

Tabel 1.7. Respons per fase naar subjectieve tijdsdruk, n=345 

 Laag Matig Hoog 

 # % # % # % 

Totaal vragenlijst 1 af 120 100% 102 100% 113 100% 

Totaal dagboekje gestart 100 83% 84 82% 102 90% 

Totaal dagboekje af 65 54% 55 54% 60 53% 

Totaal vragenlijst 2 af 64 53% 52 51% 59 52% 

Totaal dataset ‘werk’ 59 49% 50 49% 57 50% 

Totaal dataset ‘werk&prive’ 45 38% 40 39% 46 41% 

 

1.2.4  Spreiding van de onderzoeksperiode 

Een kalenderjaar telt 52 weken waarvan de helft lesweken zijn. De andere helft van het 

academiejaar is lesvrij en wordt opgevuld met examenweken (21% van het kalenderjaar), 

blokweken en vakantieweken (29% van het kalenderjaar). Omdat de diversiteit aan weken ervoor 

zorgt dat het moeilijk is te spreken van een ‘typische’ week, leek het ons aangewezen het veldwerk 

te spreiden over een periode met evenveel diversiteit in type weken als een volledige 

academiejaar. Het veldwerk werd gespreid over een periode van 18 weken tijdens het tweede 

semester. De periode omvatte negen lesweken, twee weken lentevakantie, twee blokweken, vier 

examenweken en één week zomervakantie. In onze datasets bereikten we ongeveer een 50-25-25 

verdeling. De examenperiode is dus licht oververtegenwoordigd. 

 

Tabel 1.8. Respons per fase naar aanstellingspercentage.  

 Academiejaar Dataset 

 

Aantal weken % % 

Lesweek 26 50,0% 48,8% 

Vakantie en blokweek 15 28,8% 25,1% 

Examenweek 11 21,2% 26,1% 

 

52 100,0% 100,0% 

 

 



 

 13 

1.2.5 Post-stratificatie weging 

Representativiteit van de groep respondenten is belangrijk om algemeen geldende uitspraken te 

kunnen maken. Om een zo goed mogelijke afspiegeling te verkrijgen van de onderzoekspopulatie 

worden de data gewogen. Het principe hiervan is dat iedere respondent een gewicht krijgt 

toegekend zodat over- of ondervertegenwoordiging van groepen wordt gelimiteerd.  

De weging gebeurde aan de hand van een post-stratificatie weging. Elke respondent kreeg een 

eigen gewicht toegekend op basis van zijn profiel en de mate waarin deze voorkwam in de 

populatie. Zo’n profiel is vaak een combinatie van meerdere kenmerken. Een belangrijke 

voorwaarde is dat men over de nodige gegevens beschikt over zowel de samenstelling van de 

totale populatie en die van de groep respondenten. In dit onderzoek werd gekozen voor de 

variabelen geslacht, graad en discipline. De uiteindelijk wegingsfactor is de verhouding in de 

populatie gedeeld door de verhouding in de steekproef.  

 

𝑊𝑒𝑔𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑉𝑒𝑟ℎ𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒
𝑉𝑒𝑟ℎ𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑒𝑘𝑝𝑟𝑜𝑒𝑓

 

 

Er werden drie wegingen gecreëerd, één voor elke dataset. De wegingsfactoren werden steeds op 

dezelfde manier berekend. De wegingsfactoren voor de vragenlijst variëren tussen 0,518 en 2,072, 

die voor de dataset ‘werk&privé’ variëren tussen 0,268 en 1,685 en die voor de dataset ‘werk’ 

variëren tussen 0,340 en 1,677. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de wegingsfactoren. 
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2 Algemene tijdsbesteding van het ZAP 
In dit hoofdstuk geven we eerst een algemeen overzicht van de tijdsbesteding van het ZAP van de 

Vrije Universiteit Brussel en we gaan ook in op de variaties in de tijdsbesteding naar 

achtergrondkenmerken. Eerste zoomen we in op de kerntaken van het ZAP (onderwijs, onderzoek 

en dienstbetoon) en hoe deze variëren naar achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, aanstelling, 

graad, discipline, …) en naar de periode van het jaar. We bekijken ook, hoe de tijd buiten de 

arbeidssfeer wordt ingevuld en in welke mate arbeidstaken verricht worden tijdens avonduren en 

tijdens het weekend. In dit hoofdstuk gaan we ook al kort in op de tijdsbesteding in de niet-

werktijd. In de volgende hoofdstukken bouwen we deze analyses verder uit door in te zoomen op 

de taakbelasting en taakinvulling naar graad en de man-vrouw verschillen grondiger te analyseren. 

 

2.1 Indeling activiteiten 
Het analyseren van tijdsbesteding gebeurt op geaggregeerd niveau. De 54 werkgerelateerde en 

niet-werkgerelateerde activiteiten worden ondergebracht in 14 meer omvattende rubrieken. Omdat 

we in dit onderzoek vooral geïnteresseerd zijn in werkgerelateerde activiteiten, wordt ‘werk’ hier 

opgesplitst in vijf rubrieken die relevant zijn voor het ZAP. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de 

werkgerelateerde rubrieken (zie bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht met alle activiteiten).  

 

Tabel 2.1. Werkgerelateerde activiteiten ingedeeld in vijf categorieën  

 Activiteiten Voorbeelden 

1 Onderwijstaken  lesgeven, individueel contact met studenten (ook per mail), 
beoordelen van studenten en hun werk, beoordelen van examens, 
bedside teaching (UZ), stagiaires begeleiden (UZ), 
lesvoorbereidingen, examens opstellen, administratie 

2 Onderzoekstaken lezen vakliteratuur, bedenken en ontwikkelen van onderzoek, 
uitwerken onderzoeksvoorstel, uitvoeren onderzoek, data 
verzamelen, analyseren data, schrijven publicatie, presenteren 
van onderzoek, begeleiden van eigen onderzoekers, onderzoek 
evalueren, peerreview, bijwonen lezing, klinisch onderzoek (UZ), 
administratie 

3 Dienstbetoon, vergaderen vergaderen i.v.m. intern en extern dienstbetoon of bestuurstaken, 
vergaderen i.v.m. lessen, vergaderen i.v.m. eigen onderzoek, 
populariseren en valoriseren van onderzoek, opzetten en 
organiseren van een studiedag,  

4 Overige activiteiten VUB  e-mail beheer, werklunch, receptie, teambuilding, opleiding 
volgen, overige beroepsactiviteiten, activiteiten i.v.m. 
patiëntenzorg (UZ), andere activiteiten i.v.m. UZ 

5 Beroepsactiviteiten elders  beroepsactiviteiten buiten de Vrije Universiteit Brussel, bv. eigen 
praktijk, ziekenhuis, onderzoekscentrum, advocatenkantoor, … 
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We onderscheiden negen niet-werkgerelateerde activiteitenrubrieken en een restcategorie (zie 

tabel 2.2).  

 

Tabel 2.2. Niet-werkgerelateerde activiteiten ingedeeld in negen categorieën  

 Activiteiten Voorbeelden 

6 Huishoudelijke taken  koken, poetsen, wassen, klusjes, tuinieren, boodschappen doen, 
winkelen, dienstenbezoek ... 

7 Kinderzorg voeden, wassen, aankleden, voorlezen, helpen met huiswerk, 
spelletjes met kinderen, ... 

8 Persoonlijke verzorging, 
eten en drinken  

eten en drinken, lichamelijke verzorging, zich aan- en uitkleden, 
zich wassen , professionele verzorging 

9 Slapen & rusten slapen, rusten en ontspannen 

10 Sociale participatie verenigingsleven, vrijwilligerswerk, religieuze plechtigheden, 
feest, bezoek, praten, telefoneren, e-mail, sociale media 

11 Vrije tijd hobby, sport, spel, recreatie, cultuur, uitgaan, TV, lezen, surfen op 
het net, muziek luisteren 

12 Wachten wachten 

13 Verplaatsen  onderweg van en naar het werk, reizen, verplaatsingen voor het 
werk, overige verplaatsingen. 

14 Overige tijdsbesteding  overige tijdsbesteding en onbepaalde tijd 

 

Voor het interpreteren van tijdsbestedingsdata is het belangrijk de gebruikte parameters goed van 

elkaar te onderscheiden. De meeste gebruikte parameter is de duur per respondent, 

weergegeven in uren en minuten. Dit is de gemiddelde tijd besteed aan een bepaalde activiteit 

over alle respondenten heen. De duur per respondent heeft betrekking op iedereen, ook zij die de 

activiteit in kwestie niet hebben uitgevoerd. Indien er enkel wordt gekeken naar de respondenten 

die de activiteit daadwerkelijk hebben geregistreerd, dan spreekt men van de duur per 

participant. De participatiegraad is de verhouding van het aantal participanten (zij die de 

activiteit hebben geregistreerd) op de totale groep respondenten (Glorieux et al., 2006). Neem als 

voorbeeld de tijd besteed aan onderwijstaken (zie tabel 2.3). Per respondent wordt gemiddeld 

12u29 per week besteed aan onderwijstaken, dit is het gemiddelde cijfer voor de ganse groep ZAP, 

dus inclusief ook zij die in de registratieweek geen onderwijstaken hebben verricht. De 

participatiegraad geeft aan dat 86,7% een onderwijstaak heeft geregistreerd tijdens zijn of haar 

registratieweek. Kijken we enkel naar deze groep van participanten dan besteden zij per week 

gemiddeld 14u24 aan onderwijs. 
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2.2 Betaalde arbeid 
Tabel 2.3 geeft een overzicht van de algemene tijdsbesteding van het ZAP aan de Vrije Universiteit 

Brussel voor een volledige week.  

Het ZAP aan de Vrije Universiteit Brussel heeft een gemiddelde werkweek van 53u26’. Hiervan gaat 

het grootste deel, 20u19’, naar activiteiten die verband houden met onderzoek. ‘Onderzoekstaken’ 

omvatten ondermeer het opzetten en ontwikkelen van onderzoek, het schrijven van publicaties en 

het begeleiden van eigen onderzoekers. Daarnaast gaat ongeveer 12u30’ per week naar 

onderwijstaken. Dit omvat taken zoals lesgeven, verbeteren van examens, overleg met studenten, 

maar ook om de voorbereidingen en de administratie die hiermee gepaard gaan. Ten slotte gaat er 

nog 8u naar dienstbetoon (intern en extern) en vergaderingen.  

Onder de noemer ‘werk’ vallen nog twee extra categorieën: ‘Overige activiteiten aan de VUB’ en 

‘Beroepsactiviteiten buiten de VUB’. De eerste categorie omvat activiteiten die moeilijk kunnen 

toegewezen worden aan één van de drie kerntaken (onderwijs, onderzoek, dienstbetoon) of er 

buiten vallen zoals recepties, werklunches, opleiding volgen en beantwoorden of verwerken van e-

mail. Deze categorie is goed voor een bijkomende 10u14’ bovenop de tijd die reeds besteed wordt 

aan de drie kerntaken. Een kleine groep (14,9%) combineert zijn of haar universitaire taken met 

andere beroepsactiviteiten en dit voor gemiddeld van 15u per week per participant.  

 

Tabel 2.3. Tijd per week besteed aan werk als hoofdactiviteit. Duur per respondent 
(hh:mm), participatiegraad (%) en duur per participant (hh:mm), n=170 

 Duur per 
respondent 

Participatie 
graad 

Duur per 
participant 

Onderwijstaken 12:29 86,7% 14:24 

Onderzoekstaken 20:19 95,7% 21:15 

Dienstbetoon, vergaderen 8:07 93,0% 8:44 

Overige activiteiten VUB 10:14 96,0% 10:40 

Beroepsactiviteiten elders  2:14 14,9% 15:07 

Totaal werk  53:26 100,0%  

 

Niet iedereen heeft activiteiten geregistreerd in kader van onderzoek, onderwijs en dienstbetoon 

(<100% participatiegraad). De verschillen in participatiegraad zijn deels te wijten aan variaties in 

de registratieperiode en in de ZAP-opdracht van de respondenten. 

Tabel 2.4 toont dat de periode van registratie inderdaad bepalend is voor de totale werktijd en voor 

de tijdsverdeling over de werktaken heen. De examenperiode kent de langste werkweken, met een 

gemiddelde van 61u. Een lesweek telt gemiddeld 53u aan betaalde arbeid, voor de blok- en 

vakantieweken is dit 49u. Tijdens een examenweek gaat ongeveer 20u van de totale werktijd naar 

onderwijs en 16u30’ naar onderzoek. De examenperiode verschilt hierin sterk van andere periodes, 

tijdens elke andere periode is onderzoek steeds dominanter aanwezig dan onderwijs. Tijdens de 
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lesweek gaat er 23u naar onderzoek en 11u naar onderwijs, in de blokweek is dit iets minder, 

respectievelijk 21u en 9u. De tijd besteed aan dienstbetoon blijft min of meer gelijk over de 

verschillende weken en varieert tussen 7u en 9u per week. Dat onderzoek tijdens de 

examenperiode ten koste gaat van onderwijs is niet helemaal juist, de tijd besteed aan onderwijs 

neemt in veel grotere mate toe (+7u30’) dan dat de tijd besteed aan onderzoek afneemt (-3u50’). 

In de examenperiode blijft onderzoek dus overeind, maar gaat men vooral extra uren spenderen 

om de onderwijstaken rond te krijgen. Ook de tijd die besteed wordt aan ‘overige activiteiten’ 

neemt gevoelig toe tijdens de examenperiode. 

 

Tabel 2.4. Tijd per week besteed aan werk als hoofdactiviteit naar type week2. Duur per 
respondent (hh:mm), n=170 

 n Betaalde 
arbeid  

Onderwijs
taken 

Onderzoek
staken 

Dienstbetoon 
vergader. 

Overige 
act.  

Beroepsact 
elders 

Type week       

Lesweek 65 53:00 10:56 22:42 08:07 08:09 3:04 

Lesvrije week 22 48:57 08:46 21:21 09:00 09:03 0:45 

Examenweek 39 61:11 19:56 16:31 08:53 13:40 2:10 

 

2.2.1 Betaalde arbeid naar achtergrond 

Mannen werken gemiddeld 55u32’ per week, vrouwen gemiddeld 48u29’ (zie tabel 2.5). In 

hoofdstuk 4 gaan we dieper in op dit verschil. Voor leeftijd stellen we vast dat naarmate men ouder 

wordt, men steeds meer uren gaat presteren. Dit is mogelijk te verklaren vanuit de veranderende 

gezinssituatie. Het hebben van jonge kinderen legt immers beslag op de beschikbare tijd, tijd die 

dan niet kan besteed worden aan betaald werk. Naar mate men ouder wordt en de kinderen 

opgroeien, komt deze tijd opnieuw vrij. Het lijkt erop dat deze vrijgekomen tijd (deels) wordt 

ingevuld met werkgerelateerde activiteiten. Anderzijds kunnen we niet uitsluiten dat hier ook 

sprake is van een ‘generatie-effect’ waarbij de oudere generatie meer werkt dan de jongere. Alleen 

een vervolgonderzoek kan uitwijzen in welke mate dit inderdaad het geval is. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  Een combinatie van meerdere  weektypes is ook mogelijk. Hier beperken we ons tot drie 

belangrijkste: lesweek, lesvrije week (blokperiode en schoolvakanties) en examenweek. 44 
personen die gecombineerde weken registreerden werden uit tabel 2.4 gehouden. 
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Tabel 2.5. Tijd per week besteed aan werk naar achtergrondkenmerken. Duur per 
respondent (hh:mm), n=170 

 n in 
% 

Betaalde arbeid 
VUB 

Betaalde 
arbeid 

Betaalde arbeid 
niet-VUB 

Geslacht     

Man 70% 52:41 55:32 2:51 

Vrouw 30% 47:39 48:29 0:50 

Leeftijd     

< 40 jaar 32% 48:53 51:00 2:07 

40 – 50 jaar 28% 51:34 53:02 1:28 

> 50 jaar 40% 53:05 56:00 2:55 

Leeftijd jongste kind (missing=6)     

Jongste kind 5 jaar of jonger 24% 46:51 49:29 2:38 

Jongste kind tussen 6 en 17 jaar 31% 51:29 53:23 1:54 

Geen kinderen of kinderen ouder 
dan 18 jaar 

45% 53:11 55:36 
2:25 

 

In tabel 2.6 maken we een onderscheid op basis van achtergrondkenmerken die verband houden 

met de arbeidssituatie.  

DISCIPLINE. Voor discipline we drie categorieën: (1) mens- en sociale wetenschappen 

(wijsbegeerte en moraalwetenschappen, geschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie, taal- en 

letterkunde, agogische wetenschappen, bedrijfskunde, communicatie wetenschappen, 

criminologische wetenschappen, handelsingenieur, politieke wetenschappen, psychologie, rechten, 

sociologie), (2) (bio-)medische wetenschappen (biomedische wetenschappen, geneeskunde, 

farmaceutische wetenschappen, gezondheidswetenschappen) en (3) toegepaste en exacte 

wetenschappen (biologie, chemie, fysica en sterrenkunde, geografie, wiskunde, 

computerwetenschappen, ingenieurswetenschappen, ingenieurswetenschappen: architectuur).  

ARBEIDSSITUATIE. De leden van het ZAP met een voltijdse aanstelling (100%), de gewoon 

hoogleraren en professoren in de toegepaste/exacte wetenschappen hebben gemiddeld genomen 

de langste werkweek. Het voltijds ZAP werkt gemiddeld 55u per week, dit is 2u30’ meer dan zij die 

hun deeltijdse ZAP-aanstelling combineren met een andere aanstelling of ander betaald werk3 en 

10u meer dan zij die hun deeltijdse ZAP-aanstelling niet combineren met een aanstelling of ander 

betaald werk elders.  

 

                                                
3  Een ZAP-aanstelling kan intern gecombineerd worden met de functie(s) van doctor-assistent, de 

functie van postdoctoraal mandaathouder (FWO, IWT, IOF), een aanstelling als BAP en een 
aanstelling in het UZ Brussel. Een ZAP-aanstelling kan extern gecombineerd worden met een 
aanstelling aan een andere universiteit, een ziekenhuis (niet UZ Brussel), een hogeschool, een 
onderzoekscentrum, in de privé sector of werken als zelfstandige. 
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GRAAD. De tijd besteed aan betaalde arbeid neemt gestaag toe met de graad. De gewoon 

hoogleraren spenderen gemiddeld 7u per week meer tijd aan werkgerelateerde activiteiten. We 

zien dat docenten de meeste tijd spenderen aan activiteiten in kader van een aanstelling elders, 

gemiddeld 3u per week. Dat komt uiteraard omdat een groter aandeel van hen slechts een 

deeltijdse aanstelling heeft aan de VUB. De precieze invulling van de arbeidstijd naar graad wordt 

later toegelicht in hoofdstuk 3. 

De gemiddelde werkweek is het langst voor de toegepaste en exacte wetenschappen, die duurt 

ruim 55u. De werkweek in de biomedische wetenschappen duurt gemiddeld 54u15’, die bij de 

mens- en sociale wetenschappen duurt 51u28’. De verschillen hier kunnen mogelijk verklaard 

worden vanuit de samenstelling van deze groepen. Verschillen in de graad en 

aanstellingspercentage binnen deze groepen kunnen schommelingen veroorzaken (zie verder). 

 

Tabel 2.6. Tijd per week besteed aan werk naar jobgebonden kenmerken. Duur per 
respondent (hh:mm), n=170 

 n in % Betaalde 
arbeid VUB 

Betaalde 
arbeid 

Betaalde arbeid 
niet-VUB 

Arbeidssituatie     

100% ZAP 65% 54:26 55:00 0:34 

Deeltijds ZAP, voltijds werkend 29% 46:31 52:26 5:55 

Deeltijds ZAP, deeltijds werkend 6% 44:49 44:49 0:00 

Graad (missing=3)     

Gewoon hoogleraar 13% 58:10 59:06 0:56 

Hoogleraar 19% 53:48 54:15 0:27 

Hoofdocenten 21% 50:11 51:59 1:48 

Docenten 47% 49:06 52:11 3:05 

Discipline     

Mens- en sociale wetenschappen 37% 48:27 51:28 3:01 

Biomedische wetenschappen 28% 51:21 54:15 2:54 

Toegepaste en exacte 
wetenschappen 

35% 54:29 55:07 0:38 
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2.3 Kerntaken van het ZAP 
Onderwijs, onderzoek en dienstbetoon zijn de academische kerntaken van het ZAP. Van het voltijds 

ZAP met een reguliere opdracht wordt verwacht dat ze 50% van hun tijd besteden aan onderwijs 

en 50% van hun tijd aan onderzoek. Het dienstbetoon (leiderschap, erkenning en uitstraling) staat 

in teken van zowel onderwijs en onderzoek. Bij een deeltijdse opdracht of een afwijkende opdracht 

ligt de verdeling anders naargelang de overeenkomst met de universiteit. Om deze reden beperken 

we ons in deze paragraaf tot het voltijds ZAP, d.w.z. met een 100% aanstelling. 

Figuur 2.1 toont de proportionele verdeling van tijd over de verschillende taken. Het voltijds ZAP 

besteedt 38% van zijn/haar tijd aan onderzoekstaken, 27% aan onderwijstaken, 17% aan 

dienstbetoon en vergaderen i.v.m. met onderzoek of onderwijs en 18% aan overige 

werkgerelateerde activiteiten. Onderzoek trekt de meeste tijd naar zich toe, gevolgd door 

onderwijs.  

 

Figuur 2.1 Proportionele verdeling van de VUB-werktijd per week voor de verschillende 
taken voor het voltijds ZAP (100%), n=111 

 

 

Omdat de tijdsverdeling van periode tot periode sterk kan verschillen, tonen we in figuur 2.2 

dezelfde berekening maar nu naar type week. Onderzoek is, verhoudingsgewijs, het meest 

prominent aanwezig tijdens de lesweken en tijdens de vakantie- en blokweken. Twee vijfde van de 

werktijd tijdens lesweken gaat naar onderzoek, een vijfde gaat naar onderwijs en de overige tijd 

wordt verdeeld over dienstbetoon en overige taken. In de lesvrije weken is onderzoek het 

dominantst aanwezig, maar blijft ook onderwijs present ondanks de afwezigheid van lessen. Er 

wordt in de lesvrije weken wel minder gewerkt dan in de lesweken, wat logisch is vermits er ook 

verlofperiodes inbegrepen zijn. De verhouding tussen de verschillende taken blijft wel min of meer 

behouden. De lesweken en lesvrije weken lijken op vlak van tijdsbesteding op elkaar en 

contrasteren met de tijdsbesteding tijdens de examenweken. In de examenperiode zien we dat 

40% van de werktijd naar onderwijs gaat en 30% naar onderzoek. De schommelingen in 

dienstbetoon en overige taken blijven beperkt tot 5 procentpunten. 

 

27% 

38% 

17% 

18% 
Onderwijstaken 

Onderzoekstaken 

Dienstbetoon, vergaderen 

Overige activiteiten VUB 
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Figuur 2.2. Proportionele verdeling van de VUB-werktijd naar type week voor de 
verschillende taken voor het voltijds ZAP (100%), n=111 
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2.4 Werk & leven, in balans? 
Aan de hand van de dagboekregistratie werden niet enkel werkgerelateerde activiteiten bevraagd. 

Respondenten werd ook gevraagd om te registreren welke activiteiten ze buiten hun werktijd 

deden. Het merendeel van de respondenten heeft dit ook gedaan. Op basis van 134 dagboekjes 

kunnen we in deze paragraaf een blik werpen op de relatie tussen betaald werk en de 

tijdsbesteding buiten de werksfeer. 

 

2.4.1 De niet-werktijd 

Eén derde van de beschikbare tijd gaat naar betaalde arbeid. De overige tijd wordt verdeeld over 

verschillende privé-activiteiten die verband houden met het huishouden (en eventueel kinderzorg), 

persoonlijke verzorging, verplaatsingen, sociale participatie, vrije tijd en slapen.  

De meeste tijd wordt besteed aan het vervullen van basisbehoeften, zoals eten, wassen en slapen. 

Slapen doet men gemiddeld 53u22’ per week, dit is gemiddeld 7u37’ per dag. De tijd besteedt aan 

persoonlijke verzorging en eten bedraagt 14u per week of 2u per dag. Ongeveer evenveel tijd gaat 

naar verplaatsingen (zowel voor het werk als voor vrijetijdsaangelegenheden). Ten slotte blijft er 

nog iets minder dan 16u over voor sociale participatie en vrije tijd.  

 

Tabel 2.7. Tijd per week besteed aan hoofdactiviteiten voor het ZAP. Duur per 
respondent (hh:mm), participatiegraad (%) en duur per participant (hh:mm), n=134 

 
Duur per 

respondent Participatiegraad Duur per participant 

Werk & opleiding 53:22 100,0% 53:22 

Huishouden 9:23 94,9% 9:53 

Kinderzorg 4:10 51,3% 8:05 

Persoonlijke verzorging, eten 15:16 100,0% 14:05 

Slapen en rusten 54:12 100,0% 54:12 

Sociale participatie 3:36 72,9% 4:57 

Vrije tijd 12:12 97,0% 13:34 

Wachten 0:11 16,9% 1:08 

Verplaatsingen 14:30 100,0% 14:30 

Overige tijdsbesteding 1:03 45,0% 2:20 

 

In figuur 2.3 toont de onderlinge verhouding van de hoofdactiviteiten voor het ZAP. Ter illustratie 

geven we ook de onderlinge verhouding van de hoofdactiviteiten weer voor de hooggeschoolde 

werkende Vlaamse bevolking (TOR13 – Glorieux et al. 2015). Analoog met de hooggeschoolde 

Vlaamse bevolking leggen activiteiten die verband houden met basisbehoeftes, zoals eten en 

drinken, persoonlijke verzorging en slapen, ook bij het ZAP het grootste beslag op de beschikbare 

tijd. Het ZAP besteedt procentueel gezien minder tijd aan zorgtaken dan de hooggeschoolde 
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Vlamingen en meer tijd aan verplaatsingen en wachten. De grootste verschillen in tijdsbesteding 

zijn echter te vinden bij werk, vrije tijd en sociale participatie. Waar het ZAP 32% van hun tijd 

besteedt aan werk, is dit bij de hooggeschoolde werkende bevolking maar 22%. Deze laatste groep 

investeert procentueel gezien wel bijna dubbel zoveel tijd in vrijetijdsactiviteiten en sociale 

contacten.  

 

Figuur 2.3. Proportionele verdeling van de tijdsbesteding per week van het ZAP en van 
de hooggeschoolde werkende bevolking naar hoofdactiviteiten, n=134 (ZAP), n=723 
(TOR13) 

ZAP-VUB Hooggeschoolde werkende bevolking 

  

 

2.4.2 Multitasking 

Er zijn steeds meer mogelijkheden om verschillende activiteiten te combineren. E-mails lezen kan 

tegenwoordig altijd en overal, net zoals de krant lezen of rekeningen beheren. Multitasking tijdens 

en naast het werk kan ons informatie verschaffen over de mate waarin werk interfereert met niet-

werktijd, maar ook omgekeerd. Door zowel hoofd- als nevenactiviteit te bevragen in het 

dagboekje, kunnen we nagaan welke activiteiten vaak samengaan. We maken onderscheid tussen 

episodes waarin werk als hoofdactiviteit fungeert (zie tabel 2.8) en episodes waarin werk als 

nevenactiviteit fungeert (zie tabel 2.9).  

Wanneer werk als hoofdactiviteit wordt gecombineerd, dan is dit het vaakst met andere 

werkactiviteiten (bv. e-mails lezen). Multitasking van werktaken gebeurt bij de meesten van het 

ZAP meerdere keren per week. De tweede populairste nevenactiviteit van betaald werk is vrije tijd 

en sociale participatie. Dit omvat lezen, sporten, hobby en recreatie maar ook TV-kijken en surfen 

op het internet. Eén op drie combineert betaald werk als hoofdactiviteit met vrijetijdsactiviteiten, 

maar dit blijkt slechts een paar keer per week het geval te zijn. De derde activiteit die het meest 

wordt gecombineerd met werk zijn activiteiten die verband houden met eten en drinken zoals 

bijvoorbeeld eten tijdens een vergadering. Dit gebeurt voor de meesten een paar keer per week. 

Dit betekent wel dat deze gelegenheden niet altijd worden gebruikt als pauze maar soms in teken 

staan van de werktijd.  
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Tabel 2.8. Participatiegraden voor combinaties werk (hoofdactiviteit) en niet-werk 
(nevenactiviteit), n=134 

Hoofdactiviteit is betaald 
werk en nevenactiviteit 
is … 

Participatiegraad 
week 

0x per 
week 

Frequentie 1 
tot 5x per week 

>5x per 
week 

Kinderzorg 6,9% 93,1% 5,3% 0,6% 

Verzorging 3,5% 96,5% 3,5% 0,0% 

Vrije tijd & sociale part. 25,5% 74,5% 21,0% 4,5% 

Huishouden 6,7% 93,3% 6,7% 0,0% 

Eten en drinken 18,0% 82,0% 14,0% 3,9% 

Betaald werk 87,0% 13,0% 25,2% 61,9% 

Overige 2,0% 98,0% 2,0% 0,0% 

 

Niet-werkgerelateerde activiteiten als hoofdactiviteit gecombineerd met werk als nevenactiviteit, 

komen vaker voor dan omgekeerd het geval is. Dit komt vooral door de populaire combinatie van 

verplaatsen en werken. 55% werkt minstens één keer in de week tijdens verplaatsingen, 28% doet 

dit zelfs meer dan vijf keer per week. Naast het combineren van meerdere werkgerelateerde 

activiteiten, wordt eten en drinken ook vaak combineerd met werk. 22% werkt doorheen de week 

wel eens tijdens het eten. Zij het nu als hoofdactiviteit of als nevenactiviteit, de combinatie van 

werk en eten blijkt regelmatig voor te komen. 22% van het ZAP eet minstens één keer per week 

tijdens het werken en 18% werkt minstens één keer per week tijdens het eten.  

 

Tabel 2.9. Participatiegraden voor combinaties niet-werk (hoofdactiviteit) en werk 
(nevenactiviteit), n=134 

Nevenactiviteit is betaald 
werk en hoofdactiviteit is 
… 

Participatiegraad 
week 

0x per 
week 

Frequentie 1 
tot 5x per week 

>5x per 
week 

Kinderzorg 4,5% 95,5% 4,5% 0,0% 

Verzorging 2,5% 97,4% 2,6% 0,0% 

Vrije tijd & sociale part. 9,6% 90,4% 9,6% 0,0% 

Huishouden 12,7% 90,8% 9,2% 0,0% 

Eten en drinken 21,9% 78,1% 20,9% 1,0% 

Betaald werk 87,0% 13,0% 25,2% 61,9% 

Overige 2,1% 97,9% 2,1% 0,0% 

Verplaatsingen 54,8% 45,2% 27,1% 27,6% 
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2.5 Atypische werktijden  
 

2.5.1 Werktijden volgens de vragenlijst 

Aan de hand van de vragenlijst kunnen we nagaan in welke mate avond- en weekendwerk een 

typisch fenomeen zijn bij het ZAP.  

AVONDWERK. Ongeveer één op drie van het ZAP werkt, volgens de zelfrapportering in de 

vragenlijst, elke dag ’s avonds; één op twee doet dit ‘slechts’ enkele keren per week. Slechts 6% 

verricht niet wekelijks avondwerk. Kijken we naar het voltijds ZAP dan stijgt het percentage dat 

elke dag ’s avonds werkt nog met 8 procentpunten. Mannen, gewoon hoogleraren en de 

professoren uit de mens- en sociale wetenschappen werken het vaakst ‘s avonds (elke avond of 

meerdere avonden per week). Verschillen naar geslacht, discipline en graad vallen wel weg 

wanneer statistisch gecontroleerd wordt voor aanstellingsgraad.  

 

Tabel 2.10. Percentage (%) dat ’s avonds werkt in kader van zijn ZAP-aanstelling, n=345 

 Elke 
dag 

>1per 
week 

1x per 
week 

>1 per 
maand 

<1x per 
maand 

Gemiddeld 35,6 53,2 5,3 3,5 2,4 

100% ZAP 43,6 47,9 3,7 2,4 2,4 

Geslacht      

Man 39,2 51,6 2,4 5,0 1,8 

Vrouw 27,2 56,9 11,9 0,0 3,9 

Graad      

Gewoon hoogleraar 59,4 29,0 7,7 0 3,9 

Hoogleraar 47,1 43,7 0 7,5 1,7 

Hoofdocenten 33,9 53,2 6,5 2,4 4,1 

Docenten 28,5 60,1 5,7 4,8 0,9 

Discipline      

Mens- en sociale wetenschappen 39,4 48,7 6,9 4,6 0,9 

Biomedische wetenschappen 28,2 52,4 9,2 3,1 7,1 

Toegepaste en exacte wetenschappen 37,1 60,5 0,0 2,3 0,0 

 

WEEKENDWERK. De ruime meerderheid van het ZAP werkt ook elk weekend in kader van zijn/haar 

aanstelling aan de Vrije Universiteit Brussel. Mannen en de professoren uit de toegepaste en exacte 

wetenschappen werken het vaakst in het weekend. Opvallend is het hoge cijfer bij de hoogleraren, 

vier op vijf werkt elk weekend. Dat is de helft meer dan het gemiddeld ZAP-lid. Gecontroleerd voor 

aanstellingsgraad, vallen de verschillen naar discipline en graad weg. De verschillen tussen mannen 

en vrouwen verdwijnen ook wanneer er enkel gekeken wordt naar het voltijds ZAP (100%). Bij het 
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deeltijds ZAP blijven de verschillen aanwezig, deeltijdse werkende vrouwen werken er minder in 

het weekend dan deeltijds werkende mannen. 

 

Tabel 2.11. Percentage (%) dat in het weekend al dan niet werkt in kader van zijn ZAP-
aanstelling, n=345 

 Wekelijks 1< per 
maand 

1x per 
maand Bijna nooit 

Gemiddelde 56,1 34,7 7,3 1,9 

100% ZAP 68,1 25,3 5,9 0,7 

Geslacht     

Man 61,5 31,8 6,1 0,6 

Vrouw 43,5 41,6 10,0 4,9 

Graad     

Gewoon hoogleraar  64,3 28,0 3,9 3,9 

Hoogleraar 82,3 14,0 3,7 0 

Hoofdocenten 62,0 30,5 6,4 1,2 

Docenten 45,0 43,3 9,3 2,2 

Discipline     

Mens- en sociale wetenschappen 50,3 40,8 6,2 2,7 

Biomedische wetenschappen 53,5 32,6 11,3 2,6 

Toegepaste en exacte wetenschappen 66,8 28,2 5,0 0 

 

2.5.2 Werktijden volgens de dagboekdata 

De bevindingen uit de vragenlijst inzake werktijden kunnen we op basis van de dagboekdata 

verder verfijnen. We weten nu al dat er regelmatig wordt gewerkt in de avond en in het weekend, 

met behulp van de dagboekjes kunnen we achterhalen hoeveel uren men dan telkens bezig is met 

werk.  

Tabel 2.12 geeft een overzicht van de tijd besteed aan werk op typische en atypische werktijden 

voor zowel het ZAP als de Vlaamse werkende bevolking. Als referentie geeft de eerste kolom een 

overzicht van de beschikbare uren per periode. Een week telt 168 uren, 65 uren hiervan 

beschouwen we als normale werktijden, nl. tussen 6u en 19u op weekdagen. Het werken tussen 

19u en 22u ’s avonds beschouwen we als avondwerk en tussen 22u en 6u als nachtwerk. Het 

werk tussen 6u en 19u op zaterdag en zondag beschouwen we als weekendwerk.  

Zoals we eerder zagen, telt de gemiddeld werkweek van het ZAP ongeveer 53u. Het grootste deel 

van het werk wordt verricht tijdens de normale werktijden (weekdag van 6u tot 19u). Het 

gemiddeld ZAP werkt 39u tijdens normale werkuren, de werkende Vlaming gemiddeld 34u. Wat 

betreft afwijkende werktijden, zijn de verschillen nog groter. Het ZAP werkt drie keer zoveel op 

afwijkende tijden (nl. 14u22) dan de werkende Vlaming (3u48). Het populairste moment om buiten 
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de normale uren te werken is ’s avonds tussen 19u en 22u, gevolgd door werken in het weekend. 

In percentages uitgedrukt wordt zo’n 11% van de betaalde arbeid verricht in de avond, 6% ervan 

’s nachts en bijna 10% in het weekend.  

 

Tabel 2.12. Percentage van het ZAP en de werkende hooggeschoolde Vlaamse bevolking 
(min. 8u gewerkt tijdens registratieweek) dat betaald werk verricht naar typische en 
atypische werktijden, n=170 (ZAP), n=754 (TOR13) 

 
Beschikbare uren - 

standaard 
Aandeel tot de totale 

werktijd - ZAP 

Gewerkt uren totale 
werktijd – 

hooggeschoolde 
Vlaming 2013 

 # % op totale 
week # % op totale 

werktijd # % op totale 
werktijd 

Totaal in een week 168u 100% 53:26 100% 37:41 100% 

Normale werktijden 

(ma tot vrij: 6u-19u) 
65u 39% 38:12 73% 33:53 90% 

Afwijkende 
werktijden 103u 61% 15:13 27% 3:48 10% 

• Avond (19u-22u) 21u 13% 6:03 11% 1:40 4% 

• Nacht (22u-6u) 56u 33% 3:40 6% 0:48 2% 

• Weekend overdag 26u 16% 5:30 10% 1:20 4% 

Zaterdag 13u 8% 2:49 5% 0:52 2% 

Zondag 13u 8% 2:41 5% 0:28 1% 

 

2.5.3 Het ritme van de week 

Om meer inzicht te krijgen in de werktijden van het ZAP, staan we hier stil bij de dagcyclus van 

betaald werk. In figuur 2.4 wordt het ritme voor betaalde arbeid tijdens de week weergegeven voor 

zowel het ZAP als voor de werkende hooggeschoolde Vlaamse bevolking (TOR13 – Glorieux et al. 

2015)4. De horizontale as toont de tijdstippen van de dag in uren. De verticale as toont het 

percentage van de respondenten dat op een bepaald moment in de dag betaald werk verricht.  

De blauwe curves tonen het dagverloop van het ZAP, de orange curves tonen het dagverloop van 

de werkende Vlaamse bevolking. We kijken eerst naar de doorlopende curves, deze geven het 

dagverloop voor de gemiddelde werkdag. Vergelijken we beiden, dan start de Vlaamse werknemer 

ongeveer even vroeg met werken als het ZAP. Omstreeks 8:00 is 33% van de hooggeschoolde 

Vlamingen en 30% van het ZAP aan het werk. In de voormiddag werkt de Vlaamse werknemer ook 

langer door tot aan de middagpauze, de curve voor de werkende Vlamingen begint haast stipt om 

                                                
4  Werkend betekent dat er  minstens 1 uur betaald werk geregistreerd werd tijdens de 

registratieweek 
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12:00 te dalen, terwijl dit bij het ZAP een half uur eerder is. De piek in de voormiddag en de piek 

in de namiddag zijn momenten waarop er het vaakst collectief wordt gewerkt. Het tijdsstip van 

deze pieken komt bij de ZAP in grote mate overeen met deze van de Vlaamse werknemer, nl. rond 

11:00 en 14:30. De piek in de namiddag ligt voor beide curves net iets lager dan de piek in de 

voormiddag (ongeveer 4 procentpunten).  

Het ZAP heeft een langere werkdag dan de Vlaamse werknemer; het ZAP keert op een later tijdstip 

huiswaarts en blijft ook in de avond doorwerken. Tussen 08:40 en 17:40 is 50% van het ZAP aan 

het werk en in de avond duikt het percentage pas onder de 30% vanaf 22:30. Dit laatste is 

opvallend, omdat het fenomeen van avondwerk slechts in beperkte mate aanwezig is bij de 

Vlaamse bevolking. Bij de Vlaamse hooggeschoolden is er in de avond een neerwaartse trend, 

omstreeks 20:00 is 12% bezig met werk. Bij het ZAP is er vanaf 20:00 een nieuwe piek 

waarneembaar. Het lijkt erop dat een deel van het ZAP na een moment van rust, huishoudelijk 

werk of de onderbreking voor het avondmaal weer aan het werk gaat. Om 21:00 is 38% van het 

ZAP op één of andere manier nog bezig met werk. Na de avondpiek van half negen zet zich een 

daling in die zich ook tot over middernacht doortrekt. Om middernacht is nog 10% van het ZAP 

aan het werk. 

 

Figuur 2.4. Verloop betaald werk van het ZAP en de hooggeschoolde voltijds werkende 
Vlaming (30+ jaar en min. 8u gewerkt tijdens registratieweek) tijdens een gemiddelde 
week, n=170 (ZAP), n=754 (TOR13) 

 

Onderaan figuur 2.4 bevinden zich twee curves die het dagverloop tijdens het weekend (zaterdag 

en zondag) tonen. Opnieuw is er hier een onderscheid gemaakt tussen het ZAP (blauwe curve) en 

de Vlaamse Bevolking (orange curve). Het valt direct op dat de werkende Vlaming minder in het 

weekend werkt dan het ZAP. Omstreeks 11u ‘s morgens is het drukste moment in het weekend, 
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zowel voor het ZAP als voor de werkende Vlaming. Onder de Vlaamse bevolking is op dat moment 

bijna 10% aan de werk, bij het ZAP is ligt dit aantal drie maal hoger. Ten tweede verschillen beide 

curven duidelijk van vorm. Bij de werkende Vlaming zet zich vanaf 11:00 een bijna rechtlijnig 

daling in. Bij het ZAP is dit niet het geval. De vorm van de curve in het weekend lijkt sterk op die 

van een gemiddeld werkdag, met een piek in de voormiddag, namiddag en in de avond. Opvallend, 

ook avondwerk blijft tijdens het weekend aanwezig. Bijna één op vijf leden van het ZAP is op een 

zaterdagavond of zondagavond omstreeks 21:30 bezig met zijn of haar werk.  

We kunnen hier ook de opsplitsing maken naar locatie, aangezien we voor elke activiteit vragen 

waar men zich op dat moment bevond. Voor het werk aan de VUB waren er drie opties; campus 

Etterbeek, campus Jette en VUB elders. De overige locaties waren thuis, onderweg en andere. 

Figuur 2.5 toont het verloop van betaald werk naar locatie, waarbij locatie is opgedeeld naar 

‘werken op de VUB campus’, ‘thuis werken’ en ‘elders werken’. De laatste categorie omvat externe 

vergaderingen, een eigen praktijk, een hotel, een andere universiteit, enzovoort.  

We stellen vast dat er hoofdzakelijk gewerkt wordt vanop de VUB (aula, vergaderzaal, kantoor). 

Doorheen de dag werkt een aanzienlijk aandeel wel op een andere locatie. We leiden hier ten 

eerste uit af dat een deel van het ZAP soms thuis overdag werkt, dit aandeel is in de voormiddag 

iets groter dan in de namiddag. Doorheen de dag (tussen 9:00 en 18:00) werkt ongeveer 10% 

‘elders’. Rond 11u ‘s morgens en 15u ’s avonds, is dit zelfs 15%. We veronderstellen dat dit gaat 

om personen die externe vergaderingen, studiedagen, congressen bijwonen of gastlessen geven. 

Opvallend is de late aanwezigheid van sommige leden van het ZAP op de campus, omstreeks 

19:00 is 10% nog aanwezig op de VUB (dit kan ondermeer te wijten zijn aan avondlessen die nog 

worden gegeven). De laatsten keren huiswaarts tegen 22:00. In de avond, na 20:00, is een vrij 

groot aandeel thuis nog aan het werk, sommigen nog tot na middagnacht. 

 

Figuur 2.5. Verloop VUB-werktijd van het ZAP naar locatie tijdens de gemiddelde 
werkdag, n=170 
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2.6 Mail, vergaderen en administratie 
In deze paragraaf willen we enkele activiteiten uitlichten die wel verband houden met de drie 

kerntaken maar er niet centraal in staan. Het gaat hierbij om activiteiten zoals vergaderen, 

administratief werk verrichten en e-mail beheren. Tabel 2.13 toont de duurtijden per week voor elk 

van deze activiteiten en dit naar verschillende achtergrondkenmerken. Het gemiddeld ZAP-lid 

spendeert 5u33’ aan het lezen en beantwoorden van mails, 5u15’ aan vergaderen (i.v.m. 

onderzoek, onderwijs of dienstbetoon) en 4u27’ aan administratie. Kijken we naar gender dan 

spenderen vrouwen gemiddeld meer tijd aan vergaderen en minder aan administratie, telkens gaat 

het om een verschil van 50’. We stellen daarnaast vast dat de tijd besteed aan drie activiteiten 

toeneemt met de graad. De grootste verschillen bestaan er tussen docenten en gewoon 

hoogleraren. Een gewoon hoogleraar spendeert gemiddeld 4u meer aan vergaderen en gemiddeld 

2u meer aan administratie dan een docent. In relatie tot discipline valt het op dat men bij de 

toegepaste en exacte wetenschappen meer tijd besteed aan mails, vergaderen en administratie 

dan bij de andere twee disciplines. 

 

Tabel 2.13. Tijd per week besteed aan mail, vergaderen en administratie naar 
achtergrondkenmerken. Duur per respondent (hh:mm), n=170 

 n in 
% 

Duur per 
respondent: 

mail 

Duur per 
respondent: 
vergaderen 

Duur per 
respondent: 

administratie 

Gemiddelde  5:33 5:15 4:27 

100% ZAP 65% 5:55 6:14 5:46 

Geslacht     

Man 70% 5:34 5:00 4:42 

Vrouw 30% 5:32 5:51 3:53 

Graad (missings=3)     

Gewoon hoogleraar  13% 5:58 8:40 5:38 

Hoogleraar 19% 6:09 6:29 6:08 

Hoofdocenten 21% 5:48 4:36 5:02 

Docenten 47% 5:13 4:41 3:39 

Discipline     

Mens- en sociale wetenschappen 37% 5:55 4:59 4:03 

Biomedische wetenschappen 28% 4:12 4:41 4:31 

Toegepaste en exacte 
wetenschappen 

35% 
6:19 6:09 4:56 

 

Om meer inzicht te krijgen in de timing van deze activiteiten tonen we in figuur 2.6 de dagcyclus 

van een gemiddeld werkdag opgedeeld naar mail, vergaderen en administratie. De horizontale as 

in figuur 2.6 toont de tijdstippen van de dag in uren. De verticale as toont het percentage van de 
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respondenten dat op een bepaald moment in de dag een bepaalde (kleur) activiteit verricht. Het 

gaat hier steeds om activiteiten die werden geregistreerd als hoofdactiviteit. 

Tussen 8u ‘s morgens en 18u ‘s avonds is steeds 1 op 10 leden van het ZAP bezig met ‘bijkomende 

zaken’. De hoogste piek vindt plaats op de voormiddag omstreeks 9:00, op dit moment is 20% 

bezig met administratie, mails of vergaderen. De tijd besteedt aan deze zaken is gefragmenteerd, 

maar is min of meer constant met weinig grote variaties. In de avond, na 16:40, is er wel een 

daling wanneer het ZAP huiswaarts keert, maar eens na 20:00 is opnieuw 16% van het ZAP bezig 

met één van deze activiteiten. De piek in de avond in figuur 2.6 is vooral toe te schrijven aan een 

toename in het aantal ZAP-leden dat dan nog mails leest en/of beantwoordt of vergaderen. 

Werk in de vorm van administratie kent het meest constante verloop doorheen de dag. Er zijn geen 

duidelijke pieken of dalingen waarneembaar; het percentage ZAP dat met administratie bezig is 

blijft doorheen de dag (tot 21:30) net onder de 5%. Voor de andere categorieën van activiteiten 

zijn er wel schommelingen doorheen de werkdag. Het bijwonen van vergaderingen (ivm met 

dienstbetoon, onderzoek of onderwijs) gebeurt voornamelijk in de voormiddag. Tussen 8:30 en 

12:20 is 7 tot 9 % van het ZAP aan het vergaderen. Er wordt ook vergaderd in de namiddag en, in 

minder mate, in de avond. De informatie die hier wordt getoond zegt niets over de precieze locatie 

of met wie men heeft gesproken. Vergaderingen kunnen overal plaatsvinden, ook via 

videoconferentie. Verder stellen we vast dat het lezen en beantwoorden van mails eveneens op 

elke moment van de dag kan plaatsvinden. In de ochtend om 8:50 is er de grootste piek met 10% 

ZAP die op dat moment met mail bezig is. Later op de dag, omstreeks 13:00, 16:10 en 21:10, zijn 

er ook nog enkele kleinere pieken waarneembaar.  

 

Figuur 2.6. Verloop vergaderen, administratie en mail tijdens een gemiddelde werkdag, 
n=170  
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2.7 Input focusgroepen 
 

2.7.1 Werken op atypische tijden 

Waarom werken de leden van het ZAP zo vaak ’s avonds en in het weekend? In de eerste plaats is 

werken op atypische tijden nodig omwille van het grote takenpakket. Een docent zei dat ze hierin 

weinig keuze had. Indien ze ’s avonds niet werkte raakte ze achter op haar werk met veel 

frustratie tot gevolg. Een andere docent vreesde voor een neerwaartse spiraal indien hij minder 

zou werken. Voldoende publiceren bleek een belangrijke reden om veel te werken. Dit laatste is 

immers nodig om zichzelf te onderscheiden van anderen en zichzelf en zijn of haar team te 

verzekeren van werk. Door het ontbreken van een objectieve vooropgelegde grens heeft men 

echter nooit het gevoel dat het werk ook ooit afraakt. Er waren ook respondenten die benadrukten 

dat ze niet elke avond werkten, maar enkel als er dringende zaken waren. 

“Er zit geen rem op. (…) als je 3, 4 of 6 doctoraatsstudenten hebt of je vraagt projecten 

aan. Plots zijn er daar drie van goedgekeurd. Ja dan is dat zo, je gaat toch niet zeggen nu 

ga ik dat project opzij zetten. Het is erg en als je dat probeert goed te doen en probeert op 

te volgen, dan heb je die hoeveelheid werk. Ofwel doe je het niet, dan stopt het ook.“ 

(Hoofddocent, man) 

“Je wil ook het onderscheid maken tussen jezelf en die 2000 anderen, want die hebben ook 

allemaal diezelfde publicaties, maar die azen ook allemaal op een job.” (Docent, vrouw) 

“Je moet altijd maar meer projecten doen, zeker onderzoek is totaal eindeloos. Hoe meer je 

publiceert, des te beter. En dus die benchmark wordt altijd maar hoger en hoger. Je voelt 

je heel onzeker. ‘wat moeten wij nu doen?’, ‘wanneer is het genoeg geweest?’. En dat 

werkt frusterend want je kunt het niet zo goed doen als je wilt.” (Hoogleraar, vrouw) 

“Ik denk, je hebt ook geen andere keuze, je moet gewoon want anders krijg je je werk 

zeker niet gedaan. Dus als je zegt ‘ja, ik doe dat niet’, dan zal je nog meer gefrustreerd 

gaan raken omdat je todo-lijst nog lang is. Dus het dwingt zich echt op, en ik dacht vroeger 

altijd van ‘ja, ik kom dichter wonen dan gaan mijn avonden rustiger zijn’, maar nee dat 

klopt niet, dat verlegt zich. Je krijgt niet meer tijd, dus dat blijft hetzelfde.” (Docent, 

vrouw) 

“ik begrijp dat die drive er blijft, want als je geen papers hebt, als je geen goed onderwijs 

geeft, dan heb je geen goede thesisstudenten, dan heb je geen doctoraatstudenten, dus 

kun je al geen FWO-aspiranten hebben of IWT-aspiranten. Als je zelf niet genoeg 

publicaties hebt, kun je geen projecten hebben (…) Je moet ergens zorgen dat je geen 

neerwaartse spiraal krijgt, een opwaartse spiraal is misschien ook niet nodig, maar je moet 

wel een evenwicht vinden in die circel.” (Docent, man) 
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Ten tweede volgt het werk hen naar huis via hun mailbox. Het aantal mails is op het eind van de 

dag vaak erg groot. Iemand zag het als een noodzaak om ’s avonds steeds nog zijn mails te lezen 

om zo met een acceptabele e-maillijst te kunnen beginnen de volgende dag. Er wordt ook verwacht 

dat men ten alle tijden beschikbaar is en internationale contacten houden hier ook geen rekening 

mee. Er werd aangegeven dat het daarom moeilijk is om niet te werken in de vrije tijd.  

“Ik had om half 12 nog een mail gestuurd naar mijn collega’s en drie van de vier 

antwoorden nog, dan denk ik ’we zijn toch niet goed bezig’. Dat is confronterend.” 

(Hoofddocent, man) 

“Je hebt ook de neiging om dan alles te blijven volgen in de vrije tijd zoals mail.” 

(Hoogleraar, vrouw) 

“Ik ga één anekdote geven, maar het zegt ook wel alles. Ik krijg van een internationale 

collega woensdagavond een draft van een artikel doorgestuurd en ik moet ten laatste voor 

vrijdagochtend mijn opmerkingen hebben doorgestuurd. Dat is dan de dag voor 

hemelvaart, maar ik dacht ok, morgen (=vrije dag) heb ik veel tijd. Ik had wel wat anders 

gepland.“ (Hoofddocent, vrouw) 

Wanneer men dan effectief vakantie neemt, brengt dit soms grote stress met zich mee om alles op 

tijd klaar te krijgen. Sommigen nemen voorzorgen en anticiperen op een aankomende vakantie 

door collega’s van een week op voorhand hieraan te herinneren of een buffer van enkele dagen in 

te bouwen om nog zaken af te werken.  

“Van die drie weken vakantie denk ik dat ik 1 week niet heb gewerkt. De eerste week dan 

moet je gewoon bekomen, maar dan na week twee besef ik dat er binnenkort een groot 

congres is en altijd papers… en dan komt die onrust al. Dus ik heb de laatste week ook 

gewerkt.” (Docent, vrouw) 

“En er is ook altijd van alles dat uitloopt in de vakanties he. ‘Dat zal ik in de vakantie wel 

doen’.” (Hoofddocent, vrouw) 

Ook op vakanties is het niet altijd eenvoudig om helemaal los te koppelen van het werk. Mails 

blijven immers binnenstromen. Vaak blijft men zijn of haar mails volgen op vakantie om het aantal 

ongelezen mails beheersbaar te houden en om dringende zaken af te handelen.  

“Ik deed dat ook vlug op vakantie. Maar eigenlijk ben je er dan continu mee bezig. (…) Nu 

gaat dat al beter om toch niet elke dag naar die mail te kijken. Is er iets belangrijk of moet 

ik paper nalezen of zit ik in de organisatie van een congres, ok, dan bekijk ik die mails 

wel.” (Docent, vrouw) 

“Ik moet eerlijk zeggen 3 jaar geleden heb ik dat voor de eerste keer gedaan, drie weken 

vakantie genomen zonder laptop. (…) Wat ik dan wel geleerd heb dat is als je dan terug 

komt dan krijg je zo een massa mails binnen. (…) als je dan thuis komt en die dingen 

opendoet en je ziet de ene mail na de andere … dat gaat naar de 1000 mails, dat is 

stressvol.” (Docent, vrouw) 
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Ook de combinatie van de verschillende verantwoordelijkheden kan voor lange werkdagen zorgen. 

Lessen geven, overleg met onderzoekers, bijwonen van raden en commissies, … het zijn zaken die 

doorgaans binnen de reguliere arbeidstijden gebeuren. Voor sommige van de deelnemers brengt 

dit een fragmentering van hun tijd doorheen de dag mee. Die fragmentering maakt het volgens 

hen moeilijk om doorheen de dag met onderzoek bezig te zijn. Onderzoek vraagt creativiteit en dat 

vergt langere periodes zonder onderbreking.  

“Het probleem is volgens mij dat er gewoon te veel afwisseling is. Ik moet een klik maken. 

Ik ga van de ene vergadering naar de andere en dan bedenk ik mij onderweg ‘waarover 

ging dat nu weer?’.” (Hoofddocent, vrouw) 

 “Langere periodes zijn nodig om creativiteit op te bouwen.” (Hoofddocent, man) 

Om langere periodes te vrijwaren van onderbrekingen hebben sommigen ook bepaalde strategieën 

ontwikkeld. Dat gaat dan om het uitzetten van meldingen bij een nieuwe mail, vergaderloze dagen 

of weken inplannen, … maar de meest gebruikte strategie is thuiswerken (’s avonds, één of 

meerdere dagen in de week, in weekend). Vooral vergaderloze dagen zijn dankbare momenten om 

er op deze dagen de mogelijkheid is om thuis te werken. Deze momenten worden gekoesterd 

omdat men zich dan kan toeleggen op wat men graag doet en op dat werk dat er, naar hun 

aanvoelen, het meest toe doet. Op deze momenten is men het ‘productiefst’ en zou men zich pas 

echt kunnen focussen. Meerdere respondenten omschreven thuiswerken als stressverlichtend. 

Tweemaal gaven respondenten toe dat ze zich enkele dagen tot een hele week afzonderden om in 

alle rust en zonder afleidingen (mail, collega’s, studenten, familie) te kunnen werken. Dit deden ze 

niet op hun werkplaats of bij hun thuis, maar op een afgelegen locatie (huisje/appartement).  

“Ik moet zeggen van die dingen waar ik zelf controle over heb… probeer ik in mijn agenda 

vergaderluwe weken te zetten. Eén op twee van mijn weken definieer ik als vergaderluw en 

alles waar ik zelf controle over heb moet niet in die vergaderluwe weken staan. …. Dat 

werkt ook in zekere zin rustgevend” (Hoofddocent, man)  

“Overdag is het administratie, mails en iedereen heeft je nodig, en dat zijn de momenten ’s 

avonds en in het weekend, dat je eventjes echt kan focussen, en echt kan bezig zijn met 

artikels schrijven, en onderzoek uitdenken, een projectvoorstel, dat zijn eigenlijk de 

belangrijke momenten.“ (Docent, vrouw) 

“Bij mij zijn het vergaderloze dagen die ik probeer te blokkeren en probeer thuis te werken. 

Gewoon niet komen, want dan is het om zeep… assistenten komen van alles vragen.” 

(Docent, vrouw) 

“Tien jaar geleden had ik zo een vaste dag, dinsdag en dan werkte ik thuis. Dat was een 

vast stramien, dat is mijn onderzoeksdag, dat was gereserveerd.” (Hoogleraar, vrouw) 

Een laatste reden waarom het ZAP aan de VUB lange dagen werkt, lijkt er één van motivatie te 

zijn. Veel van de ZAP-leden geven aan dat ze een sterke intrinsieke motivatie hebben en erg 

gedreven zijn omdat ze hun werk interessant vinden. Door de flexibiliteit die ze hebben in hun 

werk leidt dit volgens sommigen tot lange dagen, waarbij men soms niet eens merkt hoe lang men 

al aan het werk is. Iemand gaf aan dat omwille van haar verwevenheid met het werk, het soms 

moeilijk is om te zeggen waar werk eindigt en niet-werk begint. 
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“Gisteren was het 1u ‘s nachts. Op het moment zelf heb je dat niet echt door, maar je voelt 

wel dat je lichaam dat niet blijft verdragen.” (Docent, man) 

“Ik denk dat het anderzijds ook een stuk eigen karakter is en gedrevenheid. Ik bedoel, ik 

merk vaak dat ik mij aan een tekst zet of aan een project begin te werken en dat mijn 

maag mij eraan moet herinneren dat ik iets moet eten want zelf besef je niet dat je al zo 

lang bezig bent. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, de meeste taken ondervind ik niet als werk. 

Dat maakt ook dat je er langer mee bezig kunt zijn zonder dat echt belastend te vinden”. 

(Docent, vrouw) 

“Mensen (=wetenschappers) hebben sowieso al een grote intrinsieke drive, anders begin je 

ook niet aan een doctoraat of aan deze job. Dat maakt in combinatie met die flexibiliteit dat 

men gemiddeld meer gaat werken, meer dan misschien goed is voor ons.” (Hoofddocent, 

vrouw) 

 

2.7.2 (On)evenwicht kerntaken 

Als we kijken naar de tijdsbesteding dan vinden we dat onderzoek gemiddeld genomen de 

dominantste kerntaak is. Het ontbreken van een evenwicht tussen de tijd besteed aan onderzoek 

en onderwijs kwam ook aan bod in de focusgroepen. In de tweede en derde focusgroep werd 

aangehaald dat dit vooral voortkomt uit een ervaren onderwaardering van het onderwijs. Er zou 

tijdens evaluaties en bevorderingen een sterke nadruk liggen op prestaties op vlak van 

wetenschappelijk onderzoek. En ook gevoelsmatig zouden de prestaties op vlak van onderwijs te 

weinig geapprecieerd worden door collega’s. 

“Ik denk dat we dat van onderwijs en onderzoek vergelijkbaar aanvoelen: onderwijs dat 

moet je niet verknallen, dat moet je niet te slecht doen maar je kan er niet op excelleren, 

terwijl onderzoek daar kun je alleen maar op excelleren. Als je dat ‘dik oké’ doet is dat lang 

niet genoeg. Het is eigenlijk een negatief criterium; je mag niet door de vloer zakken bij 

het ene, maar bij het ander moet je op het plafond mikken.” (Hoofddocent, man) 

“Jij zegt ‘je kunt 100% gaan voor onderwijs, daar wordt je niet voor beloond’. Daar zit de 

tweestrijd en ik heb heel lang –naïef dat ik was- daar geen rekening mee gehouden. Toen 

was ik echt naïef bezig. We houden van de job, maar de evaluatie is niet altijd evenredig.” 

(Hoogleraar, vrouw) 

“Ik heb weinig tijd om te publiceren, ik heb geen blokken om aan één stuk door te 

schrijven. En dus mijn academisch dossier is zeer mager als het gaat over publicaties. 

Schitterende studentenevaluaties, maar ja wie gaat daar naar kijken.” (Docent, vrouw – 

deeltijds ZAP) 

“Het studentenaantal speelt ook in de portefeuille verdelingen naar de VUB toe. Ik vind dat 

de helft van onze energie daar naar toe mag gaan en ook de helft van de beoordeling, 

maar dan met een normale index en ten minste met gradaties van ‘zeer slecht’ tot 

‘uitmuntend’. “ (Hoofddocent, vrouw) 
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Het takenpakket van het ZAP omvat ook dienstbetoon. Analoog aan onderwijs vonden we dat ook 

dienstbetoon wordt ervaren als ondergewaardeerd en vanzelfsprekend. Iemand gaf ook aan dat 

wanneer ze betrokken wordt in een commissie, voor haar de erkenning zit in een terugkoppeling 

achteraf. Zo kon ze toch een idee hebben over de eindbeslissing die werd genomen, een beslissing 

waar ze aan had meegewerkt. 

“Ons onderwijs,… niet belangrijk. Dat we in de media komen, … HELEMAAL niet belangrijk. 

En dat we deelnemen aan allerlei commissies en vergaderingen, dat is maar normaal. Dus 

we worden ook niet gehonoreerd, en dat maakt dat die frustratie komt. Je moet dat doen, 

maar het brengt eigenlijk niets op en je krijgt zelfs geen schouderklopje.” (Hoofddocent, 

man) 

“Er wordt een nieuwe tenure uitgeschreven (...) daar zaten wij in als ZAP. Ik kan me 

verschrikkelijk ergeren niet alleen in hoeveel tijd daar dan is in gekropen, maar dan krijg je 

daar 0,0 feedback achteraf over terug. Je nodigt een ZAP uit vanuit de faculteit voor 

ondersteuning van centrale diensten die eigenlijk ons moeten ondersteunen maar waar je 

over de uiteindelijk beslissing niet op de hoogte wordt gehouden.” (Hoofddocent, vrouw) 

 

2.8 Conclusie 
De werkweek van het ZAP duurt gemiddeld 53u26. Dit cijfer hangt sterk samen met graad, 

geslacht en ZAP-opdracht. Iemand die 100% ZAP is, werkt meer uren dan iemand die zijn ZAP-

aanstelling combineert met ander werk. Gewoon hoogleraren hebben de langste werkweek. Dit is 

mogelijk te verklaren door dat de ZAP-opdracht doorgaans groter wordt met de graad. Docenten 

zouden gemiddeld minder uren werken, maar binnen deze groep zijn de aantallen met een 

deeltijdse opdracht ook het grootst. Mannen werken ook meer dan vrouwen, een bevinding die we 

in hoofdstuk 4 verder toelichten. Redenen voor de lange werkweek kunnen gevonden worden in de 

jobinhoud en de werkomgeving. Men wordt verwacht om te excelleren in wat men doet en krijgt 

hiervoor een zekere temporele flexibiliteit en vrijheid. In combinatie met een grote gedrevenheid, 

leidt dit tot het lange dagen.  

We konden ook vaststellen dat er geen ‘typische’ werkweek bestaat. Er zijn duidelijke verschillen 

tussen lesweken, lesvrije weken en examenweken. Niet alleen in de samenstelling van het 

takenpakket, maar ook in het aantal gewerkte uren verschillen ze van elkaar. In het algemeen 

(met uitzondering van de examenweken) gaat de meeste tijd naar onderzoeksgerelateerde taken, 

gemiddeld 20u per week of 38% van de totale werktijd. Verder gaat er gemiddeld 12u naar 

onderwijs en 8u naar dienstbetoon en vergaderingen. Lesweken en lesvrije weken staan in het 

teken van onderzoek en variëren in arbeidstijd rond een 50u. Examenweken zijn doorgaans 

drukker en gekenmerkt door een groot aandeel onderwijstaken. Het belang van veel tijd te 

investeren in onderzoek werd onderstreept in de focusgroepen. De andere deeltaken worden 

minder gewaardeerd, of dit wordt toch zo aangevoeld door de respondenten. Hoe meer publicaties, 

hoe beter. Zonder publicaties komen er geen nieuwe projecten en wordt het moeilijk om je staande 

te houden, klinkt het. 
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Dat er veel gewerkt wordt, blijkt ook uit populariteit van atypische werkuren. Werken op atypische 

tijden is ruim verspreid onder de verschillende groepen binnen het ZAP, 26% van hun totale 

werktijd vindt plaats buiten de normale werktijden. Meer dan de helft zou elk weekend werken en 

bijna 90% zegt meerdere avonden per week tot zelf elke avond nog bezig te zijn met werk. Een 

grote groep onder het ZAP verricht ‘avondwerk’ tussen 20u en 22u. Na 22u wordt er ook nog soms, 

maar in minder mate, doorgewerkt. We stellen op basis van de dagboekdata vast dat avondwerk 

zich niet beperkt tot de weekdagen, maar ook in het weekend van toepassing is. In het verlengde 

van het werken op atypische tijden, stellen we ook vast dat betaald werk zich niet tot de campus 

van de VUB beperkt. Zowel overdag, maar vooral in de avond, werkt men op locatie (thuis, op 

vakantie, op hotel, …). Academisch werk lijkt dus niet (meer) plaats- en tijdgebonden, een indicatie 

dat de grens tussen arbeid en gezin vervaagt. Drago en Colbeck (2003) schreven het volgende 

over dit fenomeen: “Faculty work often moves between the workplace and the home, between 

weekdays and weeknights, and between the working week and weekends, holidays, and vacations’’ 

(Drago & Colbeck, 2003, p.2). Een opvallende reden om ’s avonds en in het weekend te werken is 

om de fragmentering van het werk tijdens de reguliere arbeidstijden op te vangen. Langere 

periodes zijn immers nodig om creativiteit op te bouwen. Ook het e-mailverkeer houdt het ZAP 

buiten de reguliere arbeidstijden aan het werk. Dit laatste is iets wat zowel uit de dagboekjes als 

uit de focusgroepen bleek.  
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3 Taakinvulling en -belasting naar 

graad 

3.1 De ZAP-opdrachtsmatrix 
De ZAP-opdrachtsmatrix5 (zie figuur 3.1) levert informatie over de samenstelling van het 

takenpakket van leden van het ZAP. Deze informatie wordt aangewend om docentenportfolio’s te 

evalueren en focust op drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en dienstbetoon aan derden. De ZAP-

opdrachtsmatrix gaat uit van een voltijds ZAP-lid met een reguliere opdracht. 

De matrix is gedifferentieerd naar graad en geeft het evolutionele traject weer van docent tot 

gewoon hoogleraar. De taken en verwachtingen die voor de docent wordt gesteld gelden cumulatief 

voor de bovenliggende graden. Deze regel geldt bij elke graad; de verwachtingen voor de 

hoofddocent gaan voort op die van de docent, de verwachtingen voor de hoogleraar gaan voort op 

die van de hoofddocent en de verwachtingen voor de gewoon hoogleraar gaan voort op die van de 

hoogleraar. Het VUB-reglement specifieert per graad volgende verwachtingen: 

§ De docent dient wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verrichten en te verstrekken; 

§ De hoofddocent dient degelijk wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verrichten en te 

verstrekken. Op het vlak van onderzoek ontwikkelt de hoofddocent zich autonoom, alleen of in 

wetenschappelijk samenwerkingsverband met andere leden van het ZAP. Als elementen van 

wetenschappelijke autonomie gelden de onafhankelijke wetenschappelijke producties, 

onafhankelijkheid over het verwerven en het beheer van onderzoeksprojecten en 

autonoom promotorschap over doctoraten. De hoofddocent is betrokken bij de 

wetenschappelijke leiding van een universitaire vakgroep en/of onderzoeksgroep. 

§ De hoogleraar is een meer dan gemiddeld creatief en productief onderzoeker in vergelijking 

met andere leden van het ZAP binnen de universiteit en in andere universiteiten, en een 

lesgever met didactische kwaliteiten en met een brede onderwijservaring. De hoogleraar 

neemt actief deel aan de wetenschappelijke leiding van een universitaire vakgroep en/of 

onderzoeksgroep en is bereid bestuurstaken op te nemen; 

§ De gewoon hoogleraar is, in vergelijking met andere leden van het ZAP binnen de universiteit 

en in andere universiteiten, een uitstekend onderzoeker die ruime erkenning geniet in het 

betrokken vakgebied of vakgebieden, en een lesgever met didactische kwaliteiten en met een 

brede onderwijservaring. 

  

                                                
5  De ZAP-opdrachtsmatrix zoals hier voorgesteld zal in het vernieuwde ZAP-reglement niet meer 

actief worden gebruikt. 
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Figuur 3.1. Beleidsmatige profielmatrix  
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In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate de ZAP-opdrachtsmatrix de realiteit op de werkvloer 

weerspiegelt. In welke mate en in welke zin evolueert het takenpakket van het ZAP in de loop van 

de ZAP-loopbaan? Zien we ook een verzwaring van de belasting naarmate men promotie maakt, of 

is het net omgekeerd? 

 

3.2 Taakinhoud naar graad 
Dankzij een gedetailleerde activiteitenlijst kunnen we de kerntaken uit de ZAP-opdrachtsmatrix in 

verregaande mate gaan objectiveren. Enkel aspecten zonder een tijdsdimensie zoals ‘erkenning’, 

dat nationale en internationale waardering omvat, zijn moeilijk meetbaar via dagboekonderzoek. 

De eerdere indeling naar hoofdactiviteiten wordt hier gewijzigd, zodat we graadspecifieke 

activiteiten zoals leiderschap en uitstraling beter kunnen uitlichten. We onderscheiden hier opnieuw 

onderwijstaken en onderzoekstaken. Het originele dienstbetoon wordt hier opgesplitst in 

‘leiderschap’ en ‘uitstraling’. Leiderschap staat voor het lidmaatschap of het voorzitterschap van 

bepaalde organen en structuren binnen de Vrije Universiteit Brussel. Uitstraling is een brede 

waaier van dienstverlenende activiteiten zoals valorisatie, extern dienstbetoon, internationalisering, 

netwerkvorming en samenwerking.  
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De ZAP-opdrachtsmatrix gaat uit van een voltijdse opdracht, de analyses in dit deel van het 

rapport hebben dan ook enkel betrekking op het voltijds ZAP (100%). Het gaat hier om een groep 

van 103 personen die het dagboekonderzoek helemaal hebben doorlopen. Tabel 3.1 toont een 

eerste algemeen overzicht van de tijd besteed aan betaalde arbeid voor deze groep. Een eerste 

vaststelling is dat gewoon hoogleraren de meeste tijd spenderen aan werkgerelateerde activiteiten 

en dat er duidelijke verschillen zijn naar graad wat betreft de precieze invulling van die werktijd. 

Zo besteden docenten de meeste tijd aan onderzoek, gaat er bij hoofddocenten (als enige) 

evenveel tijd naar onderwijs als naar onderzoek en spenderen hoogleraren en gewoon hoogleraren 

evenveel tijd aan leiderschap. De verschillen naar kerntaken worden in de volgende paragrafen 

verder toegelicht. 

 

Tabel 3.1. Tijd per week besteed aan betaalde arbeid door het voltijds ZAP (100%) naar 
graad. Duur per respondent (hh:mm), n=102 

Duur per respondent Docent Hoofddocent Hoogleraar Gewoon 
hoogleraar 

n 39 26 20 17 

Onderwijstaken 15:43 16:17 13:24 14:00 

Onderzoekstaken 24:03 16:26 19:16 22:49 

Leiderschap  03:11 04:57 06:56 07:10 

Intern dienstbetoon 02:17 02:28 03:40 04:03 

Overige bestuurstaken  00:54 02:28 03:16 03:07 

Uitstraling 02:39 04:21 04:37 07:09 

Valorisatie/popularisatie 00:43 00:14 00:24 00:39 

Evalueren onderzoek 01:02 02:57 02:30 03:31 

 Vergaderen extern dienstbetoon 00:27 01:00 01:17 02:39 

Organiseren studiedag 00:26 00:08 00:25 00:19 

Overige werktaken 09:30 09:38 10:26 08:54 

Overige activiteiten VUB6 08:44 08:58 09:59 08:54 

Beroepsactiviteiten elders  00:46 00:40 00:27 00:00 

Totaal werk 55:10 51:41 54:43 60:04 

 

  

                                                
6  ‘Overige activiteiten VUB’ omvat hier volgende taken: ‘E-mailen, e-mail lezen, e-mail sorteren’, 

’Volgen van cursussen, bijscholing in het kader van uw werk’, ‘Werklunch’, ‘Receptie, feest, 
teambuilding op of voor het werk’, ‘Bijwonen van een lezing, studiedag, congres, seminarie’, 
‘Activiteiten in verband met UZ Brussel’, ‘Overige beroepsactiviteiten Vrije Universiteit Brussel’. 
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3.3 Kerntaken: ZAP-opdrachtsmatrix  
Dankzij een gedetailleerde activiteitenlijst kunnen we de kerntaken uit de ZAP-opdrachtsmatrix 

gaan aftoetsen aan de realiteit. Naast de duurtijden (zie tabel 3.1) kunnen we ook de onderlinge 

verhoudingen gaan berekenen van deze kerntaken.  

Figuur 3.2 geeft de procentuele verdeling van de tijd besteed aan de kerntaken naar graad. Een 

eerste bevinding is dat onderzoek bij elke graad de dominante kerntaak is. De verhouding tot de 

andere taken verschilt wel van graad tot graad. Er zijn enkele duidelijke verschuivingen 

waarneembaar. Hoe hoger in graad, hoe meer tijd er wordt besteed aan leiderschap en uitstraling 

en hoe minder tijd er verhoudingsgewijs naar onderwijs en overige werktaken gaat. Docenten 

spenderen de meeste tijd (42%) aan onderzoek. Ongeveer 30% gaat naar onderwijs, het aandeel 

leiderschap en uitstraling blijft beperkt tot 11%. Bij hoofddocenten is onderzoek reeds minder 

dominant en treedt leiderschap en uitstraling meer op de voorgrond. Opvallend, de hoofddocenten 

zijn de enige groep waar er evenveel tijd aan onderzoek en onderwijs wordt gespendeerd. Binnen 

de twee hoogste graden, de hoogleraren en gewoon hoogleraren, neemt de tijd besteed aan 

leiderschap en uitstraling verder toe. Ook het aandeel onderzoek neemt vanaf de hoogleraren 

opnieuw toe, terwijl het aandeel onderwijs gestaag daalt. Hoe de invulling van onderzoek, 

onderwijs, leiderschap en uitstraling er precies uit ziet per graad, zien we in de volgende 

paragrafen. 

 

Figuur 3.2. Proportionele verdeling van de tijd per week besteed aan kerntaken door het 
voltijds ZAP (100%)  naar graad, n=102 
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3.3.1 Onderwijs 

Degelijk onderwijs verstrekken is een vereiste voor alle voltijdse leden van het ZAP. Naast het 

bijdragen aan de academische opleidingen, dient men ook studenten te begeleiden bij het schrijven 

van papers/bachelorthesis/masterthesis, dient men didactisch materiaal te ontwikkelen en dient 

men bij te dragen tot de doctoraatsopleiding en -opvolging. Voor gewoon hoogleraren wordt 

daarnaast verwacht dat hun onderwijs erkenning krijgt (bv. gastlessen geven) en hun onderzoek 

zowel nationaal als internationaal uitstraling geniet. 

In deze paragraaf staan we stil bij de invulling van de onderwijstaak naar graad. We hebben vijf 

activiteiten in het dagboekje opgenomen die verband houden met het bijdragen aan de academisch 

opleidingen, met het begeleiden van studenten en met overige taken zoals vergaderingen, 

administratie, examens opstellen, handboek samenstellen,... . Voor elk van de graden gaat de 

meeste tijd naar het beoordelen van studenten en naar bijkomende taken (administratie, etc. ). 

De verschillen naar graad zijn eerder beperkt en zijn mogelijk te wijten aan de variaties in 

registratieperiode. Bij alle vier de graden gaat de meeste tijd naar het beoordelen van studenten 

en hun werk en naar overige taken zoals administratie en lesvoorbereidingen.  

 

Tabel 3.2. Tijd per week besteed aan onderwijs door het voltijds ZAP (100%) naar 
graad. Duur per respondent (hh:mm), n=102 

Duur per respondent Docent	 Hoofddocent	 Hoogleraar	 Gewoon 
hoogleraar	

n 39	 26	 20	 17	

Onderwijs      

Lesgeven 02:18 01:45 02:14 01:51 

Individueel contact, overleg 01:11 01:36 01:27 00:43 

Beoordelen studenten/hun werk 08:05 07:08 04:23 08:16 

Overige taken (administratie, 
handboek maken, …) 

03:27 05:24 04:52 02:53 

Vergaderen in kader van onderwijs 00:40 00:22 00:26 00:16 
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3.3.2 Onderzoek 

De tweede kerntaak die we uitlichten is ‘onderzoek’. Elk lid van het ZAP wordt geacht degelijk 

wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Vanaf de functie van hoofddocent wordt ook verwacht 

dat men onafhankelijk wetenschappelijke producties aflevert (publicaties), projecten verwerft en 

beheert en doctoraten begeleidt. De uiteindelijke invulling van onderzoek kunnen we nagaan op 

basis van de dagboekgegevens en de vragenlijst. 

Uit tabel 3.3 blijkt dat docenten in het kader van onderzoek de meeste tijd spenderen aan taken 

zoals het verwerven, opzetten en uitvoeren van onderzoek, maar ook het analyseren en schrijven 

van publicaties. Hoofddocenten spenderen de meeste tijd aan het lezen en het zelf schrijven van 

wetenschappelijke publicaties. Het bijwonen van studiedagen neemt toe met de graad net zoals het 

begeleiden van onderzoekers en doctoraatsstudenten. Zowel bij de hoogleraren als de gewoon 

hoogleraren zijn dit laatste soort van activiteiten het populairst.  

  

Tabel 3.3. Tijd per week besteed aan onderzoeksactiviteiten door het voltijds ZAP 
(100%) naar graad. Duur per respondent (hh:mm), n=102 

Duur per respondent Docent	 Hoofddocent	 Hoogleraar	 Gewoon 
hoogleraar	

n 39	 26	 20	 17	

Onderzoek      

Lezen vakliteratuur 01:40 03:25 01:51 02:03 

Opzetten, bedenken onderzoek 04:54 01:50 03:59 01:37 

Uitvoeren onderzoek 01:59 01:00 00:58 01:09 

Analyseren data 01:40 00:32 00:22 01:01 

Schrijven publicatie 05:15 03:47 01:23 02:54 

Presentatie geven/voorbereiden 01:31 01:14 01:27 02:17 

Bijwonen congres/studiedag 01:06 01:16 02:38 03:05 

Vergaderen in het kader van 
eigen onderzoek 

02:09 01:18 01:20 01:50 

Overige taken (administratie,…) 01:45 00:41 01:29 02:58 

Begeleiden PhD’s, onderzoekers 02:00 01:18 03:44 03:50 

 

Begeleiden van doctoraatsstudenten maakt ook deel uit van de voltijdse ZAP-opdracht. Voor de 

volledigheid geven we in tabel 3.4 een overzicht van alle personen die in het kader van onderzoek 

worden begeleid door het ZAP. Het aantal te begeleiden personen neemt toe met de graad, al zijn 

de verschillen tussen hoofddocent en hoogleraar klein. Een docent begeleidt gemiddeld 4 

doctoraatsstudenten, een hoogleraar en hoofddocent gemiddeld 5 en een gewoon hoogleraar 

gemiddeld 7. Het aantal personen die daarbuiten nog worden begeleid zijn voor de docenten eerder 

klein. Voor de andere graden is dit aantal duidelijk groter, vooral bij de gewoon hoogleraar. 
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Tabel 3.4. Aantal te begeleiden personen van het voltijds ZAP (100%) naar graad, n=102 

Personen die men begeleidt Docent Hoofddocent Hoogleraar Gewoon 
hoogleraar 

n 63 49 36 32 

Aantal doctoraatsstudenten 3,7 5,1 5,1 6,6 

Aantal onderzoekers zonder 
doctoraatsfinaliteit 

0,3 0,6 0,4 0,9 

Aantal postdoctorale 
onderzoekers 

0,8 1,3 1,6 2,6 

Ander personeel dat men 
begeleidt of coördineert zoals 
vrijwillige medewerkers 

0,6 0,7 0,6 1,2 

Gemiddeld 5,4 7,7 7,7 11,3 

 

We zien wel grote verschillen tussen disciplines wanneer we het aantal te begeleide onderzoekers 

vergelijken per ZAP (zie figuur 3.3). Docenten en hoofddocenten binnen de drie disciplines 

verschillen weinig van elkaar wanneer we het gemiddeld aantal te begeleiden personen kijken. Bij 

de toegepaste en exacte wetenschappen is er een duidelijk toename van te begeleiden personen 

naar graad: gewoon hoogleraren begeleiden meer onderzoekers dan hoogleraren; hoogleraren 

begeleiden meer onderzoekers dan de hoofddocenten en de hoofddocenten begeleiden meer 

onderzoekers dan docenten. Dit is ook in lijn met de ZAP-matrix. Bij de mens- en sociale 

wetenschappen en in de biomedische wetenschappen is het verschil tussen de graden minder groot 

en begeleiden de hoofddocenten zelfs meer onderzoekers dan de hoogleraren.  

 

Figuur 3.3. Totaal aantal te begeleiden personen van het voltijds ZAP (100%) naar graad 
en naar discipline, n=180 
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3.3.3 Dienstbetoon 

Leiderschap en uitstraling en erkenning vallen samen onder de noemer van ‘dienstbetoon’ en 

worden hier daarom samen behandeld. Leiderschap en uitstraling spelen een belangrijkere rol 

naarmate men een hogere graad verwerft. Bestuurstaken (vallen onder leiderschap) worden 

ondermeer afgeschermd van de lagere graden om een te hoge taakbelasting te voorkomen. Ook 

erkenning en uitstraling worden verondersteld prominenter aanwezig te zijn bij de hogere graden.  

a Leiderschap 

Concreet omvat leiderschap het voorzitterschap en/of lidmaatschap van structuren en organen 

binnen de universiteit. Volgens de ZAP-opdrachtsmatrix treedt leiderschap pas op de voorgrond 

vanaf de functie van hoofddocent. Vanaf hoofddocent wordt men geacht betrokken te zijn bij de 

leiding van een team. Vanaf hoogleraar wordt er daarnaast bijkomend verwacht dat men actief 

bestuurstaken gaat opnemen. Leiderschap kan zowel verband houden met onderzoek als 

onderwijs.  

Er zijn twee activiteiten uit de dagboekregistratie die we classificeren als het uitoefenen van 

leiderschap: intern dienstbetoon (vergaderingen i.v.m. met bestuurstaken en intern dienstbetoon) 

en overige bestuurstaken.  

Zoals verwacht spenderen de gewoon hoogleraren de meeste tijd aan leiderschap, iets meer dan 

7u per week (zie tabel 3.5). De tijdsbesteding van de hoogleraren sluit sterk aan bij dat van de 

gewoon hoogleraren. Eenzelfde trend trekt zich door bij de andere graden: hoe hoger de graad, 

hoe meer tijd besteed aan leiderschap. Ondanks dat docenten idealiter niet belast worden met 

bestuurstaken en leiderschap, besteden ze er gemiddeld wel 3u per week aan. Intern dienstbetoon, 

d.w.z. zetelen in raden en commissies zoals de vakgroepraad of opleidingsraad, vraagt ongeveer 

2u20’ per week van een docent, de overige bestuurstaken vragen ongeveer 1u. Docenten worden 

zichtbaar minder zwaar belast met deze taak dan de andere graden. 

 

Tabel 3.5. Tijd per week besteed aan leiderschapsactiviteiten door het voltijds ZAP 
(100%)  naar graad. Duur per respondent (hh:mm), n=102 

Duur per respondent Docent Hoofddocent Hoogleraar Gewoon 
hoogleraar 

n 39	 26	 20	 17	

Leiderschap  03:11 04:57 06:56 07:10 

Vergaderen intern dienstbetoon 02:17 02:28 03:40 04:03 

Overige bestuurstaken  00:54 02:28 03:16 03:07 

 

Gewoon hoogleraren spenderen de meeste uren aan leiderschap. Deze bevinding ligt ook in lijn 

met het feit dat ZAP’ers naarmate ze promotie maken, ook vaker in allerlei raden en commissies 

zetelen. Uit de vragenlijstgegevens blijkt dat een gewoon hoogleraar twee keer zoveel mandaten 
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heeft als een docent. De meeste van deze raden en commissies komen één of meerdere keren per 

jaar samen. 

 

Tabel 3.6. Lidmaatschap raden en commissies in kader van intern dienstbetoon van 
voltijds ZAP (100%) naar graad, n= 180 
 Gemiddeld aantal 

lidmaatschappen raden en 
commissies 

Docent 6,3 

Hoofddocent 9,3 

Hoogleraar 10,3 

Gewoon hoogleraar 12,7 

Gemiddeld 9,1 

 

b Uitstraling en erkenning 

Tot slot is er nog uitstraling en erkenning. Erkenning heeft betrekking op prijzen en citaties, iets 

wat we via dit onderzoek niet hebben bevraagd. Uitstraling heeft betrekking op activiteiten zoals 

valorisatie, dienstbetoon, internationalisering en wetenschapscommunicatie. Uitstraling en 

erkenning zou kenmerkend zijn voor de hogere rangen. Uitstraling en erkenning kan zowel verband 

houden met onderzoek als onderwijs. 

Uit het dagboekje hebben we vier activiteiten geselecteerd die in het teken staan van ‘uitstraling’: 

valoriseren en popularisering van onderzoek, het evalueren van onderzoek (peerreview, jury, … ), 

vergaderen i.v.m. extern dienstbetoon en het opzetten en organiseren van een studiedag/congres. 

De cijfers in tabel 3.7 liggen in lijn met de verwachtingen. Gewoon hoogleraren besteden het 

meeste tijd aan activiteiten i.v.m. uitstraling, het gaat dan hoofdzakelijk om vergaderingen i.v.m. 

extern dienstbetoon en het evalueren van onderzoek. Het evalueren van onderzoek is voor alle 

graden de populairste activiteit i.v.m. uitstraling. Hoofddocent en hoogleraar verschillen niet erg in 

dat opzicht. Docenten besteden het minste tijd aan uitstraling, al besteden ze wel enige tijd aan 

activiteiten zoals het valoriseren en populariseren van onderzoek en het mee organiseren van een 

studiedag. Het lijken vooral de meer formele taken die verband houden met erkenning die zijn 

voorbehouden voor de hogere graden.  
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Tabel 3.7. Tijd per week besteed aan activiteiten i.v.m. uitstraling door het voltijds ZAP 
(100%)  naar graad. Duur per respondent (hh:mm), n=102 

Duur per respondent Docent Hoofddocent Hoogleraar Gewoon 
hoogleraar 

n 39	 26	 20	 17	

Uitstraling 02:39 04:21 04:37 07:09 

Valorisatie/popularisatie 00:43 00:14 00:24 00:39 

Evalueren onderzoek 01:02 02:57 02:30 03:31 

Vergaderen extern dienstbetoon 00:27 01:00 01:17 02:39 

Organiseren studiedag 00:26 00:08 00:25 00:19 

 

3.4 Tevredenheid i.v.m. kerntaken 
Op een schaal gaande van ‘helemaal niet tevreden’ (1) tot ‘heel tevreden’ (5) geeft het ZAP aan 

eerder tevreden te zijn met hun huidige job aan de VUB. Gewoon hoogleraren zijn het positiefst, 

40% geeft aan heel tevreden te zijn. De docenten, hoofddocenten en hoogleraren hebben een 

vergelijkbaar gemiddelde, ongeveer 3,7, wat wijst op een groep die toch ook eerder tevreden is. 

De groep docenten en hoofddocenten wordt gekenmerkt door een gelijkaardig patroon; de grootste 

deel (+/- 60%) geeft aan eerder tevreden te zijn, maar een klein aandeel van 14% is eerder niet 

tevreden. Binnen de groep hoogleraren is er wel meer verdeeldheid, hier is de categorie die niet 

tevreden is, het grootst (24%), maar is er tegelijk een groot aandeel heel tevreden (23%), groter 

dan bij de docenten en hoogleraren. 

 

Figuur 3.4. Jobtevredenheid van het voltijds ZAP (100%) naar graad, n= 180 

 

Kijken we naar de tevredenheid i.v.m. de eigen tijdsbesteding (zie tabel 3.8 en tabel 3.9) dan zijn 

er over de graden heen enkele gemeenschappelijke attitudes waar te nemen. Het ZAP wil in het 

algemeen minder tijd besteden aan vergaderen, administratie en aan intern dienstbetoon. Het 

merendeel wil evenveel tijd blijven spenderen aan onderzoek en extern dienstbetoon, maar het 
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liefst wil men meer tijd besteden aan onderwijs. Over de tijd die wordt besteed aan extern 

dienstbetoon is er de meeste verdeeldheid.  

Uit tabel 3.8 kunnen we opmaken dat er naar graad wel verschillen zijn inzake de gewenste 

tijdsbesteding. Zo verkiest één op tien gewoon hoogleraren om minder tijd te spenderen aan 

onderwijs terwijl dit voor de andere categorieën van het ZAP één op honderd is. De gewoon 

hoogleraren hebben ook de meest uitgesproken mening inzake de tijd besteed aan vergaderen en 

administratie; 90% wil minder tijd besteden aan vergaderingen, 95% wil minder tijd besteden aan 

administratie. De docenten tonen zich op deze vlakken neutraler; ze hebben minder problemen 

met de tijd die ze momenteel besteden aan vergaderen en administratie dan de andere graden. 

Een op vier docenten wil ook meer tijd besteden aan extern dienstbetoon. Enkel wat betreft 

onderzoek zijn de docenten terughoudender. De helft wil evenveel tijd besteden aan onderzoek, 

maar 40% wil er liever minder tijd aan besteden. Hoogleraren leunen het sterkst aan bij de 

gewoon hoogleraren. Hoofddocenten volgen de mening van hogere graden op vlak van 

administratie en vergadering, namelijk dat ze er graag minder tijd aan zouden besteden. Ten 

aanzien van dienstbetoon, zowel intern als extern, zijn de hoofddocenten wel minder negatief dan 

de andere graden. 

 

Tabel 3.8. Procentuele verdeling van de gewenste tijdsbesteding voor kerntaken van 
voltijds ZAP (100%) naar graad, n=180 

Zou u liever meer of minder 
tijd willen besteden aan … ? Minder tijd Evenveel tijd Meer tijd 

Onderwijs    

Docent 1,8% 12,8% 85,4% 

Hoofddocent 2,1% 11,7% 86,2% 

Hoogleraar 0,0% 16,6% 83,4% 

Gewoon hoogleraar 12,1% 10,5% 77,4% 

Onderzoek    

Docent 40,1% 53,2% 6,7% 

Hoofddocent 32,7% 60,1% 7,2% 

Hoogleraar 26,6% 66,4% 7,0% 

Gewoon hoogleraar 28,3% 55,8% 15,0% 

Dienstbetoon intern    

Docent 77,3% 21,1% 1,5% 

Hoofddocent 65,5% 30,0% 4,5% 

Hoogleraar 75,6% 24,4% 0,0% 

Gewoon hoogleraar 72,8% 27,2% 0,0% 

Dienstbetoon extern    

Docent 21,2% 56,8% 22,0% 

Hoofddocent 14,5% 61,5% 24,0% 

Hoogleraar 31,9% 65,3% 2,8% 

Gewoon hoogleraar 25,4% 59,2% 15,4% 
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De wens om minder te vergaderen en minder administratie neemt toe met de graad. 28% van de 

docenten wil evenveel blijven vergaderen en 14% wil evenveel administratie blijven doen, maar 

dat ligt anders bij de hogere graden. Meer dan 75% van de hoofddocenten en hoogleraren wil 

minder tijd besteden aan vergaderen. En 89% van de hoogleraren wil minder tijd besteden aan 

administratie. Bij de gewoon hoogleraren liggen deze cijfers nog hoger, het gaat hier 

respectievelijk om 89% en 95%. 

 

Tabel 3.9. Procentuele verdeling van de gewenste tijdsbesteding voor administratie en 
vergaderen van voltijds ZAP (100%) naar graad, n=180 

Zou u liever meer of minder 
tijd willen besteden aan … ? Minder tijd Evenveel tijd Meer tijd 

Vergaderen    

Docent 71,7% 28,3% 0,0% 

Hoofddocent 78,1% 21,9% 0,0% 

Hoogleraar 81,6% 18,4% 0,0% 

Gewoon hoogleraar 89,5% 10,5% 0,0% 

Administratie    

Docent 86,1% 13,9% 0,0% 

Hoofddocent 85,8% 14,2% 0,0% 

Hoogleraar 89,4% 10,6% 0,0% 

Gewoon hoogleraar 95,4% 4,6% 0,0% 

 

Ten slotte toont figuur 3.5 de tevredenheid van het ZAP bij de ondersteuning die ze krijgen in 

kader van hun onderzoek en hun onderwijsopdracht. Respondenten gaven op een schaal van 1 tot 

5 aan in welke mate men vond dat er voldoende ondersteuning was op vlak van externe 

fondswerving, praktische omkadering van onderzoek, begeleiden van onderzoekers, assisterend 

personeel en andere vormen van ondersteuning bij onderwijs- en onderzoekstaken. In geval van 

score 1 is men helemaal niet tevreden over de beschikbare ondersteuning, bij score 5 is men heel 

tevreden. Alles boven 3 wijst op een positieve houding, alles onder 3 wijst op een negatieve 

houding. 

Wat opvalt is dat er naar graad geen uitgesproken positieve of negatieve meningen zijn over de 

ondersteuning. Het ZAP is het positiefst over het beschikbaar onderwijspersoneel en de praktische 

ondersteuning van onderzoek (administratie en materiaal). Men is vooral negatief over de 

ondersteuning in het verwerven van externe financiering, ondersteuning in onderwijstaken en in de 

beschikbare tijd voor het begeleiden van onderzoekers. De gewoon hoogleraren is de groep die het 

meest tevredenheid zijn over de beschikbare ondersteuning. Hoofddocenten en hoogleraren zijn 

vaker ontevreden. De docenten, ten slotte, situeren zich ergens tussen in en leunen in hun mening 

het meest aan bij de hoogleraren, al zijn docenten wel positiever over de praktische ondersteuning 

en de ondersteuning in het begeleiden van onderzoekers. 
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Figuur 3.5. Tevredenheid t.a.v. ondersteuning in kader van onderzoek en onderwijs van 
voltijds ZAP (100%), n=180 
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3.5 Input focusgroepen 
In elk van de focusgesprekken werd opgemerkt dat docenten vandaag de dag meer 

verantwoordelijkheden krijgen dan vroeger. Deze opmerkingen werden het vaakst aangehaald door 

de meer ervaren ZAP-leden omdat zij bepaalde veranderingen waarnamen in hun directe 

werkomgeving. De ondertoon was steeds een bezorgdheid naar de docenten toe om wille van het 

grote takenpakket. De tijd om te leren en te groeien in hun werk is korter geworden, zowel m.b.t. 

onderwijs als het leidinggeven. De lat ligt al meteen erg hoog - volgens sommigen zelf op niveau 

van een hoogleraar.  

“Maar ik kreeg in het eerste jaar 1 vak, in het tweede jaar 2 en in het derde jaar plots 4. 

Maar ik had tijd om dat op te bouwen. Het is ook niet dat ik de slides kreeg van mijn 

voorganger, die gebruikte nog transparanten. Dat is wel nieuw dat die tenure tracks vanaf 

het eerste jaar in één keer heel hun onderwijslast erbij krijgen.” (Hoogleraar, vrouw) 

“Ja, bij ons is dat ook gebeurd he. Ik heb dat bij ons gezien, en ja, het loopt goed af maar 

uiteindelijk is dat niet te doen. Hij krijgt onderzoekers en al erbij he, en begin maar.” 

(Hoogleraar, man) 

“… maar ook de taken van een hoogleraar die wij al moeten doen als docent, als docentje.” 

(Hoofddocent, man) 

Er werden twee oorzaken aangehaald voor de grote taaklast bij docenten. Enerzijds zouden 

verantwoordelijkheden door de hogere graden worden doorgeschoven naar de lagere graden 

omwille van een algemeen tijdsgebrek.  

“Maar eigenlijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en we geven gewoon maar taken 

door. Ik bedoel oudere anciens die opdrachten van reviews doorschuiven naar de postdocs, 

postdocs die het doorschuiven naar de docs.” (Hoofddocent, man) 

Anderzijds is het formeel zo vastgelegd dat personen in een tenure track hun takenpakket nu in 

één keer krijgen en niet meer gradueel zoals vroeger. Docenten krijgen al hun onderwijstaken in 

het eerste jaar, in sommige gevallen krijgen ze er ook meteen een groep onderzoekers bij. Een 

docent gaf aan dat dit ook bij haar het geval was en dit haar parcours er niet makkelijker op 

maakte. Bovenop de onderwijstaken en groep onderzoekers kreeg zij er ook heel wat taken m.b.t. 

dienstbetoon bij.  

“Wat ik moeilijk vond in mijn geval was dat alle taken van mijn voorganger, die hoogleraar 

was en toen op pensioen ging, gewoon werden doorgeschoven naar mij. Hij had 150 uren 

hoorcollege, ik heb heel hard moeten onderhandelen om van 150 naar 100 uren te gaan. 

Maar ook de raden waarin hij zat, ik weet niet hoe … (…) Dus dat vond ik wel heel erg druk, 

erg moeilijk.” (Docent, vrouw) 

Een tweede item waar we hier nog bij stil staan is de gewenste en feitelijke tijd die besteed wordt 

aan onderwijs. Uit de vragenlijst bleek dat het ZAP meer tijd wou besteden aan onderwijs. In de 

groepsgesprekken vonden we een aanduiding dat dit vooral voorkomt uit een tijdstekort. Het loont 

om veel tijd te investeren in onderzoek, maar dit is minder het geval voor onderwijs. Hierdoor 



 

 52 

schuift het onderwijs naar achteren ten voordele van andere zaken. Dit onevenwicht werd ook 

geduid in hoofdstuk 2.7.2.  

“Ik heb heel veel werk nu, maar dat is constant een evolutie. Ik kan dat (=lesgeven) niet 

op automatische piloot, dat is iets anders dan wiskundige oefeningen uitleggen. Ik moet 

wel elk jaar mijn cursus updaten, maar dat is altijd op het laatste nipperke. Ik ben nu een 

handboek aan het schrijven. (zucht). Dat zijn dingen die belangrijk zijn, we zijn zo 

gefixeerd op altijd maar dat onderzoek. ‘ge zijt alleen maar een goede academicus als je 

veel publiceert en veel geld binnenhaalt’.“ (Hoogleraar, vrouw) 

“Mensen kunnen begeesteren, daar begint het bij. Dat is noodzakelijk. Je moet tijd nemen, 

krijgen of inlassen om die peerassesment in te brengen in je onderwijs. (…) Ik weet niet of 

jullie dat zo ervaren, maar ik ervaar dat wel zo. Het (=onderwijs) is inderdaad een soort 

bijkomstigheid.“ (Hoofddocent, man)  

 

3.6 Conclusie 
De ZAP-opdrachtsmatrix vormde het belangrijkste uitgangspunt voor dit hoofdstuk. We hebben 

getracht deze matrix te objectiveren om zo meer inzicht te verkrijgen in de samenstelling van het 

takenpakket van de verschillende graden. De precieze configuratie van kerntaken (onderwijs, 

onderzoek en dienstbetoon) naar graad biedt inzicht in de taakbelasting en evolutie ervan 

doorheen de loopbaan.  

Is de ZAP-opdrachtsmatrix een goede afspiegeling van het dagelijkse tijdsbesteding binnen de 

verschillende graden? Een eerste vaststelling is dat de veronderstelling dat docenten gevrijwaard 

blijven van leiderschap en uitstraling maar deels klopt. Binnen hun dagelijkse bezigheden ligt het 

zwaartepunt bij docenten duidelijk bij onderzoek en onderwijs, maar gaat een tiende van de totale 

werktijd uiteindelijk toch naar dienstbetoon, vnl. intern dienstbetoon en het valoriseren van 

onderzoek. Ten tweede beperken activiteiten i.v.m. uitstraling zich niet enkel tot de gewoon 

hoogleraren, maar is er reeds onder de docenten enige activiteit waarneembaar op vlak van extern 

dienstbetoon, valorisatie en het uitdragen van kennis. Hetzelfde geldt voor de hoofdocenten en 

hoogleraren. Ten derde zien we dat de stijging in graad gepaard gaat met meerdere evoluties die 

in lijn liggen met de ZAP-opdrachtsmatrix. Zo neemt de proportie tijd besteed aan onderwijs en 

onderzoek geleidelijk af met de graad, terwijl de tijd besteed aan leiderschap en uitstraling steeds 

verder toeneemt.  

Wat betreft het aantal gewerkte uren, is dit aantal het hoogst voor de gewoon hoogleraren. 

Tijdsbestedingsdata laat geen uitspraken toe over de zwaarte/belasting van een bepaald 

takenpakket omdat dit veelal een subjectief gegeven is en o.a. beïnvloed kan worden door factoren 

in de werkomgeving. Het zijn opnieuw de gewoon hoogleraren die het meest tevreden zijn over 

hun job en tevens ook het meest tevreden zijn over de beschikbare ondersteuning vanuit de 

universiteit. Bij de hogere graden gaat er bezorgdheid uit naar beginnende docenten. Men vindt 

dat, in vergelijking met vroeger, docenten minder gradueel hun takenpakket kunnen opbouwen en 

minder tijd krijgen om het allemaal gaandeweg te leren.  
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Enerzijds toont het ZAP zich eerder tevreden met hun huidige job aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Anderzijds, zijn er toch ook indicaties dat men graag wat verandering zou zien. Zo vonden we 

bijvoorbeeld dat de meerderheid van het ZAP liever minder tijd zou besteden aan vnl. vergaderen, 

administratie en intern dienstbetoon. Bij bepaalde groepen zoals de hoofddocenten en de 

hoogleraren is er ook vraag naar meer ondersteuning bij de uitvoering van onderzoeks- en 

onderwijstaken. Dit lijkt enigszins paradoxaal, vandaar dat we in het laatste hoofdstuk dieper 

ingaan op wat er precies bijdraagt tot die jobtevredenheid. Maar eerst bekijken we in het volgende 

hoofdstuk nog een ander actueel discussiepunt in verband met de taakinvulling en taakbelastingen 

van het ZAP, nl. de verschillen tussen mannen en vrouwen. 
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4 ZAP (M/V) 
De job van academici is vaak erg intensief en wordt gekenmerkt door hoge eisen, een hoge 

tijdsinvestering en vaak kindonvriendelijke uren. Daar staat tegenover dat dit soort jobs doorgaans 

veel autonomie en flexibiliteit toelaten op vlak van werktijden en het inkomen hoog genoeg is om 

kinderopvang te betalen en huishoudelijke taken uit te besteden (Bernhardt, 1993; Van Bavel, 

2004). Een goede werk-privébalans is een situatie waarin men zowel thuis als op het werk op een 

bevredigende manier kan tegemoetkomen aan de verwachtingen, met een minimum aan rolconflict 

(Clark, 2000). Dit is vandaag een hele uitdaging voor zowel mannen als vrouwen. In het ervaren 

van combinatiedruk speelt het gezinstype ook een rol. Het eigen takenpakket wordt beïnvloed door 

de partner, door zijn of haar arbeidssituatie en door de onderlinge taakverdeling. De evolutie naar 

een tweeverdienerssamenleving heeft er dan ook voor gezorgd dat steeds meer mensen meerdere 

sferen en dus ook meerdere verantwoordelijkheden (betaalde arbeid, huishoudelijke taken en 

gezinstaken) gaan combineren (Glorieux et al., 2006).  

Vrouwen hebben het doorgaans moeilijker om een goede balans te vinden in het combineren van 

de eisen van het werk en de gezinsverantwoordelijkheden. De evolutie van het kostwinnersmodel 

naar het tweeverdienersmodel, dat zich vooral de afgelopen 50 jaar heeft voorgedaan, heeft dan 

ook de roleisen van vrouwen sterker beïnvloedt dan die van mannen. Terwijl bij de meeste mannen 

de arbeidsrol nog altijd de centrale rol is, worden veel vrouwen gedurende een vrij lange periode 

van hun leven geconfronteerd twee veeleisende, en moeilijk te combineren rollen: de arbeidsrol en 

de gezinsrol (als moeder en als echtgenote). Onze cultuur heeft nog altijd geen duidelijke 

richtlijnen ontwikkeld m.b.t. de prioriteit van deze rollen met als gevolg dat veel vrouwen 

rolspanningen ervaren. De eisen die de gezinsrol stelt kunnen een rem betekenen voor het 

commitment op het werk en omgekeerd. In die zin kunnen de hoge werkdruk en een ongelijke 

verdeling van gezinstaken en –verplichtingen tussen vrouwen en mannen een belangrijke handicap 

zijn voor vrouwen op de arbeidsmarkt (RoSa, 2000). 

De universiteit is niet per se een vrouwonvriendelijke omgeving. Toch wordt in de Vlaamse 

universiteiten vastgesteld dat vrouwen minder vlot doorstromen naar vaste academische posities 

en dat onder de ZAP-leden het aandeel vrouwen kleiner is in de hogere graden. Deze vaststellingen 

hebben de afgelopen jaren geleid tot een grotere aandacht voor het genderbeleid op de 

universiteit. In dit hoofdstuk presenteren we een aantal analyses die focussen op de verschillen 

tussen het mannelijk en het vrouwelijk ZAP: hoe ze hun tijd besteden aan de verschillende 

kerntaken, hoe hun niet-werktijd ingevuld wordt, hoe privé en werk gecombineerd worden en hoe 

hun arbeidsritme verschilt.  
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4.1 Tijd besteed aan betaalde arbeid  
Onder het ZAP werkt de gemiddelde man meer dan de gemiddelde vrouw. Het gaat hier om duur 

per respondent, d.w.z. berekend over de hele groep respondenten. Als we stellen dat vrouwen 

gemiddeld 48u per week werken en mannen 55u dan omvatten deze cijfers zowel voltijds als 

deeltijds werkenden, zowel typische als atypische weken en zowel lesweken als lesvrije weken 

(blokperiode en schoolvakanties). 

De tijdsbesteding van het ZAP varieert van week tot week, daarom kijken we ook hier in tabel 4.1 

naar de verschillen naar type week. Er is hier een onderscheid gemaakt tussen periodes (lesweek, 

lesvrije week, examenweek) enerzijds en bijzondere weken anderzijds. Procentueel gezien hebben 

vrouwen – naar eigen aangeven – vaker hun dagboekje bijgehouden tijdens een bijzondere week 

(bv. vakantie, congres, …) dan in een typische week. Mannen hebben vaker geregistreerd tijdens 

de examenweken en de lesvrije weken. De gemiddelde tijd besteed aan betaalde arbeid is lager in 

atypische weken en hoger in examenweken. De werktijden van vrouwen kunnen daardoor mogelijk 

een onderschatting zijn en deze van mannen een overschatting. 

 

Tabel 4.1. Tijd per week besteed aan betaalde arbeid naar type week. Duur per 
respondent (hh:mm), n=170 

 

In tabel 4.2 worden de werktijden verder opgedeeld naar achtergrondkenmerken. We kunnen 

vaststellen dat de verschillen tussen mannen en vrouwen het grootst zijn bij de >40 jarigen en zij 

die jonge kinderen hebben. De leeftijd van het jongste kind heeft een sterke impact op de 

tijdsbesteding van vrouwen. Vrouwen zonder kinderen of kinderen ouder dan 18 jaar werken 

gemiddeld 15u meer dan vrouwen met jonge kinderen. Bij mannen gaat het hier om een verschil 

van een half uur.  

 

 n Betaalde arbeid VUB Betaalde arbeid 

 V M V M V M 

Totale populatie 64 106 47:39 52:41 48:29 55:32 

Bijzondere week (missing=8)       

Bijzondere week: Ja 62% 49% 43:40 49:13 44:54 51:45 

Bijzondere week: Nee 38% 51% 54:00 55:15 54:24 58:37 

Type week       

Lesweek 45% 38% 48:17 50:52 49:26 55:03 

Lesvrije week  6% 15% 47:51 48:14 47:51 49:06 

Examenweek 13% 25% 54:49 59:56 55:01 62:33 

Combinatie 36% 22% 43:48 50:07 44:36 52:35 
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Bij personen ouder dan 50 jaar en bij personen zonder kinderen of met kinderen ouder dan 5 jaar, 

zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen in de tijd besteed aan betaalde arbeid (VUB) zeer 

klein. Verder valt op dat mannen in grotere mate dan vrouwen hun VUB-opdracht combineren met 

werk buiten de VUB. 

 

Tabel 4.2. Tijd per week besteed aan betaalde arbeid naar geslacht, leeftijd en leeftijd 
jongste kind. Duur per respondent (hh:mm), n=170 

 n Betaalde arbeid 
VUB Betaalde arbeid 

 V M V M V M 

Totale populatie 64 106 47:39 52:41 48:29 55:32 

Leeftijd       

< 40 jaar 42% 26% 43:36 52:02 43:44 55:21 

40 – 50 jaar 31% 25% 49:14 52:52 51:25 53:46 

> 50 jaar 27% 48% 53:11 53:04 53:35 56:33 

Leeftijd jongste kind (missing=6)       

Jongste kind 5 jaar of jonger 31% 21% 37:57 51:58 39:30 55:14 

Jongste kind tussen 6 en 17 jaar 29% 32% 51:58 51:18 52:45 53:36 

Geen kinderen of kinderen ouder dan 
18 jaar 

40% 47% 52:51 53:19 53:12 56:34 

 

In tabel 4.3 worden de werktijden verder opgedeeld naar jobgebonden kenmerken. De helft van de 

vrouwelijke respondenten is 100% ZAP, bij mannen is dit twee op drie. Het mannelijk voltijds ZAP 

werkt gemiddeld 8u per week meer dan het vrouwelijk voltijds ZAP. De mannelijke respondenten 

combineren een deeltijdse ZAP-aanstelling vaker met een externe aanstelling (22%), gemiddeld 

spenderen ze 8u per week aan betaalde arbeid buiten de VUB7. De vrouwelijke respondenten 

combineren vaker hun deeltijdse ZAP-aanstelling met een aanstelling intern (34%) en minder met 

een aanstelling elders (16%). Voltijds werkende vrouwen, 100% ZAP of gewoon voltijds, werken 

ongeveer evenveel uren per week, gemiddeld 50u. Onder de verschillende graden spenderen 

gewoon hoogleraren, zowel bij mannen als vrouwen, de meeste tijd aan betaalde arbeid. De 

verschillen naar graad zijn bij mannen veel minder uitgesproken dan bij vrouwen.  

Naar discipline zijn er bij vrouwen weinig grote verschillen zichtbaar. Bij mannen wel, mannen in 

de toegepaste en exacte wetenschappen werken de langste werkweek en combineren hun VUB-

aanstelling ook het vaakst met betaald werk elders. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het 

grootst bij de biomedische wetenschappen en het kleinst bij de mens- en sociale wetenschappen. 

 

                                                
7  23 mannen (of 22%) combineren hun ZAP aanstelling met een aanstelling extern, 19 (of 18%) 

met een aanstelling intern. 10 vrouwen (of 16%) combineren hun ZAP aanstelling met een 
aanstelling extern, 22 (of 34%) met een aanstelling intern 
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Tabel 4.3. Tijd per week besteed aan betaald arbeid naar geslacht, graad, discipline en 
arbeidssituatie. Duur per respondent (hh:mm), n=170 

 n Betaalde arbeid 
VUB Betaalde arbeid 

 V M V M V M 

Totale populatie 64 106 47:39 52:41 48:29 55:32 

Arbeidssituatie       

100% ZAP 56% 71% 48:46 56:21 49:01 57:01 

Deeltijds ZAP, voltijds werkend 36% 25% 47:31 45:58 49:19 54:12 

Deeltijds ZAP, deeltijds werkend 8% 5% 42:10 46:32 42:10 46:32 

Graad (missing=3)       

Gewoon hoogleraar en hoogleraar8 21% 39% 54:48 56:01 55:01 56:47 

Hoofdocenten 19% 21% 40:39 53:14 41:38 55:18 

Docenten 60% 40% 46:53 50:21 47:43 54:43 

Discipline       

Mens- en sociale wetenschappen 41% 35% 47:28 49:49 48:49 52:25 

Biomedische wetenschappen 33% 23% 46:59 52:33 47:33 56:42 

Toegepaste en exacte wetenschappen 27% 42% 49:00 56:46 49:00 57:32 

 

4.2 Kerntaken van het ZAP 
Kijken we naar een gemiddelde werkweek dan stellen we vast dat mannen en vrouwen ongeveer 

evenveel tijd besteden aan onderzoek, dienstbetoon en overige taken aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Mannen spenderen wel significant meer tijd aan onderwijs dan vrouwen (+4u), maar als 

we controleren voor type week valt dit verschil weg. Het groot aantal mannen dat tijdens de 

examenweken een dagboekje bijhield, weegt hier door op het gemiddeld over de heel periode.  

Tijdens de lesweek besteden mannen en vrouwen evenveel tijd aan onderwijs en aan overige 

taken. Mannen spenderen 2u meer tijd aan onderzoek, vrouwen 1u meer tijd aan dienstbetoon en 

vergaderen. De vastgestelde verschillen zijn echter niet significant. 

Bestaand onderzoek naar verschillen in tijdsbesteding tussen mannelijke en vrouwelijke 

professoren, is niet eenduidig. Er is onderzoek (Chau Vu & Doughney, 2006; Boyd & Wylie, 1994) 

dat het tegendeel beweert van onze bevindingen, namelijk dat vrouwen in vergelijking met 

mannen meer tijd besteden aan onderwijs en administratieve taken en minder tijd aan onderzoek.  

 

                                                
8  De categorieën ‘gewoon hoogleraar’ en ‘hoogleraar’ zijn hier samengenomen omwille van het 

beperkte aantal vrouwen in deze categorieën. Het verder uitsplitsen van deze groep zou de 
anonimiteit van het respondenten in het gedrang brengen.  
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Figuur 4.1. Tijd per week besteed aan werk door het ZAP tijdens de lesweek en over de 
gehele registratieperiode. Duur per respondent (hh:mm), n=103 

 

 

Er zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen inzake hun tijd besteed aan de verschillende 

deeltaken i.v.m. onderwijs. Het grootste verschil is er één van een half uur. Vrouwen besteden 

gemiddeld per week een half uur meer aan ‘overige’ taken zoals administratie en 

lesvoorbereidingen.  

 

Tabel 4.4. Tijd tijdens de lesweek besteed aan onderwijstaken naar geslacht voor het 
voltijds ZAP (100%). Duur per respondent (hh:mm), n=65 

Onderwijstaken Vrouw Man 

Lesgeven 3:34 3:46 

Individueel contact, overleg 1:15 1:17 

Beoordelen studenten/hun werk 1:45 2:04 

Overige taken (administratie, handboek maken, …) 4:41 4:06 

 

Ook op vlak van onderzoek blijven de verschillen tussen vrouwen en mannen klein. Mannen 

besteden gemiddeld meer tijd aan het uitvoeren van onderzoek, het schrijven aan publicaties, het 

bijwonen van congressen en het evalueren van onderzoek (jury, peerreview). Vrouwen besteden 

meer tijd aan het opzetten en bedenken van onderzoek/projecten en het begeleiden van 

onderzoekers.  
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Tabel 4.5. Tijd tijdens de lesweek besteed aan onderzoekstaken naar geslacht voor het 
voltijds ZAP (100%). Duur per respondent (hh:mm), n=65 

Onderzoekstaken Vrouw Man 

Lezen vakliteratuur 1:52 2:06 

Opzetten, bedenken onderzoek 5:14 2:57 

Uitvoeren onderzoek 1:31 2:55 

Analyseren data 1:29 1:28 

Schrijven publicatie 3:52 5:42 

Presentatie geven/voorbereiden 1:17 1:04 

Begeleiden PhD’s, onderzoekers 2:55 2:36 

Bijwonen congres/studiedag 0:43 2:19 

Onderzoek evalueren 1:47 2:29 

Overige taken (administratie,…) 0:59 0:52 

Onderzoek UZ 00:09 0:00 

 

Wat betreft dienstbetoon besteden vrouwen meer tijd aan intern dienstbetoon, andere verschillen 

zijn klein. 

 

Tabel 4.6. Tijd tijdens de lesweek besteed aan dienstbetoon en vergaderingen naar 
geslacht voor het voltijds ZAP (100%). Duur per respondent (hh:mm), n=65 

Dienstbetoon en vergaderen Vrouw Man 

Vergaderen i.v.m. intern dienstbetoon 3:40 2:18 

Vergaderen i.v.m. extern dienstbetoon 0:50 1:07 

Overige bestuurstaken  1:42 1:37 

Valorisatie/popularisatie 0:13 0:23 

Organiseren studiedag 0:34 0:15 

Vergaderen i.v.m. eigen onderzoek 1:34 1:54 

Vergaderen i.v.m. lessen 0:49 0:22 
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4.3 Werk & leven, in balans? 
 

4.3.1 De niet-werktijd 

Tabel 4.7 geeft weer hoeveel tijd mannen en vrouwen per week besteden aan de 10 

hoofdactiviteiten. De tabel heeft betrekking op alle mannen en vrouwen: voltijds en deeltijds 

werkend, met of zonder kinderen, lesweek of lesvrije week. Het beeld dat we hierdoor krijgen is 

een heel synthetisch beeld.  

Mannen spenderen gemiddeld meer tijd aan betaald werk (+6u) en verplaatsingen (+2u30’). 

Vrouwen spenderen meer tijd aan huishoudelijk taken (+4u40’), kinderzorg (+1u30’), persoonlijke 

verzorging (+20’) en sociale participatie (+20’). De totale werklast - de optelsom van betaald werk 

- van zowel mannen als vrouwen ligt rond de 67u per week. De totale werklast van mannen is wel 

anders samengesteld dan die van vrouwen. Mannen doen gemiddeld 6u per week meer aan 

betaalde arbeid, vrouwen doen gemiddeld 6u per week meer aan huishoudelijke taken en 

kinderzorg. 

 

Tabel 4.7. Tijd per week besteed aan de hoofdactiviteiten naar geslacht. Duur per 
respondent (hh:mm), n= 134 

 Vrouw Man 

Werk & opleiding 48:58 55:13 

Huishouden 12:34 8:02 

Kinderzorg 5:20 3:40 

Persoonlijke verzorging, eten 15:32 15:09 

Slapen en rusten 55:34 53:38 

Sociale participatie 3:50 3:30 

Vrije tijd 12:37 12:01 

Wachten 0:08 0:12 

Verplaatsingen 12:42 15:16 

Overige tijdsbesteding 0:39 1:13 

 

Figuur 4.2 toont de onderlinge verhouding van de hoofdactiviteiten tijdens de waaktijd, d.w.z. de 

periode tijdens de dag dat men niet slaapt. Mannen spenderen 49% van hun waaktijd aan betaald 

werk, vrouwen 44%. Voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke ZAP-leden beslaat de totale 

werklast (betaald werk, huishoudelijk werk en kinderzorg) 60% van de waaktijd. Mannen doen 

gemiddeld 5 procentpunten meer aan betaalde arbeid, vrouwen doen gemiddeld 5 procentpunten 

meer aan zorgtaken. Er gaat bij mannen en vrouwen evenveel tijd naar vrije tijd en sociale 

participatie, ongeveer 15% van de tijd. Mannen spenderen meer tijd aan verplaatsingen en 

wachten (+2 procentpunten) dan vrouwen. 
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Figuur 4.2. Proportionele verdeling van de tijdsbesteding van het ZAP tijdens de week 
naar hoofdactiviteiten en naar geslacht (waaktijd), n=134 

 

 

 

4.3.2 Het ritme van het dagdagelijkse 

In figuur 4.3 en figuur 4.4 tonen het verloop van de verschillende hoofdactiviteiten tijdens de 

werkdag. Een algemene vaststelling is dat de tijdsbesteding van vrouwen doorheen de dag meer 

gefragmenteerd is dan bij mannen. Doorheen de dag domineert ‘betaald werk’ de tijdsbesteding 

van mannen, bij vrouwen is dit minder het geval en zien we een grotere variatie aan activiteiten.  

Mannen en vrouwen verrichten beiden zowel in de ochtend als in de avond kinderzorg. Voor 

vrouwen zien we een hogere participatie op beiden momenten. Om 8:00 verricht 11% van de 

mannen en 15% van de vrouwen activiteiten i.v.m. kinderzorg. In de tussen 18:30 en 19:40 is 

minstens 10% van de vrouwen bezig met kinderzorg, bij mannen is dit enkel het geval tussen 

19:00 en 19:20.  

Het verschil in tijd besteed aan huishoudelijke taken is groter dan deze besteed aan kinderzorg. 

Vrouwen spenderen vooral ’s avonds meer tijd aan huishoudelijke taken (koken, boodschappen 

doen, administratie, … ). Tussen 18:00 en 19:30 is meer dan 20% van de vrouwen bezig met het 

huishouden. Bij mannen is er nooit een moment waarop dergelijk percentage bezig is met 

huishoudelijk werk. Het maximum percentage is 17% en dit omstreeks 19:10. Ook doorheen de 

dag zien we bij vrouwen hier en daar wat activiteit op vlak van huishouding, vanaf 9:30 is steeds 

minstens 5% van de vrouwen hiermee bezig. Er is ook een toename in de middag (tussen 12:00 en 

14:00) en een sterke stijging vanaf 17:00. Huishoudelijke activiteiten doorheen de dag komen bij 

mannen veel minder voor dan bij vrouwen.  
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Figuur 4.3. Verloop van een weekdag voor het mannelijk ZAP 

 
 

Figuur 4.4. Verloop van een weekdag voor het vrouwelijk ZAP  
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Mannen en vrouwen hebben verder eenzelfde patroon in vrijetijdsbesteding, persoonlijke 

verzorging, eten en drinken. De activiteiten gebeuren op collectieve momenten, zo eten de 

meesten avondeten omstreeks 19:00 en vinden er daarna veelal vrijetijdsactiviteiten plaats (tv-

kijken, lezen, …). Vrouwen gaan ten slotte iets vroeger slapen (20’), maar staan ‘s morgens op 

eenzelfde tijdstip op als mannen.  

 

4.3.3 Werk-privébalans 

Wanneer men de verantwoordelijkheden uit verschillende levenssferen niet meer op een 

evenwichtige manier kan combineren, spreekt men van een rolconflict. Een conflict tussen werk en 

privésfeer kan in twee richtingen gaan, van werk naar privé en van privé naar werk (Valgaeren & 

Van Aerschot, 2007). Werk-privéconflict is het meest voorkomende conflict, waarbij attitudes en 

gedragingen uit de werksfeer in negatieve zin gaan doorwegen op de private sfeer. Privé-

werkconflict bestaat echter ook, in dit geval gaan gedragingen of zaken uit de gezinssfeer een 

negatieve invloed hebben op de werksfeer. Als de grenzen vervagen, verminderen ook de 

mogelijkheden om te herstellen en op adem te komen (Allen et al., 2000). De spillover-effecten 

van de ene sfeer naar de andere sfeer kunnen in beide richtingen een negatieve weerslag hebben 

(met de aandacht ergens anders zitten, zich gestresseerd voelen, prikkelbaar reageren op 

personen uit de omgeving, niet kunnen ontspannen) maar ze kunnen ook een meer manifeste 

uitwerking hebben (’s avonds of in het weekend werken) (Kinman & Jones, 2004).  

In de navragenlijst waren enkele stellingen opgenomen i.v.m. met werk-privéconflict en privé-

werkconflict (zie ook bijlage 2.7 en 2.8). Tabel 4.8 geeft een overzicht van vijf stellingen rond 

werk-privéconflict (een situatie waarbij er negatieve spillover-effecten uitgaan van werksfeer op de 

privésfeer). Meer dan de helft van alle vrouwen en twee derde van alle mannen zegt dat 

verantwoordelijkheden van het werk vaak tot heel vaak domineren boven het gezinsleven. 

Daarnaast voelt meer dan de helft van de mannen zich door de eisen van het werk vaak tot heel 

vaak minder betrokken thuis en bij vrienden. Vrouwen voelen zich wel meer betrokken met de 

personen uit hun persoonlijk omgeving, maar piekeren thuis vaker over het werk. Problemen met 

kinderopvang komen minder frequent voor. Zo’n 15% van de vrouwen zegt vaak tot heel vaak 

problemen te hebben met opvang omwille van het werk, bij mannen is dit 12%. Het gevoel hebben 

achter de feiten aan te lopen thuis, komt het minst vaak voor. Al met al kunnen we stellen dat het 

werk toch wel vrij dominant is in het leven van het ondervraagde ZAP. Mannen geven in het 

algemeen iets vaker aan werk-privéconflict te ervaren dan vrouwen. 
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Tabel 4.8. Procentuele verdeling (%) van werk-privéconflict naar geslacht, n=165  

Hoe vaak komt het voor dat … ?  
Nooit of 

bijna 
nooit 

Soms Vaak 
Heel 
vaak 

Gemid. 
[1,4] 

       2,59 

… uw verantwoordelijkheden op uw werk 
de bovenhand hebben op uw gezinsleven? 

M 4,9 27,5 38,4 29,2 2,92 

V 7,4 42,2 19,4 31,0 2,74 

… u door de eisen van uw werk minder 
betrokken bent bij uw 
gezin/familie/vrienden? 

M 5,6 38,7 35,7 20,0 2,70 

V 4,5 56,0 27,5 11,1 2,45 

… u het gevoel heeft achter de feiten aan 
te lopen in uw thuissituatie? 

M 20,9 43,6 22,3 13,2 2,28 

V 16,5 52,0 27,6 3,9 2,19 

… u thuis piekert over problemen op het 
werk? 

M 7,1 43,9 31,6 17,3 2,59 

V 7,0 43,4 20,7 28,9 2,71 

… u omwille van uw werk problemen 
ondervindt met kinderopvang?9 

M 42,7 42,9 12,5 1,9 1,74 

V 33,3 48,7 15,5 2,5 1,87 

 

Tabel 4.9 geeft een overzicht van vijf stellingen rond privé-werkconflict (een negatief effect van de 

privé-situatie op het werk). Wat onmiddellijk opvalt, is het contrast met de stellingen rond werk-

privéconflict. De gemiddelde score is hier veel lager, privé-werkconflict komen relatief zelden voor. 

70% van alle mannen en vrouwen geeft aan dat de verantwoordelijkheden thuis nooit tot bijna 

nooit de hovenhand hebben op het werk (opgelet, het gaat hier om zowel personen met als zonder 

(jonge) kinderen). Het hoogst scorende item houdt verband met het niet kunnen deelnemen aan 

werkgerelateerde activiteiten omwille van verantwoordelijkheden thuis. Eén op vijf vrouwen zegt 

dat dit vaak tot heel vaak het geval is, bij mannen gaat het om één op zeven. Vrouwen piekeren 

ook vaker op het werk over de problemen thuis dan mannen, ongeveer de helft van de vrouwelijke 

ZAP’ers piekert soms tot heel vaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9  Bij 33% van de vrouwen (n=16) en 34% van de mannen (n=40) was dit niet van toepassing. Het 

gaat hier enkel om de personen waarbij die wel van toepassing was. 
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Tabel 4.9. Procentuele verdeling (%) van privé-werkconflict naar geslacht, n=165 

Hoe vaak komt het voor dat … ? 
Nooit of 

bijna 
nooit 

Soms Vaak 
Heel 
vaak 

Gemid. 
[1,4] 

        1,41 

… u niet kan deelnemen aan 
werkgerelateerde activiteiten (bv. diner, 
lezing, meeting) owv uw 
verantwoordelijkheden thuis? 

M 44,4 39,2 15,7 0,7 1,73 

V  43,9 34,0 12,3 9,8 
1,88 

… u op het werk piekert over problemen 
thuis? 

M 60,1 34,4 4,5 1,0 1,47 

V 50,4 44,2 4,1 1,3 1,56 

… u omwille van uw 
verantwoordelijkheden thuis, moe naar 
het werk vertrekt? 

M  60,8 30,5 6,2 2,5 1,50 

V  56,7 32,4 9,2 1,6 1,56 

… uw verantwoordelijkheden thuis de 
bovenhand hebben op uw werk? 

M  70,3 28,3 1,4 0 1,31 

V  73,3 25,0 0 1,7 1,30 

… zorgen en problemen bij u thuis een 
negatieve impact hebben op uw werk? 

M  73,8 23,7 2,5 0 1,29 

V  68,3 30,0 1,7 0 1,33 

 

We kunnen in het algemeen stellen dat werk-privéconflict meer voorkomt bij het ZAP dan privé-

werkconflict. Daarnaast geven mannen iets vaker aan werk-privéconflicten te ervaren dan 

vrouwen, omgekeerd ervaren vrouwen iets vaker privé-werkconflicten dan mannen.  

Deze tegenstelling tussen mannen en vrouwen wordt door Pleck (1977) beschreven als een 

genderspecifieke asymmetrie in de doorlaatbaarheid van de grenzen tussen arbeid en gezin. Deze 

asymmetrie vindt zijn oorsprong in de genderspecifieke invullen van zowel de private rol als de 

arbeidsrol. Dit heeft tot gevolg dat er bij mannen een grotere invloed uitgaat van de arbeidssfeer 

en omgekeerd, dat er bij vrouwen een grotere invloed uitgaat van de private sfeer. Of anders 

gesteld: bij mannen staat de arbeidsrol veel centraler dan bij vrouwen. 

Op basis van de items in tabel 4.8 en 4.9 werd er een somscore berekend voor werk-privéconflict 

en privé-werkconflict. Deze somscores worden in volgende paragraaf gebruikt om de relatie tussen 

werk-privébalans en welbevinden te belichten. 

 

4.3.4 Werk-privébalans en welbevinden 

De mate waarin men al dan niet het gevoel heeft dat de eisen van het werk en de private sfeer in 

evenwicht zijn, heeft gevolgen voor het welbevinden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 

affectieve (betrokkenheid, tevredenheid), gedragsmatige (alcoholgebruik, nicotine, verloop) en 

stressgerelateerde (burn-out, depressie, lichamelijke klachten) gevolgen (Valgaeren & Van 

Aerschot, 2007). In deze context bekijken wij de samenhang tussen en werk-privébalans en de 

intentie om van job te veranderen (vertrekintentie), de algemene jobtevredenheid en gezondheid 

Jobtevredenheid (‘In hoeverre bent u in het algemeen tevreden over uw huidig werk aan de VUB?’ 
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– zie bijlage 2.2) en gezondheid (‘Hoe zou u uw gezondheidstoestand omschrijven?’ – zie bijlage 

2.10) werden op basis van één enkele vraag gemeten. Om de ‘vertrekintentie’ te peilen vroegen 

we naar de intenties en verwachtingen inzake de verdere toekomst bij de VUB. De schaal bestaat 

uit vier vragen waarbij de respondenten telkens moeten aangeven in welke mate dat ze akkoord 

gaan: 

 

• Denkt u dat u uw huidige functie binnen twee jaar nog zal aankunnen? 

• Denkt u dat u uw huidige job binnen twee jaar nog wil doen? 

• Zal u proberen zo lang mogelijk aan het werk te blijven aan de VUB? 

• Zou u langer willen werken dan uw wettelijke pensioenleeftijd? 

 

De antwoordmogelijkheden lopen op een schaal van 1 tot 4 van ‘zeker niet’ tot ‘zeker wel’ (zie 

bijlage 2.3). 

Tabel 4.10 geeft de correlaties weer tussen enerzijds werk-privéconflict/privé-werkconflict en 

anderzijds vertrekintentie, jobtevredenheid en gezondheid. Binnen de totale groep respondenten 

hangt het ervaren van werk-privéconflict negatief samen met jobtevredenheid. We zien deze 

significante relatie tussen werk-privéconflict en jobtevredenheid zowel bij mannen als bij vrouwen. 

Hoe hoger het werk-privéconflict, hoe minder tevreden men is in zijn/haar job. Bij het mannelijk 

ZAP is er ook een negatieve samenhang tussen jobtevredenheid en privé-werkconflict, d.w.z. 

wanneer zaken uit de privésfeer binnendringen in de werksfeer. Bij vrouwen zien we vreemd 

genoeg deze samenhang niet. 

Ten tweede is er binnen de totale groep respondenten ook een significante correlatie tussen 

vertrekintentie en werk-privébalans. Vertrekintentie kent wel enkel bij vrouwen een significante 

samenhang met werk-privéconflict. Een hoge spillover van werk naar het privé, gaat bij vrouwen 

gepaard met een hogere vertrekintentie. Bij mannen stellen we geen significante samenhang met 

vertrekintentie vast. Dit ligt in lijn met eerder onderzoek in Vlaanderen naar de redenen voor 

vrijwillig vertrek bij het AP (te Kaat et al., 2013). Men vond in deze studie dat vrouwen vaker de 

academische wereld verlieten omwille van push-factoren. De combinatie werk en privé was hierin 

een belangrijke factor. Volgens datzelfde onderzoek is het vertrek van mannen vaker gemotiveerd 

uit pull-factoren zoals aantrekkelijk jobaanbod elders of buitenlandplannen.  

Voor algemene gezondheid (‘Hoe zou u uw gezondheidstoestand omschrijven?’), ten slotte, vinden 

we geen enkel significante samenhang met de werk-privébalans, noch bij de totale groep 

respondenten, noch naar geslacht. 
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Tabel 4.10. Correlaties werk-privéconflicten privé-werkconflict met indicatoren van 
jobtevredenheid, n= 165 

  Gemiddeld 
[1,4] Vertrekintentie Jobtevredenheid Algemene 

gezondheid 

Gemid. 
Werk-naar-privé 2,567 0,234** -0,320** 0,119 

Privé-naar-werk 1,409 0,054 -0,124 0,025 

Man Werk-naar-privé 2,613 0,186 -0,323** 0,105 

 Privé-naar-werk 1,392 0,075 -0,197* -0,024 

Vrouw Werk-naar-privé 2,522 0,365* -0,295* 0,186 

 Privé-naar-werk 1,449 -0,037 0,043 0,129 

* <0,05; ** <0,01; *** <0,001 

 

We kunnen stellen dat een slechte balans tussen werk en privé negatieve gevolgen heeft voor het 

welbevinden van de ZAP, zowel gedragsmatig (vertrekintentie) als in de affectieve zin 

(jobtevredenheid). Indien het werk op een negatieve manier gaat doorwegen op de privésfeer, 

daalt zowel bij mannen als vrouwen de jobtevredenheid. Bij vrouwen gaat dit daarnaast ook 

gepaard met een hogere vertrekintentie.  

 

4.4 Normale versus atypische werktijden 
In een vorig hoofdstuk stelden we al vast dat het werk van ZAP’ers ook in grote mate doorgaat 

buiten de normale werktijden. Vaak wordt dit aangegeven als één van de factoren die de 

combinatie van het werk en het gezinsleven van het ZAP in het algemeen, en vrouwen in het 

bijzonder, moeilijk maken. In die zin zou het ook het factor kunnen zijn die de doorstroming van 

vrouwen naar hogere graden bemoeilijkt. In deze paragraaf bekijken we in welke mate de 

werktijdpatronen van vrouwen en mannen verschillen. 

 

4.4.1 Werktijden in de dagboekdata 

Tabel 4.11 toont het percentage mannen en vrouwen dat werkt op typische en atypisch uren. 

Mannen werken vaker op afwijkende uren dan vrouwen (+ 2,3 procentpunten). 15u25 of 28% van 

hun arbeidstijd vindt plaats in de avond, nachts of in het weekend. Vrouwen werken iets minder 

vaak buiten de normale werkuren, het gaat hier gemiddeld om 25% van hun totale arbeidstijd. Het 

populairste moment voor mannen en vrouwen om buiten de normale uren te werken is in de avond 

en het minst gebruikelijke moment is ’s nachts. Procentueel gezien spenderen vrouwen meer van 

hun werktijd aan avondwerk dan mannen. Bij het mannelijk ZAP komt nacht- (22u-6u) en 

weekendwerk dan weer meer voor dan bij het vrouwelijk ZAP. De atypisch werktijden lijken zich bij 

vrouwen eerder te concentreren in de avond, terwijl er bij mannen een grotere spreiding is over de 

verschillende momenten. Zo spenderen mannen bijna evenveel tijd aan avondwerk dan aan 

weekendwerk. 
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Tabel 4.11. Percentage van het ZAP dat betaald werk verricht op typische en atypische 
werktijden naar geslacht, n=170 

 
Beschikbare uren 

per periode - 
standaard 

Gewerkte uren naar 
periode - vrouw 

Gewerkt uren naar 
periode – man 

 # % op totale 
week # % op totale 

werktijd # % op totale 
werktijd 

Totaal in een week 168u 100% 48:29 100% 55:32 100% 

Normale 
werktijden 

(ma tot vrij: 6u-
19u)  

65u 39% 36:44 76% 40:35 73% 

Afwijkende 
werktijden 103u 61% 11:44 24% 14:56 27% 

• Avond (19u-22u) 21u 13% 5:48 12% 6:04 11% 

• Nacht (22-6u) 56u 33% 2:02 4% 3:43 7% 

• Weekend overdag 26u 16% 3:53 8% 5:08 10% 

Zaterdag 13u 8% 2:07 4% 2:36 5% 

Zondag 13u 8% 1:46 4% 2:31 5% 

 

 

4.4.2 Het ritme van de weekdag 

Figuur 4.5 toont het verloop van betaald werk aan de VUB voor mannen en vrouwen. Beide curves 

tonen gelijkenissen, maar ook opvallende verschillen. Mannen en vrouwen hebben in de ochtend en 

de voormiddag een vrij gelijkaardig werkcyclus, al valt het op dat vrouwen gemiddeld iets later aan 

de slag gaan dan mannen. Rond 08:30 is 50% van de mannen aan het werk, voor vrouwen is de 

helft aan het werk rond 08:50. Verder valt op dat vrouwen een kortere middagpauze houden en 

dus in de namiddag hun werkactiviteiten sneller hervatten. In de namiddag stoppen vrouwen ook 

eerder met werken dan de mannelijke collega’s. In de avond zien we wel opnieuw een hervatting 

van het werk bij zowel vrouwen als mannen. Vrouwen zijn echter in grotere getale aan het werk ’s 

avonds dan mannen. Tussen 19:30 en 21:50 is meer dan 30% van het vrouwelijke ZAP aan het 

werk op weekdagen, bij mannen is tussen 20:00 en 22:40 een zelfde proportie aan het werk. 

Tijdens de week is er bij mannen nooit ‘s avonds een moment waarop er meer dan 40% aan het 

werk is, bij vrouwen is dit wel het geval, tussen 20:10 en 21:50 is meer dan 40% nog aan het 

werk. 

Het lijkt er sterk op dat vrouwen iets later beginnen met werk, de lunchpauze zo kort mogelijk 

houden en op tijd naar huis gaan en op die manier hun werktijden proberen aan te passen aan 

gezinsverplichtingen. ’s Avonds halen ze een deel van de werktijd in door in iets grotere mate dan 

mannen (thuis) het werk te hervatten. 
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Figuur 4.5. Verloop betaald werk aan de VUB voor het ZAP tijdens de werkdag, n=170  

 
 

Opnieuw staan we ook stil bij de locaties waar er doorheen de weekdag wordt gewerkt. Bij zowel 

mannen als vrouwen er zijn enkele overeenkomstigheden. Ten eerste werken ze beiden het vaakst 

gewoon op de campussen van de VUB. Ten tweede doen ze dit het grotendeels binnen de normale 

werktijden (6u tot 19u). En ten derde wordt er door beiden groepen ’s avonds vooral thuis gewerkt 

en maar in beperkte mate op andere locaties. 

Figuur 4.6 toont het verloop van betaalde arbeid voor het mannelijk ZAP naar verschillende 

locaties. Tussen 08u10 en 18u40 is meer dan 20% van het mannelijk ZAP aan het werk op de VUB. 

Zowel in de voor- als in de namiddag is er een piek waarneembaar, waarbij telkens ongeveer 55% 

van het mannelijk ZAP op de campus aan het werk is. In de avond wordt er van thuis uit gewerkt. 

Omstreeks 20:20 is er een sterke toename in het aantal personen dat thuis aan het werken is. Na 

de avondpiek omstreeks 21:30 blijft meer dan 10% verder werken tot 00:30. We zien dat het 

mannelijk ZAP ook op andere locaties werkt (externe vergadering, congres, …). Omstreeks half 11 

in de voormiddag schommelt dit aandeel rond de 15%, dit aandeel neemt verder toe in de 

namiddag tot 21% om 14:30. Nadien is er, net zoals bij ‘werken op de VUB campus’, een 

geleidelijke afname in ‘elders werken’ en wordt thuiswerk in de avond duidelijker het dominantst. 

Figuur 4.7 toont het verloop van betaald werk voor het vrouwelijk ZAP en dit naar locatie. De 

eerste werkgerelateerde activiteiten vinden plaats thuis. In de voormiddag blijft een deel van het 

vrouwelijk ZAP ook thuis verder werken, vanaf 8:30 tot 12:00 is er ten minste 15% aan de slag 

thuis. In de namiddag zijn er ook nog een aantal aan het werk thuis, maar de aantallen zijn lager 

dan in de voormiddag. Tijdens de normale werkuren is de VUB de meeste voorkomende locatie. We 

stellen vast dat er tussen 08:40 en 18:10 steeds een 20% van het vrouwelijk ZAP aanwezig op de 

VUB campus, dit is iets minder dan bij het mannelijk ZAP. Er zijn doorheen de dag twee 

piekmomenten op de VUB; om 11:30 en 15:00. Op beiden momenten is er 50% van het vrouwelijk 
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ZAP aan het werk op de campus. In de avond is thuiswerken – net zoals bij het mannelijk ZAP –erg 

populair, er treedt een toename in omstreeks 19:30 en tegen 21:20 is 29% aan van het vrouwelijk 

ZAP aan het werk thuis. De derde locatie ‘elders’ is doorheen de dag minder populair bij het 

vrouwelijk ZAP dan bij het mannelijk ZAP. Tussen 10:00 en 13:50 wordt het meest ‘elders’ 

gewerkt, gemiddeld werkt meer dan 15% dan op een ‘andere’ locatie.  

Vrouwen werken in de voormiddag vaker thuis of ‘elders’ dan mannen, maar zijn in de namiddag 

vaker op de campus aanwezig. Mannen werken in de namiddag vaker ‘elders’. Wat betreft 

avondwerk, zie we dat er eenzelfde percentage mannen en vrouwen thuis verder werkt, een 

aandeel dat schommelt tussen de 20% en 30%.  

 

Figuur 4.6. Verloop van betaald werk tijdens een weekdag voor het mannelijk ZAP naar 
locatie, n=106 
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Figuur 4.7. Verloop van betaald werk tijdens een weekdag voor het vrouwelijk ZAP naar 
locatie, n=64 

 
 

4.5 Input focusgroepen 
 

4.5.1 Flexibiliteit 

Het ZAP geniet van een hoge mate van flexibiliteit in het organiseren van het werk. Voor het 

zoeken van een goede balans tussen werk en privé, ziet het ZAP zowel voor- als nadelen in hun 

flexibele uurschema. Aan de ene kant helpt het om indien nodig op tijd bij de opvang te zijn of aan 

de schoolpoort. Als men geen andere verplichtingen (bv. vergadering of college) heeft kan men ook 

makkelijk thuiswerken. Aan de andere kant werkt het avond- en weekendwerk in de hand. Doordat 

men werk mee naar huis neemt is het voor sommigen ook moeilijker om te zeggen waar werk 

stopt en waar niet-werk begint.  

“Je zit bijna constant met een ander uurrooster, een ander schema. Het is tegelijkertijd een 

enorm voordeel en ook een reden waarom vrouwen voor deze job kiezen, het geeft enorm 

veel flexibiliteit. (… ) meer dan misschien goed is voor ons.” (Hoofddocent, vrouw)  

“Ik kan ook goed vergelijken. Ik heb een andere job, (…). Ik moet presteren en ook zien 

dat ik geen overuren maak. Ik mag die maken, maar dan moet ik die recupereren. Dus dat 

is heel erg afgemeten en dat staat tegenover de complete vrijheid en flexibiliteit die je hier 

(VUB) hebt. Ik werk regelmatig ’s avonds en als dat zo is dat altijd voor de VUB.” (Docent, 

vrouw) 
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“Ik vind dat toch ergens wel een pluspunt, dat ik die keuze heb of dat wij die keuze 

hebben. Want ik ken, kennissen van mij die zitten in dezelfde gezinssituatie bij wijze van 

spreken, die worden verwacht om minstens tot 6 uur op hun werk te blijven, die zitten qua 

kinderopvang al meer in de problemen. Het nadeel is natuurlijk dat we ’s avonds de energie 

terug moeten zoeken om, althans dat is mijn aanvoelen toch.” (Docent, man) 

“Ik heb moeite om te zeggen waar het werk stopt en waar beginnen zaken die niet onder 

werk vallend. (…) we werken de hele tijd door, maar misschien is dat ook omdat we het 

graag doen en omdat het ons niet loslaat. Maar dat zijn bedenkingen die ik mij maak, maar 

die je moeilijk aan je gezin en aan buitenstaanders kan vertellen.” (Hoofddocent, vrouw) 

In de focusgroepen wezen respondenten erop dat er mogelijk belangrijke verschillen zijn tussen 

ouders met en ouders zonder kinderen en de manier waarop ze hun dag indelen. Ouders zonder 

kinderen zouden ’s avonds al vaker gewoon doorwerken op de VUB. Het is eenvoudiger om even 

een uur of twee uur langer te werken en dan naar huis te keren zodat men thuis niet opnieuw moet 

beginnen.  

“Ik kan men voorstellen dat men (=iemand zonder kinderen) zegt: ‘Ik werk nog een uurtje 

langer, en dan is het af, en dan pas ga ik naar huis.’” (Docent, vrouw – met kinderen) 

“Maar misschien komt het omdat ik al wat ouder ben, of misschien is mijn bureau ook een 

beetje anders, maar bij mij na zeven uur is het gedaan, is mijn kaars uit, dus.” 

(Hoogleraar, vrouw – zonder kinderen) 

Voor ouders met kinderen ligt dat anders, zeker als ze zich ook nog ver moeten verplaatsen. Bij 

jonge ouders zagen we vaker dat men op tijd naar huis ging om de kinderen af te halen en 

opnieuw begon te werken als de kinderen in bed lagen. De flexibiliteit werd ook aangewend om 

overdag thuis te werken. Dit maakt het mogelijk om de kinderen te gaan afhalen van school en ’s 

avonds meer tijd met hen door te brengen.  

“En als je dan ’s avonds thuis komt en de kinderen liggen in bed dan gaat mijn computer 

open en dan begin ik nog te werken. Als je iets van werk voor jezelf wilt doen dan doe je 

dat ’s avonds.” (Docent, man)  

“Ik ben ook liever ’s avonds even bij de kinderen en als ze in bed liggen werk ik nog door.” 

(Docent, vrouw) 

“Thuiswerkdagen (…) Bij mij zijn dat de dagen dat ik de kinderen van school kan gaan 

halen.” (Docent, vrouw) 

“Wij wonen in Gent. Dus ik pendel toch ook wel veel. Ik probeer dat evenwicht ook wel wat 

te bewaken door af en toe heel bewust een thuiswerkdag in te plannen om toch ook wat 

quality time met de kinderen te hebben.” (Docent, vrouw) 

“Ik vind het moeilijker om om 5 uur te stoppen omdat ik de kinderen eenmaal moet gaan 

halen, en ’s avonds die batterij terug, dan moet je dat, dat is echt van ‘kom, het moet 

gewoon’ terwijl - maar dat is dan persoonlijk- als ik bezig ben in de namiddag, en je bent 

dan in de flow van iets te doen, dan zou ik liever tot 7 uur bij wijze van spreken 
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doorwerken en naar huis gaan en eten. Dan moet ik mijn laptop zelfs niet meepakken bij 

manier van spreken.” (Docent, man) 

 

4.5.2 Een goede balans vinden 

Vooral bij vrouwen hoorden we over het gebruik van extra hulplijnen zoals een au pair, hulp van 

ouders en schoonouders en poetshulp. Sommigen bleven daarvoor in de buurt van hun familie 

wonen of investeerden een groot deel van hun loon in allerlei dienstverlening. Deze waren 

noodzakelijk voor hen om hun werk en privé op een werkbare manier te organiseren. 

“We zijn bewust niet kortbij komen wonen omdat mijn opvangomgeving zich elders 

bevindt. (…). Dat was een bewuste keuze van mij, hulp in huis, dienstencheques tot het 

maximum bij wijze van spreken, een inwonende au pair en alles erop en eraan. Dat is een 

keuze die je maakt en ik vind nog altijd dat achteraf gezien dat voor mij de juiste keuze 

was.” (Hoofddocent, vrouw) 

“Ik ben ook jong geweest en heb ook jonge kinderen gehad en ik heb geen nieuwe man. In 

het huishouden doet die praktisch niets, dat is geen schande. In de week moet hij naar de 

winkel anders is er niets in huis. Dan heb ik het initiatief genomen om voor al het andere 

hulp in te schakelen. Ik heb iemand die ik graag heb en bij ons heel wat in het huishouden 

doet. En dat is, denk ik, een luxe die ik nodig heb.“ (Hoogleraar, vrouw) 

Wat opviel is dat docenten meer moeite hebben om hun privétijd te bewaken. Ze voelen zich 

sterker genoodzaakt om zich flexibel op te stellen ten aanzien van hun werk, zowel ’s avonds als in 

het weekend. Ze lijken minder in de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen tegen het werk dan het ZAP 

in de hogere graden.  

“Jij zegt: ‘aan mijn sportmomenten daar wordt niet aan getornd’. Wel, aan die van mij wel. 

Je sprak ook van een schuldgevoel. Als het niet allemaal loont en je krijgt niets opgestart, 

… dan blijf je alleen of je zet een nieuwe deadline, maar als je tegen dan geen financiering 

hebt dan zit je terug alleen. Ik vind het moeilijk om te zeggen ‘en u ga ik eens een uur iets 

anders doen’ en soms doe ik het en soms doe ik het niet en werk ik voort.” (Docent, man) 

“Als ik weet dat ik een drukke week ga hebben, zorg ik ervoor dat ik dat daar geen sociaal 

of sportief leven in zit. Als je weet dat overdag uw agenda gaat vol zitten, is er eigenlijk 

niks dat je ’s avonds er nog kan bijdoen, want als je een ganse week overdag en ’s avonds 

vol plant ... Dus allez, ik ga niet zeggen dat ik er (=werk) niets voor ga laten, maar ik ben 

er eigenlijk bewust mee bezig om dat (=sociaal leven) in te plannen.” (Docent, man) 

Naarmate men al langer ZAP is en meer ervaring had, gaat dit eenvoudiger zo lijkt. Meerdere 

respondenten gaven aan dat ze in hun carrière een plafond hadden bereikt en bewust wat gas 

terugnamen. De redenen hiervoor waren enerzijds om meer tijd door te brengen met hun 

kinderen/partner en anderzijds om zichzelf te ontspannen in de vorm van sociaal contact of 

sportuitoefening. Ze willen tijd spenderen met de kinderen. Samen eten met het gezin is één van 

die momenten die voor sommigen belangrijk blijkt. Hier en daar werd toegegeven dat het 

schuldgevoel t.a.v. het gezin hier soms ook een rol in speelt. 
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“Ik heb dat (=werk laten primeren) ook gedaan, maar ik ging daar aan onder door. Als je 

die afleiding niet hebt. Dat gaat al lang niet meer om het sporten zelf. (…) We kunnen 

misschien wel zeggen dat we losser zijn geworden en meer besef hebben van de dingen 

naarmate we ouder worden. Er zijn grenzen, ook gezondheidsgrenzen. Ik ben geen grote 

sporter, maar ik heb twee sportafspraken per week en niets gaat mij tegenhouden om daar 

naar toe te gaan.” (Hoofddocent, vrouw) 

“Ik ga lopen en niets of niemand ter wereld, geen FWO project zal mij dat ontzeggen, want 

ik weet, als ik dat niet doe dat ik dan op termijn … . En ik heb ook één avond in de week 

voor mezelf, en daar gaat niets tegen op, dat is heel bewust. Maar je moet dat wel bewust 

inplannen denk ik.” (Docent, vrouw) 

“Nu kan ik de zondag of de zaterdag wel makkelijker zeggen: ‘nee, nu ga ik niets doen’. 

Omdat ik die grenzen toch wil stellen want het gaat inderdaad zo snel of je hebt ze 

(=kinderen) niet gezien. (…) . Het is toch niet de nummer 1, mijn werk alleen maar, altijd. 

Ik kan toch al beter dat verschil maken, dat is wat mij misschien ook net van een burnout 

behoudt. Ik weet het niet hoor, … maar ik ben het bewuster en bewuster aan het doen: ‘Ok 

het stopt toch niet, we gaan maar nu efkes een uur niets doen of gaan eens een dag weg 

met de kinderen’.” (Hoofddocent, man) 

“Want op den duur zit je elke avond achter uw computer en ik merk dat ook aan mijn man: 

‘Oei ik ben hier het contact aan het verliezen’. Oké avonden enkel als het echt dringend is 

of als zaken niet af raken tegen een bepaalde deadline, dan wel. Maar andere avonden, als 

het (=werk) tot morgen kan uitgesteld worden dan is het gewoon gezellig mee voor de tv 

of iets anders doen.” (Docent, vrouw) 

“Wij eten eigenlijk 5 à 6 dagen op 7 samen, dat staat vast. Dat wordt bewaakt. Dat heeft 

nooit ter discussie gestaan. (…) Dus voor zover het een punt is, toch een aantal dingen, 

zoals samen eten met de kinderen, binnen ons gezin dienen te worden bewaakt. Daar 

wordt niet aan getornd en dat gaat ook niet gebeuren. Ik probeer ook af en toe een streep 

in het zand te trekken. (…) Ik werk zeker minder dan ik twee jaar geleden deed. Ik zat te 

dicht bij de streep. Ik weet niet meer of het twee of drie jaar geleden was, maar ik was 

toen goed op weg om me helemaal op te branden.” (Hoofddocent, man) 

“Ik wil heel hard werken, maar er zijn dingen die ik niet wil prijsgeven. De zondagavond 

dan eten wij allemaal samen thuis en dan maak ik eten klaar. Dat is echt een feestelijk 

gebeuren, iedereen gezellig rond de tafel en ook al heb ik nog massa’s thesissen liggen, 

wat dan ook.” (Hoogleraar, vrouw) 

“Ik heb een beetje de neiging om me verplicht te voelen om van maandag tot vrijdag 

beschikbaar te zijn overdag. Maar dat zadelt me dan soms ook op met een schuldgevoel als 

ik dan iets mis van de kinderen, want ik wil daar ook zijn.“ (Hoofddocent, vrouw) 
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4.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk stonden de verschillende tijdsbesteding van vrouwen en mannen en de combinatie 

van werk en privé centraal. Het belang van een goede werk-privébalans werd op basis van onze 

analyses ook bevestigd: een onevenwicht tussen werk en privé hangt voor zowel mannen als 

vrouwen samen met jobtevredenheid. Het binnendringen van werk in de privésfeer gaat voor 

vrouwen daarnaast ook gepaard met een grotere vertrekintentie. We vonden een genderspecifieke 

asymmetrie in de doorlaatbaarheid van grenzen tussen beide sferen. Bij mannen staat de 

arbeidsrol centraler dan bij vrouwen, waardoor mannen vaker situaties ervaren waarin het werk 

binnendringt binnen de privésfeer dan omgekeerd het geval is. 

Op basis van de dagboekdata konden we ook nagaan hoe de mannen en vrouwen onder het ZAP 

hun tijd besteden, zowel in relatie tot de verschillende werktaken als tot de niet-werktijd 

(privésfeer). Wat betreft betaalde arbeid, zijn er belangrijke verschillen naar 

achtergrondkenmerken zoals leeftijd jongste kind, leeftijd, aanstellingspercentage en graad. Het 

hebben van jonge kinderen heeft bij vrouwen een grotere impact op de totale betaalde arbeidstijd 

dan bij mannen. Verschillen zijn het kleinst bij de 50-plussers, bij zij die de hoogste graden 

bekleden (gewoon hoogleraren en hoogleraren) en bij zij met kinderen ouder dan 5 jaar. 

Bovendien leken vrouwen volgens de focusgroepen vaker beroep te doen op (on-)betaalde hulp in 

het huishouden, zoals eigen ouders, au pair of poetshulp. Verdere analyses naar de allocatie van 

tijd over de verschillende kerntaken, wezen ook uit dat er op dit vlak weinig verschillen zijn tussen 

mannen en vrouwen. 

Daarnaast hebben we getracht om de niet-werktijd in kaart te brengen alsook de mate waarin de 

werk en privé met elkaar interfereren. Vrouwen en mannen hebben eenzelfde totale werklast (som 

van betaald werk, huishouden en kinderzorg), maar daarbinnen doen mannen meer (6 uren per 

week) aan betaalde arbeid terwijl vrouwen meer (6 uren per week) onbetaalde arbeid verrichten 

zoals huishoudelijk taken en zorg voor kinderen. Op basis van de dagcyclus bleek dat vrouwen ‘s 

morgens en ‘s avonds meer tijd besteden aan kinderzorg en dat enkel bij vrouwen huishoudelijke 

taken verspreid voorkwamen doorheen de hele dag. Hierdoor ziet hun dag er meer gefragmenteerd 

uit dan die van mannen. Bij mannen is betaalde arbeid dominant en daar wordt doorheen de dag 

weinig vanaf geweken. Ook hun werktijden onthullen dat de werkdag van mannen en vrouwen toch 

een ander patroon kent. Het werk van vrouwen is meer georganiseerd rond andere werktaken. Dit 

is ondermeer te zien in de ochtend en in de avond, waarbij huishoudelijke taken nog worden 

ingepland in het werkschema. Vrouwen gaan vroeger naar huis, volbrengen hun huishoudelijke 

verplichtingen en beginnen daarna thuis opnieuw te werken. En hoewel mannen procentueel gezien 

vaker werken op afwijkende uren, werken vrouwen het vaakst ’s avonds. Mannen werken 

daarentegen vaker ’s nachts en in het weekend. Deze bevindingen staven op basis van de 

focusgroepen was moeilijk omwille van het beperkte aantal deelnemers. Wel vonden we dat jonge 

kinderen een invloed hebben op de timing van het werk. Wie geen kinderen heeft, werkt al eens 

vaker ’s avonds gewoon door, terwijl personen met jonge kinderen dit minder kunnen of willen. 

Sommige van hen dienen op tijd te vertrekken om hun kinderen te gaan ophalen of om samen met 

hen te eten. Eens de kinderen in bed liggen gaan veel van deze ouders weer aan het werk. Werken 

na 20:00 is vooral kenmerkend voor ouders met jonge kinderen.   
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5 Werkeisen en jobtevredenheid 
Uit voorgaande hoofdstukken bleek duidelijk dat de werklast van het ZAP aan de Vrije Universiteit 

Brussel erg hoog ligt. Er wordt niet alleen veel gewerkt, er wordt ook vaak op afwijkende uren 

gewerkt en de combinatie arbeid-gezin is voor vele ZAP’ers niet evident. Bovendien is de indruk 

dat de werkdruk met de jaren toeneemt sterk verspreid onder het ZAP. In de inleiding van dit 

rapport schetsten we een beeld van de veranderingen die het hoger onderwijs voor heel wat 

uitdagingen plaatsen. We stelden dat de jobeisen voor het ZAP toenemen omwille van hogere 

verwachtingen enerzijds en een daling in de middelen (personeel, onderzoeksfondsen, … ) 

anderzijds.  

We vroegen het ZAP naar de ervaren veranderingen binnen de werkcontext in de afgelopen 5 jaar. 

Ongeveer 70% is van mening dat de hoeveelheid werk, de werkdruk, de stresserende situaties en 

het werktempo inderdaad zijn toegenomen. Volgens de respondenten is de hoeveelheid werk het 

sterkst toegenomen, gevolgd door het werktempo. 

 

Figuur 5.1. Ervaren verandering in arbeidskenmerken in de afgelopen 5 jaar, n=345 

 

Toch stellen we vast dat het ZAP van de Vrije Universiteit Brussel over het algemeen tevreden is 

met hun job. Ruim drie op vier ZAP’ers is eerder tot heel tevreden en ruim 20% is zelfs heel 

tevreden met hun job. In dit hoofdstuk proberen we meer inzicht te verwerven in deze paradox. In 

welke mate is er een verband tussen de werkeisen en de jobtevredenheid? 

Taakbelasting of ‘workload’ is een ruim begrip en omvat het totaal pakket aan jobeisen waaraan 

een werknemer zou moeten voldoen. Wanneer werknemers niet tegemoet kunnen komen aan de 

eisen van de werkomgeving, ontstaat er negatieve werkstress (Lazarus & Folkman, 1984). De 

elementen die bijdragen tot de totale taakbelasting worden ‘stressoren’ genoemd (Gmelch, 1993). 

Stressoren binnen de werkomgeving houden verband met het totaal aantal werkuren, de 

rolambiguïteit, het werktempo, de taakcomplexiteit, de verantwoordelijkheden, de kwaliteitseisen, 

de tijdsdruk, de werkdruk, het werk-privébalans, de emotionele eisen … . Werken onder tijdsdruk, 

d.w.z. tijd te kort hebben om te doen wat men wil of moet doen binnen de beschikbare tijd, zou in 

de academische wereld wel een belangrijke stressor zijn (Gmelch, Lovrich, & Wilke, 1984). Maar 
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ook de vele verantwoordelijkheden en de combinatie van verschillende taken zoals onderwijs, 

onderzoek, dienstbetoon en administratie vormen volgens eerder onderzoek (Indris, 2011; Taris et 

al., 2001) een mogelijke bron van werkstress bij academici (rolambiguïteit).  

Een hoge taakbelasting hoeft niet noodzakelijk te leiden tot negatieve werkstress of een lagere 

jobtevredenheid; het kan onder de juiste omstandigheden ook motiverend werken. In dit verband 

wordt vaak teruggegrepen op het Demand-Control model (DC) van Karasek (1979). Karasek stelt 

dat hoge jobeisen in combinatie met voldoende regelmogelijkheden leiden tot een uitdagende en 

boeiende job. Wanneer regelmogelijkheden en jobeisen hoog zijn ontstaan er leer- en 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de werknemer. Bij veel zeggenschap in en over het werk worden 

de kwaliteiten van de werknemer dus beter benut en dat werkt zowel motiverend als 

stressverlagend. Regelmogelijkheden (of ‘decision latitude’) zijn een zogenaamde ‘buffer’ die de 

werknemer in staat stelt om op een adequate manier om te gaan met werkdruk. Omgekeerd geldt 

ook dat bij hoge jobeisen en weinig hulpmiddelen de motivatie zou dalen en het stressrisico 

verhogen. Onderzoek in Vlaanderen (SERV, 2006) bevestigt dat werknemers in jobs met hoge 

taakeisen minder negatieve stress ervaren als ze de autonomie hebben om hier mee om te gaan. 

Helemaal stressvrij zijn deze jobs echter niet, mogelijk omdat andere factoren zoals 

persoonlijkheid, geslacht en elementen vanuit de familiale levenssfeer ook bijdragen aan de mate 

waarin werkstress zich manifesteert. Karasek en Theorell (1990) wijzen tevens op het bestaan van 

een tweede buffer, namelijk sociale steun van collega’s, leidinggevenden of de organisatie. 

Voldoende sociale steun (zoals het kunnen rekenen op anderen) zou net zoals autonomie een 

temperend effect hebben op jobeisen. Er wordt in deze context ook wel gesproken van het 

Demand-Control-Support model (DCS). Het DCS-model biedt een waardevol aanknopingspunt voor 

onderzoek naar de taakbelasting en vormt hier de basis voor analyses rond welbevinden 

(jobtevredenheid).  

In dit hoofdstuk gaan we na welke factoren de jobtevredenheid van het ZAP aan de Vrije 

Universiteit Brussel beïnvloeden. We baseren ons hiervoor op het demand-control(-support) model. 

Het model veronderstelt dat hoge jobeisen enkel een negatieve impact hebben op jobtevredenheid 

indien men niet over de mogelijkheden beschikt om op een goed manier met deze eisen om te 

gaan. Onder de juiste omstandigheden kunnen hoge taakeisen een job net uitdagend en 

motiverend maken (Karasek, 1979). In figuur 5.2 geven we het conceptuele kader dat we in dit 

hoofdstuk hanteren, schematisch weer. In de volgende paragraaf lichten we deze variabelen toe. 
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Figuur 5.2. Conceptueel kader voor de relatie tussen werkeisen en jobtevredenheid 

 

 

5.1 Variabelen in het model 
 

5.1.1 Algemene jobtevredenheid 

In de vragenlijst werd gepeild naar de algemene tevredenheid van de respondenten over hun job 

aan de Vrije Universiteit Brussel. De vraag luidde: “hoe tevreden bent u met uw huidig werk aan de 

Vrije Universiteit Brussel?”. De antwoordschaal gaat van 1 tot 5. Drie op vier (75%) leden van het 

ZAP zijn eerder tevreden tot heel tevreden aan de Vrije Universiteit Brussel. Ongeveer 14% is 

(eerder) niet tevreden en 9% neemt hier een neutrale positie bij in. Zoals we in de inleiding van dit 

hoofdstuk reeds aangaven kunnen we gerust stellen dat het ZAP aan de Vrije Universiteit Brussel 

over het algemeen tevreden is over hun werk. 

 

Figuur 5.3. Procentuele verdeling (%) van algemene jobtevredenheid, n=345 
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5.1.2 Gemiddelde werkuren 

In de vragenlijst werd gevraagd hoeveel uren men per week gemiddeld werkt in kader van 

zijn/haar ZAP-aanstelling. Omdat dit aantal uren afhankelijk is van de aanstellingsgraad, maken we 

in figuur 5.4 het onderscheid tussen voltijds (100%) en niet-voltijds ZAP. Naar eigen inschatting 

werkt het ZAP gemiddeld 46u per week in kader van zijn/haar ZAP-aanstelling, voor voltijds ZAP is 

dit 54u en voor deeltijds ZAP 38u. Van het voltijds ZAP werkt drie op vier meer dan 40u en werkt 

de helft meer dan 50u per week. Van het deeltijds ZAP werkt de helft meer dan 40u per week in 

het kader van de ZAP-aanstelling. 

 

Figuur 5.4. Procentuele verdeling (%) van werkuren in kader van de ZAP-aanstelling 
naar aanstellingsgraad, n=345 

 

 

5.1.3 Subjectieve tijdsdruk 

Het aantal gewerkte uren is niet gelijk aan de ervaren tijdsdruk. De subjectieve tijdsdruk is de 

mate waarin mensen het gevoel hebben dat ze alles kunnen doen wat ze willen of moeten doen 

binnen de daartoe beschikbare tijd. Tijdsdruk werd in de vragenlijst gemeten aan de hand van 14 

stellingen rond de ervaring van tijdsdruk. Respondenten gaven op een 5-punts Likert-schaal aan in 

welke mate ze akkoord of niet akkoord gingen met de 14 stellingen. De antwoordmogelijkheden 

varieerden van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’. De stellingen hebben betrekking op het 

gevoel van tijdstekort, de ontevredenheid over de beschikbare tijd, de hoeveelheid ervaren 

verplichtingen, ambities ... en dat zowel in het algemeen als in de vrije tijd (zie bijlage 2.1). De 

maat wordt gestandaardiseerd op een schaal van 0 tot 100. Voor de werkende Vlaamse bevolking 

ligt de gemiddelde tijdsdruk rond de 41. De gemiddelde tijdsdruk voor het ZAP is 55. Figuur 5.5 

toont de spreiding van tijdsdruk binnen de groep respondenten.  
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Figuur 5.5. Procentuele verdeling (%) van subjectieve tijdsdruk, n=345. 

 

 

5.1.4 Rolambiguïteit 

De schaal voor rolambiguïteit is afkomstig uit de VBBA-vragenlijst en meet in welke mate 

werknemers over voldoende informatie beschikken om hun rol als ZAP op een bevredigende manier 

in te vervullen, in welke mate de men over voldoende informatie beschikt over zijn of haar taken 

en verantwoordelijkheden om de arbeidsrol naar behoren in te vullen (SERV, 2013). Op basis van 

vier items, met 5 antwoordmogelijkheden gaande van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’, werd 

een somscore berekend (zie bijlage 2.6): 

  

• Ik weet precies wat anderen op het werk van mij verwachten 

• Ik weet precies hoe de leidinggevenden over mijn prestaties denken 

• Wat mijn taken precies inhouden is duidelijk 

• Ik weet precies wat ik van mijn collega’s mag verwachten 

 

Figuur 5.6 toont de verdeling van rolambiguïteit binnen de groep respondenten. Een op drie ZAP-

leden heeft een duidelijk beeld van wat er al dan niet van hen wordt verwacht. Bijna de helft van 

het ZAP heeft echter wel wat moeite met het bepalen wat er allemaal binnen zijn of haar 

takenpakket valt. Het is voor hen niet altijd duidelijk waar de eigen verantwoordelijkheden stoppen 

en die van anderen beginnen. 
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Figuur 5.6. Procentuele verdeling (%) van rolambiguïteit  

 

 

5.1.5 Autonomie 

Autonomie verwijst naar de mate waarin werknemers over zelfstandige regelmogelijkheden 

beschikken in de planning en de wijze van uitvoering van het werk. Autonomie werd gemeten aan 

de hand van 3 stellingen die peilden naar de mate waarin de respondenten zelf kunnen beslissen 

welk werk en hoeveel werk ze op een dag verrichten en over de manier waarop ze hun werk doen:  

 

• Ik kan zelf beslissen op welke wijze ik mijn werk doe 

• Ik kan zelf beslissen hoeveel werk ik op een dag doe  

• Ik kan zelf beslissen welk werk ik op een dag doe 

 

De gebruikte antwoordschaal is een 5-punts Likert-schaal, waarbij de antwoordmogelijkheden 

variëren van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’ (zie bijlage 2.4). Deze schaal, met 3 items, 

werd reeds gebruikt in het SONAR-onderzoek van 2008 (Laurijssen, 2012). Voor de analyses in dit 

hoofdstuk werden de drie items herberekend tot een somschaal. Figuur 5.7 toont de verdeling van 

autonomie onder het ZAP. Het gevoel autonomie te hebben in het plannen en uitvoeren van 

zijn/haar werk is bij de ruime meerderheid van het ZAP zeker aanwezig. Zo’n 20% ervaart eerder 

veel autonomie, 55% ervaart een zekere mate van autonomie en 10% ervaart noch weinig noch 

veel autonomie. Slechts 15% ervaart (eerder) weinig tot geen autonomie.  
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Figuur 5.7. Procentuele verdeling (%) van autonomie , n=345 

 

 

5.1.6 Sociale steun collega’s 

Een goede teamgeest en kunnen rekenen op hulp van collega’s, zijn aspecten van sociale steun. 

Dit concept werd bevraagd aan de hand van drie stellingen, deze vormen samen de basis voor de 

somschaal die in de analyses wordt gehanteerd: 

  

• Mijn werkeenheid kent een goede teamgeest en collegialiteit 

• Ik kan als het nodig is mijn collega’s om hulp vragen 

• De werksfeer binnen mijn werkeenheid is goed 

 

Respondenten gaven op een 5-punts Likert-schaal aan in welke mate men met elk item akkoord 

was; op basis hiervan werd een somscore berekend (zie bijlage 2.5). De gebruikte items werden 

overgenomen uit de ‘Gids voor gelijke kansen’ van het VLIR (VLIR-Werkgroep Gelijke Kansen, 

2009). Zoals figuur 5.8 toont, ervaart de grote meerderheid sociale steun van collega’s, maar hier 

zit wel wat variatie op. Eén op vier is zeer positief en één op twee is matig positief betreffende de 

steun van collega’s. Zo’n 18% ervaart weinig tot geen sociale steun en 10% neemt een neutrale 

positie in.  
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Figuur 5.8. Procentuele verdeling (%) van sociale steun collega’s, n=345 

 

 

5.2 Verbanden tussen jobeisen en 
jobtevredenheid 

Op basis van een correlatiematrix (zie tabel 5.1) kunnen we de samenhang van de verschillende 

variabelen nagaan. De correlaties in onderstaande tabel variëren tussen 0,00 en 0,40. Correlaties 

lager dan 0,30 wijzen op een zwakke of lage samenhang, boven 0,30 kan men spreken van een 

matige samenhang. Hoge correlaties liggen normaal boven 0,70. Over de richting van de relatie 

kunnen we niets zeggen, enkel of er sprake is van samenhang. 

JOBEISEN. In de correlatiematrix zijn een aantal jobkenmerken opgenomen die mogelijk bijdragen 

aan een hoge taakbelasting. Werken onder (subjectieve) tijdsdruk gaat gepaard met minder 

jobtevredenheid; het aantal werkuren correleert niet significant met jobtevredenheid. Het aantal 

werkuren en de tijdsdruk correleren ook nauwelijks. Dit bevestigt dat veel werken zich niet 

noodzakelijk vertaalt in een hoge tijdsdruk. Een hoge tevredenheid gaat verder samen met een 

hoge mate van sociale steun van collega’s maar ook met een lage mate van rolambiguïteit. Deze 

relaties zijn allemaal significant, maar verschillen wel in sterkte. De samenhang tussen tijdsdruk en 

jobtevredenheid en tussen sociale steun en jobtevredenheid zijn het grootst. 

BUFFERS. In kader van mogelijke interactie-effecten lichten we twee variabelen uit, autonomie en 

sociale steun van collega’s. Beiden zouden volgens DCS-model het negatieve effect van hoge 

jobeisen temperen. Een toename in autonomie gaat volgens de correlatiematrix samen met een 

lagere tijdsdruk en een lagere rolambiguïteit. Sociale steun heeft een kleine negatieve samenhang 

met subjectieve tijdsdruk; meer sociale steun van collega’s gaat gepaard met een lagere tijdsdruk. 

Verder gaat een hoge mate van sociale steun ook gepaard met een lagere rolambiguïteit. Er zijn 

geen significante verbanden tussen de ‘buffers’ en het aantal gewerkte uren. 

ACHTERGRONDVARIABELEN. Drie achtergrondvariabelen zijn toegevoegd als dummy-variabelen. 

Man is de referentiecategorie voor geslacht, docent is de referentiecategorie voor graad en 100% 

ZAP is de referentiecategorie voor aanstellingspercentage. De getallen in de correlatiematrix geven 
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de verandering weer indien men afwijkt van de referentiecategorie. De positieve correlatie tussen 

werkuren en aanstellingsgraad wil bijvoorbeeld zeggen dat docenten gemiddeld minder uren 

werken dan  zij in hogere graden.  

Voor geslacht stellen we geen enkele significante samenhang vast. Er zijn wel significante relaties 

met graad en aanstellingspercentage. Het deeltijds ZAP heeft minder tijdsdruk en werkt minder 

uren. Het voltijds ZAP (100%) ervaart daarentegen meer autonomie. Het ZAP in de hogere graden 

werkt gemiddeld meer uren en ervaart minder rolambiguïteit. Ze voelen zich ook meer gesteund 

door hun collega’s en hebben een hogere jobtevredenheid dan het ZAP in lagere graden.  

 

Tabel 5.1. Correlatiematrix 

 
Tevreden. Tijdsdruk Werkuren Rolambig. Autonomie Soc. 

steun 

Jobtevredenheid 1      

Subjectieve tijdsdruk -,336** 1     

Gemiddeld werkuren -0,111 ,239** 1    

Rolambiguïteit -,360** ,297** ,017 1   

Autonomie ,236** -,380** -,111 -,144* 1  

Sociale steun collega's ,364** -,136* -,010 -,426** ,072 1 

Geslacht (man=0) -,059 ,059 ,057 -,006 -,054 ,010 

Graad (oplopend) ,109* ,025 ,279** -,196** -,144** ,125* 

Aanstellingsgraad  ,005 ,110 ,454** ,030 -,153** ,042 

* <0,05; ** <0,01 

 

Deze variabelen hebben we ook ingebracht in een meervoudige regressieanalyse (zie tabel 5.2). Er 

zijn vier significante relaties in het model. In de eerste plaats is er een negatief effect van 

rolambiguïteit, d.w.z. dat de jobtevredenheid afneemt naarmate men minder duidelijkheid heeft 

over de inhoud van het eigen takenpakket. Dit hangt mogelijk samen met de taakcomplexiteit en 

de hoeveelheid aan taken en verantwoordelijkheden. Het tweede significante effect, en tevens het 

sterkste effect, is afkomstig van tijdsdruk. Uit de tabel leiden we af dat indien de tijdsdruk 

toeneemt, men minder tevreden is met zijn of haar job. Daarnaast gaat er ook een positief effect 

uit van autonomie in die zin dat men zich meer tevreden voelt indien men over voldoende 

regelcapaciteit beschikt in het uitvoeren van zijn of haar job. Ten slotte gaat er nog een positief 

effect uit van sociale steun. Het gevoel dat men kan rekenen op collega’s draagt dus op een 

positieve manier bij aan de mate waarin men tevreden is in zijn of haar job.  

Verder zien we in het regressiemodel, net als in de correlatiematrix, geen significante relaties 

tussen jobtevredenheid en achtergrondkenmerken. Ook het gemiddelde aantal werkuren lijkt geen 

effect te hebben op de jobtevredenheid. 
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Tabel 5.2. Meervoudige regressieanalyse voor jobeisen en werktevredenheid 

  Algemene jobtevredenheid 

  B beta  

(Constant)  4,045***  

Tijdsdruk  -,338*** -,243 

Gemiddelde werkuren  ,000 ,000 

Autonomie  ,189** ,158 

Social steun  ,273*** ,252 

Rolambiguïteit  -,335** -,182 

Geslacht (man=0)  -,109 -,052 

Graad (docent=0)    

Hoofddocent  ,005 ,002 

(Gewoon) hoogleraar  ,179 ,081 

Aanstellingsgraad  ,001 ,042 

R2  0,318 

* <0,05; ** <0,01; ***<0,001 

 

In de volgende paragraaf gaan we eerste dieper in op de relatie tussen subjectieve tijdsdruk en 

jobtevredenheid. We gaan na of autonomie en sociale steun van collega’s inderdaad een 

modererende rol spelen in de relatie tussen subjectieve tijdsdruk en jobtevredenheid. Vervolgens 

doen we hetzelfde voor de relatie tussen rolambiguïteit en jobtevredenheid. De relatie tussen het 

aantal werkuren en jobtevredenheid blijkt niet significant voor het ZAP en dus nemen we het ook 

niet verder mee in onze verklarende modellen. 
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5.3 Modererende effecten van autonomie en 
sociale steun in de relatie tussen subjectieve 
tijdsdruk en jobtevredenheid 

 

5.3.1 Tijdsdruk, autonomie en jobtevredenheid 

Jobtevredenheid neemt af wanneer de subjectieve tijdsdruk toeneemt. Het directe effect van 

tijdsdruk op jobtevredenheid in model 2 (zie tabel 5.3) geeft aan dat hoe hoger de tijdsdruk, hoe 

minder tevreden men is over zijn/haar job. Het interactie-effect vertelt echter dat bij toename van 

de autonomie, het effect van subjectieve tijdsdruk op jobtevredenheid minder groot wordt. Een 

hoge mate van autonomie tempert het effect van tijdsdruk op jobtevredenheid. De R2 van model 2 

is 0,145, dit wil zeggen dat dit model 15% van de variantie in jobtevredenheid verklaart. Deze 

resultaten liggen in lijn met het DCS-model, waar hoge jobeisen in combinatie met de juiste 

hulpbronnen leiden tot een uitdagende job.  

 

Tabel 5.3. Hiërarchische regressieanalyse voor tijdsdruk en autonomie 

 
Algemene jobtevredenheid 

MODEL 1 MODEL 2 

 B beta B beta 

(Constant) 4,201***  4,490***  

Tijdsdruk -,387*** -,267 -,418*** -,288 

Autonomie ,226** ,189 ,183* ,154 

Geslacht (man=0) -,112 -,053 -,107 -,050 

Graad (docent=0)     

Hoofddocent -,003 -,001 -,014 -,006 

(Gewoon) hoogleraar ,281* ,125 ,271 ,121 

Aanstelling (100% ZAP=0) ,001 ,040 ,001 ,041 

Interactieterm tijdsdruk-
autonomie 

  ,186* 
,114 

R2 ,136 ,145 

R2 change t.a.v. model 1   ,012* 

* <0,05; ** <0,01; ***, <0,001 

 

Het interactie-effect van autonomie en tijdsdruk wordt in figuur 5.9 grafisch voorgesteld. Deze 

figuur toont dat er nauwelijks een effect is van tijdsdruk op jobtevredenheid indien men over een 

hoge mate van autonomie beschikt binnen zijn of haar job. Bij voldoende autonomie maakt 

tijdsdruk eigenlijk niet veel uit voor de jobtevredenheid. Indien men echter over beperkte 

autonomie beschikt, dan zien we wel een duidelijke afname in jobtevredenheid wanneer de 



 

 87 

tijdsdruk stijgt. Of er nu sprake is van hoge of lage tijdsdruk, meer autonomie heeft steeds een 

positief effect op jobtevredenheid. Vooral bij een hoge tijdsdruk, wordt de positieve invloed van 

autonomie duidelijk. Het lijkt dus van belang dat men onder veeleisende omstandigheden – 

wanneer de grote tijdsdruk hoog is – over voldoende regelmogelijkheden beschikt. 

 

Figuur 5.9. Interactie-effect van autonomie op de relatie tussen tijdsdruk en 
jobtevredenheid 
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5.3.2 Tijdsdruk, sociale steun en jobtevredenheid 

In het model in tabel 5.4 vinden we geen bevestiging voor mogelijke interactie-effecten van sociale 

steun van collega’s op de relatie tussen tijdsdruk en jobtevredenheid. Wel heeft sociale steun een 

direct positief effect op de jobtevredenheid. Het directe effect van sociale steun op jobtevredenheid 

is groot, het model met sociale steun en tijdsdruk verklaart 22% van de variantie in 

jobtevredenheid. 

 

Tabel 5.4. Hiërarchische regressieanalyse voor tijdsdruk en sociale steun van collega’s 

  Algemene jobtevredenheid 

MODEL 1 MODEL 2 

 B beta B beta 

(Constant) 3,883***  3,881***  

Tijdsdruk -,421*** -,289 -,421*** -,288 

Sociale steun ,364*** ,323 ,364*** ,324 

Geslacht (man=0) -,115 -,054 -,116 -,054 

Graad (docent=0)     

Hoofddocent -,010 -,004 -,008 -,003 

(Gewoon) hoogleraar ,105 ,047 ,106 ,047 

Aanstellingsgraad ,001 ,029 ,001 ,029 

Interactieterm tijdsdruk-sociale steun   ,006 ,005 

R2 ,222 ,222 

R2 change t.a.v. model 1  ,000 

* <0,05; ** <0,01; *** <0,001 
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5.4 Modererende effecten van autonomie en 
sociale steun in de relatie tussen 
rolambiguïteit en jobtevredenheid 

 

5.4.1 Rolambiguïteit, autonomie en jobtevredenheid 

De relatie tussen rolambiguïteit en jobtevredenheid wordt volgens de gegevens in tabel 5.5 niet 

gemedieerd door autonomie. We stellen zowel in model 1 als model 2 enkel twee directe effecten 

vast die we eerder ook al constateerden, nl. dat rolambiguïteit of onduidelijkheid omtrent de 

precieze jobinhoud leidt tot een daling in tevredenheid en dat een grote mate autonomie juist 

bijdraagt tot een hogere algemene jobtevredenheid. Dit model verklaart 19% van de totale 

variantie in jobtevredenheid. 

 

Tabel 5.5. Hiërarchische regressieanalyse voor rolambiguïteit en autonomie 

 Algemene jobtevredenheid 

 MODEL 1 MODEL 2 

 B beta B beta 

(Constant) 4,147***  4,154***  

Rolambiguïteit -,601*** -,320 -,601*** -,320 

Autonomie ,283*** ,229 ,283*** ,229 

Geslacht (man =0) -,108 -,050 -,107 -,050 

Graad (docent=0)     

Hoofddocent -,030 -,013 -,024 -,010 

(Gewoon) hoogleraar ,116 ,050 ,119 ,051 

Aanstellingsgraad ,001 ,058 ,001 ,054 

Interactie rolambiguïteit -autonomie   ,055 ,027 

R2 ,186 ,187 

R2 change t.a.v. model 1  ,001 

* <0,05; ** <0,01; *** <0,001 
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5.4.2 Rolambiguïteit, sociale steun en jobtevredenheid 

In tegenstelling tot autonomie, heeft sociale steun wel een mediërende effect op de relatie tussen 

rolambiguïteit en jobtevredenheid. Tevens heeft dit model een grotere verklaringskracht 

(R2=0,201).  

Model 1 (zie tabel 5.6) toont aan dat rolambiguïteit en sociale steun van collega’s beiden een 

significant effect hebben op jobtevredenheid. Na toevoeging van de interactieterm, blijven de 

directe effecten significant. Zo gaat een hogere rolambiguïteit gepaard met een lagere 

jobtevredenheid. Het gevoel hebben terecht te kunnen bij collega’s zou daarentegen net zorgen 

voor een hogere jobtevredenheid. Het effect dat uitgaat van de interactieterm is, net als dat van 

sociale steun, positief. Dat wil zeggen dat bij elke toename in sociale steun, het negatieve effect 

van rolambiguïteit afneemt. Met andere woorden, we stellen vast dat het voor het ondervraagde 

ZAP wel degelijk een verschil maakt dat indien, wanneer men geconfronteerd wordt met 

rolonduidelijkheden, terecht kan bij collega’s voor begrip of hulp. 

 

Tabel 5.6. Hiërarchische regressieanalyse voor rolambiguïteit en sociale steun van 
collega’s 

 Algemene jobtevredenheid 

 MODEL 1 MODEL 2 

 B beta B beta 

(Constant) 3,764***  3,920***  

Rolambiguïteit -,457 -,242 -,443 -,235 

Sociale steun ,323 ,283 ,294 ,257 

Geslacht (man =0) -,099 -,045 -,117 -,054 

Graad (docent=0)     

Hoofddocent -,039 -,017 -,039 -,017 

(Gewoon) hoogleraar -,009 -,004 ,024 ,010 

Aanstellingsgraad ,001 ,029 ,000 ,010 

Interactie rolambiguïteit-sociale steun   ,236 ,128 

R2 ,201  ,216  

R2 change t.a.v. model 1   ,015  

* <0,05; ** <0,01; *** <0,001 

 

Figuur 5.10 toont het interactie-effect van sociale steun. Een hoge mate van rolambiguïteit gaat 

gepaard met een afname in jobtevredenheid, ongeacht de mate van sociale steun. Wel zorgt een 

hoge mate van sociale steun voor een tempering van dit negatieve effect. Indien men het gevoel 

heeft dat er een goede collegialiteit heerst, lijkt men beter om te kunnen gaan met deze stressor. 
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Figuur 5.10. Interactie-effect van sociale steun op de relatie tussen rolambiguïteit en 
jobtevredenheid 

 

 

5.5 Input focusgroepen 
5.5.1 Bronnen van motivatie 

In de focusgroepen werd er ook regelmatig gesproken over intrinsieke voordelen van het 

academisch beroep. De vrijheid, de jobinhoud, de variatie in taken, de internationale contacten, de 

studenten en het vub-gemeenschap werden hierbij het vaakst aangehaald.  

“Bij mij de vrijheid, die leuke momenten in het onderzoek die er zijn, passioneel, die 

komen er dan wel, ’s avonds, dat is wel wat het echt de moeite waard maakt.” (Docent, 

man) 

“Ik had 4 of 5 bazen boven mij (=in een niet-academische job) en die kenden de materie 

niet, en dat is heel frustrerend als je… dat heb je hier wel, je bent ook wel met mensen 

bezig die allemaal meedenken op hetzelfde niveau, dat is een groot verschil hoor.” (Docent, 

vrouw) 

“Die job, die doe ik inhoudelijke heel erg graag. En sommige mensen zeggen dan van ‘elke 

dag dat gedoe, kan je niets dichterbij vinden’ . Maar voor mij is dat geen optie, gewoon 

omdat de jobinhoud mij zo erg aanspreekt, die afwisseling, de zaken die van ons verwacht 

worden: onderwijs, onderzoek, voor de faculteit werken.” (Hoogleraar, vrouw) 
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5.5.2 Perceptie tijdsdruk en rolambiguïteit 

Uit de focusgesprekken bleek dat tijdsdruk en rolambiguïteit in zeker mate samengaan. 

Rolambiguïteit komt voort uit de aard van het werk en lijkt het gevoel van tijdsdruk mee in de 

hand te werken. Zoals in een eerder hoofdstuk aanbod kwam heeft het ZAP een groot takenpakket, 

zowel in de variatie van verantwoordelijkheden als in het volume (aantal uren) dat hieraan worden 

besteed. Daarnaast wordt het werk gezien als eindeloos of ‘zonder grenzen’, er is zelden iemand 

die zegt dat je goed bezig bent of dat je niet zo hard hoeft te werken. Een duidelijke aflijning 

ontbreekt met andere woorden. Die ambiguïteit in combinatie met een groot takenpakket en grote 

concurrentie onder onderzoekers lijkt de tijdsdruk te voeden.  

“Ik denk dat er echt wel een normvervaging optreed. Ik spreek voor mezelf, maar die 55u 

herkennen we wel. Dat is niet ok. Maar we nemen dat allemaal maar aan, we aanvaarden 

dat en we doen allemaal lustig mee. Veel werken is een soort van statussymbool aan het 

worden, kijk eens hoeveel ik werk. (…). Ons werk is eindeloos. (…). Je moet altijd maar 

meer projecten doen, zeker onderzoek is totaal eindeloos. Hoe meer je publiceert, des te 

beter. En dus die benchmark wordt altijd maar hoger en hoger. Je voelt je heel onzeker. 

‘wat moeten wij nu doen’, ‘wanneer is het genoeg geweest’. En dat werkt frustrerend want 

je kunt het niet zo goed doen als je wilt. Je wordt daar ziek van.” (Hoogleraar, vrouw) 

“Ik zie bij jonge mensen in onze faculteit ook, die in tenure track zitten en die 

doelstellingen zijn vrij duidelijk bepaald, na twee jaar mogen ze die doelstellingen al 

hebben, ze gaan nog altijd die druk en het gevoel hebben van, ‘is het wel genoeg ?’. Allez, 

ik vraag me soms af, wij hebben eigenlijk geen grenzen, of dat niet ons probleem is. Het is 

ook nooit genoeg, er is nooit iemand die zegt ‘het is goed’.” (Hoogleraar, man) 

“Het punt is dat er eigenlijk geen vaste regels zijn en dat maakt dat mensen niet weten wat 

ze moeten doen en dat er altijd meer en meer en meer wordt gedaan om zeker te zijn dat 

je aan de regeltjes of potentiele regeltjes voldoet.” (Docent, vrouw) 

“Maar je wil ook het onderscheid maken tussen jezelf en die 2000 anderen, want die 

hebben ook allemaal diezelfde publicaties, maar die azen ook allemaal op een job, dus in 

die zin.” (Docent, vrouw) 

Rolambiguïteit komt ook naar voren bij evaluaties, bevorderingen en het toekennen van beurzen. 

Men gaat in concurrentie met anderen die het evenzeer willen halen. Tevens komt bij het missen 

van een aanstelling of project je academische dossier in gevaar. Men weet niet altijd waarom men 

een project/aanstelling niet krijgt en het gebrek aan feedback maakt het moeilijk om jezelf te 

verbeteren en opnieuw te proberen. De onzekerheid bij tijdelijke mandaten en de ambiguïteit bij 

het mislopen van een aanstelling bleken dan ook stresserende momenten voor docenten.  

“Ik zat ook in een onzekere situatie, een aflopende FWO-postdoc. Dat is inderdaad niet 

leuk, ik heb voor mezelf op een gegeven moment ook uitgemaakt, als het niet lukt dan 

moet je op zoek naar iets anders en voor mij stort dan de wereld niet in.” (Docent, man) 

“Op een gegeven moment zit je daar einde termijn als fellow-postdoc en een groot 

vraagteken want jij heb al eens mee gepostuleerd voor een ZAP-positie en het niet gehaald 
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en dan zie je uw concurrenten en dan zeg je van: ‘ja, het gaat moeilijk worden’. Dus dan 

moet je weten: ‘heb ik hier een toekomst? of potentieel een toekomst? of wordt het tijd dat 

ik mijn horizonten verruim en iets anders ga doen?’.” (Docent, vrouw) 

“Ze (=docenten) hebben dan geen FWO-beurs gekregen– wat op zich al een teleurstelling 

is – maar als het dan is van: ‘ik moest dat hebben voor mijn tenure track’…. Die mensen 

hun wereld stort in.” (Hoogleraar, man) 

 

5.5.3 Perceptie van autonomie 

De meningen omtrent jobautonomie van academici de dag van vandaag zijn gemengd. Er is een 

groep die vindt dat het ZAP veel autonomie heeft. Als ZAP ben je in zekere zin je eigen baas, iets 

wat je zelden in een ander bedrijf zou vinden. Dit is tevens een belangrijke reden waarom mensen 

kiezen voor de job en het ook willen blijven doen. Om dit argument te staven maakten 

verschillende personen de vergelijking met andere jobs.  

“Aan de ene kant zijn we zelfstandig, er is niemand die zegt: ‘je moet nu dit of je moet nu 

dat.’” (Hoogleraar, vrouw) 

“Je moet je inbeelden, als je een baas hebt, en die zegt, ‘doe dat’ waar jij misschien niet 

het nut van inziet, je moet het doen. Terwijl ik denk dat wij hebben nog arrogant kunnen 

zijn: ‘sorry, ik doe dat niet’. Ja, er zijn wel administratieve dingen die we moeten doen, 

maar dan echt inhoudelijke zaken, allez, ik wil toch graag geloven dat we die vrijheid 

hebben.” (Docent, man) 

“Ik kan ook goed vergelijken. Ik heb een andere job, (…). Ik moet presteren en ook zien 

dat ik geen overuren maak. Ik mag die maken, maar dan moet ik die recupereren. Dus dat 

is heel erg afgemeten en dat staat tegenover de complete vrijheid en flexibiliteit die je hier 

(=VUB) hebt” (Docent, vrouw) 

Een aantal oudere leden van het ZAP gaven wel aan dat er veel verandert is in vergelijking met 

vroeger. Zowel in de positieve zin als in de negatieve zin. Het gaat dan vooral op de inperking van 

de vrijheid door het opleggen van meer regels en meer te volgen procedures. Hierdoor gebeuren 

de zaken enerzijds correcter en kan men minder nonchalant zijn met bijvoorbeeld zijn of haar 

onderwijstaken. Anderzijds geven extra regels meer werk en vooral meer administratie. Meermaals 

werd er al grappend geopperd dat een eigen secretaresse wel welkom zou zijn.  

“Nu, ik vind toch dat het bij mij toch aan het afnemen is ook, zowel in onderzoek als in 

onderwijs.” (Hoofddocent, man)  

“Ten opzichte van vroeger, vind ik dat de administratieve en logistieke taken, dat die wel 

zijn toegenomen.” (Hoogleraar, vrouw) 

“Het was vroeger niet allemaal beter, maar er wordt ons zoveel opgelegd, dat je je 

afvraagt: ‘maakt dat ons onderwijs of ons onderzoek beter?’.” (Hoogleraar, man) 

“Ik vrees dat als we zo doorgaan, maar niet alleen in onze instelling, maar gewoon 

algemeen. KPI’s, financieringsmodellen, in verhouding tot wat wij doen en de frustraties 
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waarmee wij zitten die wij niet opgelost krijgen. Als ik met collega’s elders spreek is dat 

evenzeer zo dat wij onze eigen job en wat we doen en zo graag doen volledig aan het 

uithollen zijn.” (Hoofddocent, vrouw) 

Sommige vrezen voor een kanteling in de arbeidsvreugde als het hoeveelheid extra taken nog 

verder toeneemt. Er is weinig structuur aanwezig en de hoeveelheid werk lijkt altijd maar meer te 

worden, klinkt het. Men spreekt van een ‘uitholling’ van de job. Een hoogleraar gaf nu al aan dat ze 

bijna op dat punt zit en geen tijd meer heeft voor nog aan onderzoek te doen omwille van alles wat 

er nu bij komt kijken.  

“Ik heb het gevoel dat het dan de optelsom is van veel taken waarvan je telkens het nut 

niet van inziet. Dat je telkens zegt ‘daarvoor heb ik niet voor deze job gekozen’ en 

uiteindelijk kom je in een situatie dat dat (=administratie) een dagtaak is. En dan ’s avonds 

nog de rest van die zaken moet doen, (…) maar ik denk dat dat echt zo’n dingen zijn, die 

doen afvragen van ‘waarom doe ik het allemaal?’.” (Docent, man) 

“Ik denk dat er weinig structuur is. Het is allemaal zo redelijk vrij en niet gestructureerd als 

in een bedrijf waar je van 9-to-5 werkt en waar ze verbieden om de computer mee naar 

huis te nemen. Bij ons is er volgens mij doorheen de jaren nooit structuur geweest of 

minder. Maar nu begint het (= hoeveelheid werk) tegen zijn limiet aan te komen. Het wordt 

altijd maar meer. Het feit dat we die bevraging doen, is toch een teken dat we kijken of er 

geen zaken aan het ontsporen zijn.” (Hoofddocent, man) 

“Af en toe lees ik nog een keer een wetenschappelijk artikel, maar echt onderzoek doen ‘no 

way’. Ik doe voornamelijk logistieke ondersteuning, dat ik denk, misschien is dat werk voor 

een technieker, een secretaresse, of een assistent. Maar het komt allemaal bij mij terecht, 

en dat is zogezegd onderzoek doen in team.” (Hoogleraar,vrouw) 

Niet enkel de toegenomen regelgeving zou de vrijheid inperken. Iemand gaf ook aan dat 

onderzoeksmatig men soms niet meer die vrijheid heeft van vroeger. Soms worden jonge docenten 

in de richting van bepaalde onderzoeksdomeinen geduwd omdat ze er sneller naam kunnen maken. 

De afhankelijkheid van externen bij projecten speelt ook een rol in de gepercipieerde vrijheid. Als 

externe partners besluiten geen geld meer te investeren in een bepaald project dan stopt het ook 

voor de onderzoekers. Men is meer dan vroeger toegewezen op anderen voor de instroom van 

financiële middelen en dat stuurt de onderzoeksvrijheid.  

 “We zijn niet meer zo vrij in hoe je les geeft, hoe je examen afneemt enzovoort. En zelfs op 

onderzoek … ‘Je zou eerder in dat onderzoeksgebied moeten gaan, want daar kun je meer 

projecten binnenhalen’. Dus de vrijheid van onderzoek is ook minder.” (Hoofddocent, man) 
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5.5.4 Perceptie van sociale steun 

Maakt een goede werksfeer een verschil? Goede collega’s zijn geen hoofdreden om het werk te 

doen, maar men hecht er wel belang aan. Er waren gradaties in de rol die werd toebedeeld aan 

collega’s. Eén van de respondenten omschreef de onmiddellijke collega’s als echte vrienden. 

Anderen zagen hun collega’s als personen waar ze beroepsmatig op konden terugvallen en dat was 

wederzijds.  

“We hebben een beroep, misschien niet voor iedereen, waar collega’s echt vrienden zijn. Ik 

hoor ook niet van die andere beroepscategorieën dat dat zo is, die moeten wel minder 

werken want al hun vrienden zitten buiten.” (Hoofddocent, vrouw) 

“Ik vind dat ik enorm veel appreciatie krijg. Ik ken andere instellingen en daar is het veel 

slechter. Het gras is altijd groener aan de overkant. Maar het is waar hoor, dat is zo. Daar 

ben je echt alleen, helemaal alleen. Hier (=VUB) heb je je eigen mensen rondom je, mijn 

assistenten, mijn onderzoekers, … . Wij hebben hier echt een team. Ik kan ook terugvallen 

op mijn collega’s, en door het feit dat ik een aantal taken gedaan heb, hebben ze dat ook 

geapprecieerd, en hebben ze er ook voor gestreefd om mij fulltime in te zetten. Dat is één 

van de redenen waarom ik hier zo graag werk.” (Docent, vrouw) 

De collegialiteit onder de directe collega’s verschilt van onderzoeksgroep tot onderzoeksgroep. Er 

werd ook wel verwezen naar internationale contacten als een bron van steun en erkenning. Goede 

collega’s kunnen enerzijds zorgen dat anderen het gevoel hebben dat ze geapprecieerd worden en 

anderzijds dat ze niet alleen zijn in hun veeleisende job. Bij sommigen heerst er een groepsgevoel 

want iedereen voelt diezelfde druk en wordt geconfronteerd met min of meer dezelfde uitdagingen 

op persoonlijk en professioneel vlak.  

“Bij ons is dat veel minder, die collegialiteit. Dus ik denk dat dat ervan afhangt, en ik haal 

ook veel meer erkenning uit mijn internationale collega’s en samenwerkingspartners, en 

daarvoor zie ik… maar dat zal afhangen van departement.” (Docent, vrouw)  

“Ik ging ook zeggen, mijn erkenning zit in mijn internationaal onderzoek.” (Docent, man) 

“Ik heb soms het gevoel dat de collega’s als klankbord dienen. (…) We worden allemaal 

met dezelfde werklast en werkdruk geconfronteerd en op de duur trek je je op aan het feit 

dat je zegt, ja, we staan te werken. ‘Hier, je krijgt nog een mail, dat betekent dat mijn 

collega eigenlijk ook nog aan het werk is’. … En dat geeft wel, dat is een vorm van steun, 

een vorm van ja. Maar anderzijds, moet dat zo ?” (Docent, vrouw) 

In één van de focusgroepen stelde men vast dat er soms maar weinig aandacht is voor de 

‘persoon’ wanneer er selectiemomenten plaatsvinden. De fixatie op publicaties en een 

internationale profiel zorgen ervoor dat de gekozen (vaak externe) kandidaten niet altijd ‘passen’ 

binnen de onderzoeksgroep en vaak minder collegiaal handelen. 

“De competitie is niet alleen in je eigen groep, maar ook internationaal. Alles moet nu 

internationaal. De deuren worden voor iedereen opengezet en dan komt zogezegd alleen 

het beste bovendrijven. Maar op termijn maakte het alles kapot. Want dat zijn dan mensen 

die dan enkel voor hun eigen rekening rijden en dat gaat ge niemand meer krijgt die wil 
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werken voor de collectiviteit. En als het infodagen zijn enz., dan moet je de postjes gaan 

toewijzen en dan zijn het altijd dezelfde die er staan.” (Hoogleraar, vrouw) 

“We kijken in die selectiecommissies enkel alleen naar outputratio’s. Maar de fit met de 

groep waarin die persoon gaat terecht komen is even belangrijk. Het team waar iemand 

terecht komt is even belangrijk. Dat wordt nooit besproken in een selectiecommissie, in 

tegenstelling zelfs, het wordt als een nadeel beschouwd als je een interne kandidaat bent. 

We zouden liever iemand extern aannemen dan iemand intern waarvan we weten dat het 

een perfect match is.” (Hoofddocent, vrouw) 

“Iemand die veel minder goed matchet maar keiveel publicaties en een paar EU-projecten 

heeft, wordt gekozen boven iemand die beter matchet maar een aantal van die publicaties 

of EU-projecten minder heeft.” (Hoofddocent, man) 

Sociale steun betekent ook respect en erkenning, op het vlak hiervan konden twee zaken beter. 

Iemand gaf aan dat er wel meer respect mocht zijn indien men zijn of haar ZAP-opdracht invulde 

naar de eigen interesses. Een ZAP die zich liever focust op onderwijs dan op onderzoek zou 

momenteel nog te weinig erkenning krijgen. Daarnaast is erkenning in de vorm van 

schouderklopjes van bovenaf of erkenning in de vorm van administratieve hulp en nieuwe 

infrastructuur eerder afwezig.  

“Ik voel niet aan bij collega’s dat er respect is als je die onderzoeksopdracht anders of 

beperkter gaat invullen ten voordele van excellent onderwijs en/of dienstbetoon in 

combinatie. (…) Als je echt accenten wilt kunnen leggen dan moet je beginnen met een 

cultuur te creëren die de accenten ook toelaat.” (Hoofddocent, vrouw) 

 

5.6 Conclusie 
Het ZAP van de Vrije Universiteit Brussel is gemiddeld genomen eerder tevreden tot heel tevreden 

met hun job. Uit de groepsgesprekken bleek dat ondermeer de jobinhoud, de variatie in het werk 

en de vrijheid belangrijke intrinsieke voordelen zijn. De meesten ervaren wel dat er de voorbije 

jaren steeds meer wordt verwacht van het ZAP, dat de jobeisen zijn toegenomen, er meer 

stresserende situaties zijn, het werktempo en werkdruk hoger liggen en de hoeveelheid werk is 

toegenomen. De tijdsdruk of de mate waarin men het gevoel heeft tijd te kort te komen om aan 

alle eisen te voldoen, is dan ook – net als het aantal werkuren per week - erg hoog onder het ZAP.  

Vreemd genoeg vonden we geen significant verband tussen arbeidsduur en jobtevredenheid. Het is 

duidelijk dat veel werken niet noodzakelijk leidt tot een lagere jobtevredenheid. Dat is mogelijk een 

gevolg van het feit dat het ZAP een vrij homogene groep is die gekenmerkt wordt door een hoge 

mate van autonomie. Van autonomie wordt in de literatuur aangenomen dat het de negatieve 

relatie tussen arbeidsduur en jobtevredenheid buffert. In de focusgroepen werd bevestigd dat het 

ZAP nog steeds een zekere vrijheid heeft, al neemt die volgens het meer ervaren ZAP wel af. 

Zowel de subjectieve tijdsdruk als rolambiguïteit hebben volgens onze resultaten een duidelijk 

negatieve impact op de algemene jobtevredenheid. Tijdsdruk en rolambiguïteit zijn te benoemen 

als ‘stressoren’ en dragen bij tot de totale taakbelasting.  
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In dit hoofdstuk onderzochten we de relatie tussen jobeisen en jobtevredenheid op basis van het 

demand-control-support model (DCS). Meer bepaald onderzochten we in welke mate jobautonomie 

en sociale steun van collega’s bij het onderzochte ZAP de negatieve impact van tijdsdruk en 

rolambiguïteit op de jobtevredenheid kunnen modereren.  

Jobautonomie bleek volgens onze analyses een positief effect te hebben op de negatieve gevolgen 

van tijdsdruk. We vonden dat voldoende regelmogelijkheden het negatieve effect van tijdsdruk 

tempert. Sterker nog, bij voldoende autonomie is het effect van hoge tijdsdruk op jobtevredenheid 

nauwelijks merkbaar. Dit bevestigt de veronderstelling van het DCS-model, nl. dat door personen 

de regelmogelijkheden te geven om zelf te bepalen hoe men omgaat met hoge werkdruk, men 

uitdagende en verrijkende jobs creëert.  

Daarnaast vonden we een tweede interactie-effect dat aangeeft dat sociale steun van collega’s het 

negatieve effect van rolambiguïteit op jobtevredenheid modereert. Dit betekent dat bij een goede 

collegiale sfeer het negatieve effect van rolambiguïteit minder uitgesproken is dan wanneer er 

weinig collegialiteit is. Ook deze bevinding ligt in de lijn van het DCS-model en bevestigt het belang 

van sociale steun op de werkvloer.  

De bevindingen in dit hoofdstuk bevestigen dat de hoge tijdsdruk en de relatief grote rolambiguïteit 

onder het ZAP wel degelijk een gevaar vormen voor de algemene jobtevredenheid. Rolambiguïteit 

komt voort uit het complexe en weinig afgelijnde karakter van het werk. Omdat het academisch 

werk toch wel ambigu is en mensen zich dienen te onderscheiden van elkaar, is de ervaren 

(tijds)druk erg hoog. De reden waarom de algemene jobtevredenheid onder het ZAP, ondanks de 

lange werkuren, de hoge tijdsdruk en rolambiguïteit, vrij hoog ligt heeft wellicht te maken met de 

grote mate van autonomie en collegialiteit dat het ZAP ervaart bij de uitoefening van hun job. 

Autonomie en collegialiteit zijn twee aspecten van de job van het ZAP waarvan vaak verondersteld 

wordt dat ze onder druk staan door de verdere bureaucratisering van de job en de toegenomen 

concurrentiële sfeer. Op basis van de groepsgesprekken kunnen we stellen dat het vooral de 

toegenomen administratieve en logistieke taken zijn die wegen op de autonomie. We vonden geen 

aanwijzingen dat de collegialiteit is afgenomen, wel werd er aangehaald dat ZAP-leden die niet aan 

de VUB zijn opgeleid soms minder solidair zijn. Of deze veronderstelling klopt, of slechts een indruk 

is, kunnen we met dit éénmalig onderzoek niet nagaan. Het lijkt ons wel belangrijk waakzaam te 

zijn. Men moet de autonomie van het ZAP trachten te vrijwaren en maatregelen steunen die de 

goede werksfeer en collegialiteit bevorderen. Natuurlijk kan het ook geen kwaad om de tijdsdruk te 

temperen en de rolverwachtingen van het ZAP duidelijker te specificeren, want ook dat draagt bij 

tot de jobtevredenheid. Maar wellicht zijn de evoluties in dat opzicht wel gunstig. De ZAP-matrix is 

relatief duidelijk m.b.t. de verwachtingen van het ZAP op de verschillende niveaus. Bovendien 

weerspiegelt de ZAP-matrix in grote mate de realiteit op de werkvloer (zie hoofdstuk 3). Ook de 

invoering van tenure-tracks, met duidelijke targets die beloond worden met een vaste aanstelling 

en een bevordering, is in dat opzicht wellicht ook een gunstige evolutie. Toch moet men waakzaam 

zijn om hierin niet te ver te gaan. Het gevaar bestaat immers dat een té specifieke jobomschrijving 

net de autonomie van de job ondergraaft. De uitdaging lijkt ons om een evenwicht te vinden 

tussen autonomie en specifieke jobeisen. 
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Algemene bevindingen 
In kader van het onderzoek naar de taakbelasting en taakinvulling van het zelfstandig academisch 

personeel aan de Vrije Universiteit Brussel beantwoordden 345 professoren een vragenlijst. 134 

van hen registreerden bovendien gedurende een volle week nauwgezet al hun (werk- en niet-

werkgerelateerde) activiteiten in een dagboekje; 36 professoren beperkten de dagboekregistratie 

tot de werkgerelateerde activiteiten. Tot slot werden er met een deel van de respondenten nog 3 

focusgroepen georganiseerd.  

Hieronder presenteren we enkele conclusies van dit onderzoek. 

  

• De universiteit is zoals verwacht een veeleisende werkomgeving. Dat blijkt niet alleen uit de 

duur van een gemiddelde werkweek van het ZAP, maar ook uit de hoge mate van subjectieve 

tijdsdruk. Een werkweek van een voltijds ZAP’er bedraagt gemiddeld 55u. Terwijl de werkende 

Vlaming op een schaal voor subjectieve tijdsdruk (van 0 tot 100) gemiddelde 41 scoort, is de 

score van het ZAP van de VUB gemiddeld 55 op dezelfde schaal. Het ZAP ervaart de afgelopen 

jaren bovendien een toename van de taakbelasting, wat volgens hen niet alleen blijkt uit de 

vermeerdering van de hoeveelheid werk, maar ook uit de stijging van de werkdruk en van het 

werktempo. 

• Werken op atypische tijden is ruim verspreid onder het ZAP. 26% van de totale werktijd vindt 

plaats buiten de normale werktijden (tussen 6u en 19u op weekdagen). Meer dan de helft stelt 

elk weekend te werken. Bijna 90% zegt meerdere avonden te werken en één op drie zelfs elke 

avond. Dat blijkt ook uit de tijdsbestedingsdagboekjes: een grote groep onder het ZAP verricht 

avondwerk tussen 20u en 22u en ook na 22u wordt er nog, zij het in minder mate, 

doorgewerkt. Avondwerk beperkt zich overigens niet tot de weekdagen, het is ook gebruikelijk 

in het weekend: tussen 20u en 22u30 op weekendavonden is meer dan één op vijf van het ZAP 

aan het werken. Er zijn meerdere redenen om op atypische tijden te werken: men wil niet 

achterraken met het werk, via mail blijft het werk ook na de normale werkuren binnenstromen, 

langere periodes voor het creatieve werk probeert men zelf in te bouwen door ’s avonds en in 

het weekend te werken en tot slot zorgt een sterke verwevenheid met het werk dat men het 

niet altijd kan of wil loslaten. 

• Met uitzondering van de examenwerken besteedt het voltijds ZAP ongeveer twee keer zoveel 

tijd aan onderzoekstaken (± 43% van de werkweek) dan aan onderwijstaken (± 22%). Tijdens 

de examenweken domineert onderwijs (40%), onderzoek beslaat dan gemiddeld 28% van de 

werktijd. Vier op vijf (80%) van de voltijdse ZAP-leden zou liever meer tijd willen besteden aan 

onderwijstaken. 

• De ZAP-opdrachtsmatrix weerspiegelt vrij goed de realiteit op de werkvloer. Zo besteden de 

ZAP’ers in de hogere graden meer tijd aan intern dienstbetoon en bestuurstaken: docenten 

besteden hier gemiddeld ruim 3u per week aan, vanaf de graad van hoogleraren is dat ongeveer 

7u per week. Een gewoon hoogleraar zetelt in twee keer zoveel raden en commissies 

(gemiddeld 13) dan een docent (gemiddeld 6). Ook de activiteiten i.v.m. uitstraling (o.m. 

evalueren onderzoek, extern dienstbetoon, …) en het begeleiden van onderzoek nemen meer 
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tijd in beslag en het aantal te begeleiden onderzoekers neemt toe naarmate men hogere graden 

bekleedt. De werklast van gewoon hoogleraren is dan ook het hoogst, nl. 60 uren per week. 

• Er zijn geen grote verschillen qua taakinhoud tussen het mannelijk en het vrouwelijk ZAP. 

Mannen werken wel meer uren dan vrouwen: bij voltijds ZAP’ers bedraagt het verschil 8 uren 

per week. 

• De totale werklast (de som van betaald werk, huishouden en kinderzorg) van het vrouwelijk en 

mannelijk ZAP is even hoog (67u per week), maar daarbinnen besteden mannen meer tijd aan 

betaalde arbeid (6u per week) en vrouwen meer aan onbetaalde arbeid zoals huishoudelijk 

taken en zorg voor kinderen (6u per week). Ook bij het hoog geschoolde ZAP blijven de 

traditionele genderrollen dus duidelijk doorwerken in de verdeling van het werk. Dat blijkt ook 

uit het dagverloop van de mannelijke en vrouwelijke ZAP’ers. Vrouwen besteden ‘s morgens en 

‘s avonds meer tijd aan kinderzorg en we stellen ook vast dat bij vrouwen de huishoudelijke 

taken verspreid voorkomen doorheen de ganse dag. Hierdoor zijn de dagen van vrouwen meer 

gefragmenteerd dan die van mannen. Bij mannen domineert de betaalde arbeid de ganse 

werkdag. De werkdag van vrouwen wordt mee bepaald door het huishoudelijke werk en de 

zorg. Dit is ondermeer te zien in de ochtend en in de avond, waarbij huishoudelijke taken nog 

worden ingepland in het werkschema. Vrouwen gaan ook vroeger naar huis, volbrengen dan 

hun huishoudelijke verplichtingen en beginnen daarna thuis opnieuw te werken. Alhoewel 

mannen procentueel gezien vaker werken op afwijkende uren, werken vrouwen in grotere mate 

’s avonds (als het huishoudelijk werk voltooid is). Mannen werken vaker ’s nachts en ook iets 

meer in het weekend. 

• De hoge werkbelasting van het ZAP leidt niet noodzakelijk tot een lage jobtevredenheid. Drie op 

vier ZAP-leden (75%) is eerder tevreden tot zeer tevreden met zijn of haar job. De gewoon 

hoogleraren die gemiddeld de meeste uren werken, zijn ook het meest tevreden met hun job. 

Veel uren werken kan ook een teken zijn van een grote betrokkenheid en toewijding.  

• Niet de vele werkuren maar andere factoren beïnvloeden de jobtevredenheid. Zo stellen we vast 

dat het binnendringen van het werk in de privésfeer gevolgen heeft voor het welbevinden van 

het ZAP. Indien het werk te zwaar gaat doorwegen op de privésfeer neemt de jobtevredenheid 

zowel bij mannen als vrouwen af. Bij vrouwen gaat dit ook gepaard met een hogere 

vertrekintentie. Het creëren van een klimaat waarin familiale en werkgerelateerde 

verplichtingen combineerbaar zijn, vormt een belangrijke uitdaging voor de universiteit.  

• We stelden ook vast dat autonomie en sociale steun van collega’s in belangrijke mate bijdragen 

tot de jobtevredenheid. De vrij hoge autonomie van het ZAP stelt hen in staat om zelf te 

bepalen hoe om te gaan met specifieke jobeisen en dat werkt motiverend. Ook het kunnen 

rekenen op collega’s helpt in het beheersen van het omvattend takenpakket waarbij het niet 

altijd duidelijk is waar de eigen verantwoordelijkheden eindigen en die van anderen beginnen. 

Autonomie en collegialiteit zijn echter twee aspecten van de job van het ZAP waarvan vaak 

verondersteld wordt dat ze onder druk staan onder invloed van bureaucratiseringsprocessen en 

de toegenomen concurrentiële sfeer. Het lijkt ons aangewezen dat de universiteit hier de nodige 

aandacht aan besteedt en er op waakt de autonomie van het ZAP te vrijwaren en maatregelen 

steunt die de goede werksfeer en collegialiteit bevorderen. 

• Op basis van een terugkoppeling (via focusgroepen) naar een deel van de respondenten bleek 

dat het academisch werk nog steeds veel aantrekking heeft. Intrinsieke voordelen zoals een 
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interessante jobinhoud, afwisseling en zelfstandigheid in het werk, blijken hierin een belangrijke 

rol te spelen. De professoren schatten hun jobautonomie ook nog steeds hoog in, maar men is 

wel van mening dat deze door de jaren heen toch meer en meer is ingeperkt. Zo zouden de 

extra regels en procedures (met meer administratieve taken tot gevolg) een grote beslag 

leggen op de handelingsvrijheid, zowel op vlak van onderwijs als op dat van onderzoek. 
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Bijlage 1: Activiteitenlijst 
1  Onderwijstaken 

00.  Les geven aan studenten (ook werkcollege, practicum, oefeningen, … ) 

01.  Individueel contact, overleg met studenten (i.v.m. stage, eindwerk, feedback, … ook via mail) 

02.  Beoordelen van studenten, examens, taken, thesissen, …  

04.  Overige taken in verband met lessen/studenten (lesvoorbereidingen, administratie, …)  

41.  Bedside teaching, stagiaires begeleiden, … (ook voorbereiden, vergaderen, administratie) 

2  Onderzoekstaken 

10.  Doornemen, lezen, bestuderen vakliteratuur (ook het lezen van abstracts, bibliotheekwerk) 

11.  Opzetten, bedenken, ontwikkelen van onderzoek (uitwerken van onderzoeksvoorstel, 

ontwikkelen van onderzoeksinstrument, … ) 

12.  Uitvoeren van onderzoek, verzamelen van gegevens (veldwerk, experimenten, interviews, 

archiefwerk, opgravingen, … ) 

13.  Analyseren van data of onderzoeksresultaten  

14.  Schrijven, uitwerken publicatie (artikel, paper, hoofdstuk, boek, patent, … ) 

15.  Presenteren van onderzoek/ voorbereiden presentatie (congrespresentatie, lezing, … )  

16.  Begeleiden van eigen onderzoeksmedewerkers 

17.  Onderzoek evalueren (peerreview, werk voor doctoraatscommissie, jury, , … ) 

19.  Overige taken in verband met onderzoek (administratie, boekhouding, planning, … ) 

31.  Bijwonen van een lezing, studiedag, congres, seminarie 

42.  Activiteiten in kader van (klinisch) onderzoek (ook voorbereiden, vergadering, administratie) 

3  Dienstbetoon, vergaderen  

20.  Vergaderen in verband met intern dienstbetoon/bestuurstaken (bv. vakgroepraad, 

opleidingsraad, onderzoeksraad, faculteitsraad, … ) 

21.  Vergaderen in verband met extern dienstbetoon/bestuurstaken (bv. interuniversitair overleg, 

externe adviescommissie/stuurgroep, … )  

22.  Overige bestuurstaken (niet vergaderen) 

32.  Opzetten, organiseren van studiedag, congres, seminarie (voorbereiding en alle praktische 

regelingen, vergaderingen, overleg, … ) 

03.  Vergaderen in het kader van lessen/studenten (overleg, vergaderen met collega’s, 

deliberaties)  
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18.  Vergaderen in het kader van uw onderzoek  

37.  Activiteiten in verband met valoriseren en populariseren van onderzoek (interview, lezing, 

column, spin-off uitbouwen, tentoonstelling, … ) 

4  Overige activiteiten VUB 

30.  E-mailen, e-mail lezen, e-mail sorteren 

33.  Volgen van cursussen, bijscholing in het kader van uw werk (binnen of buiten de VUB) 

35.  Werklunch (met vergaderagenda, netwerking) 

36.  Receptie, feest, teambuilding op of voor het werk 

38.  Overige beroepsactiviteiten Vrije Universiteit Brussel 

40.  Activiteiten in kader van patiëntenzorg (consultatie, operatie, bespreking, overleg, … ) 

43.  Andere activiteiten in verband met UZ Brussel 

5  Beroepsactiviteiten elders 

50.  Beroepsactiviteiten buiten de Vrije Universiteit Brussel (bv. eigen praktijk, ziekenhuis, 

onderzoekscentrum, advocatenkantoor, consulting, betaald advies, …) 

6  Huishoudelijk werk 

70.  Huishoudelijke taken, koken, klussen, tuinieren (ook dieren verzorgen, auto wassen, … ) 

71.  Administratie, financiën, organiseren (boodschappenlijstje maken, PC-banking, betalingen, ...) 

72.  Winkelen, shoppen, bezoek diensten (bezoek gemeentehuis, garagist, dokter, … ) 

7  Kinderzorg 

73.  Kinderzorg, activiteiten met en voor kinderen (praten met kinderen, oudercontact op school,…) 

8  Persoonlijke verzorging, eten en drinken 

34.  Eten, drinken op het werk (middagpauze op het werk, VUB restaurant, koffiepauze, … ) 

81.  Wassen, aankleden, verzorging (opstaan, douchen, medische verzorging) 

82.  Eten, drinken  

9  Slapen & rusten 

80.  Slapen, rusten (ook ziek in bed, ziekenhuis) 

100. Relaxen, niets doen, mediteren 

10  Sociale participatie 

92.  Verenigingsleven, vrijwilligerswerk (ook onbetaalde hulp aan familie, vrienden, organisaties) 

93.  Religie, plechtigheden bijwonen (misviering, huwelijksviering, begrafenis, … ) 

94.  Praten, bezoek krijgen, op bezoek gaan (ook feest, samenzijn, … )  
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95.  Telefoneren, e-mail, sociale media, SMS (facebook, skype, facetime, brieven schrijven, … ) 

11  Vrije tijd 

90.  Hobby, kunstbeoefening, sport, spel (muziek spelen, schilderen, knutselen, handwerk, 

wandelen, gezelschapsspel, aan verzameling werken, … ) 

91.  Uitgaan, recreatie, cultuur, uitstapje (restaurant- of cafébezoek, dancing, film, toneel, concert, 

tentoonstelling, sportwedstrijd, dierentuin, pretpark, … ) 

96.  Internet: informatie opzoeken, surfen  

97.  TV, video en DVD (ook via internet) 

98.  Muziek, radio luisteren (ook via internet) 

99.  Lezen van boek, krant, tijdschrift (ook digitaal)  

12  Wachten 

60.  Wachten 

13  Verplaatsen 

61.  Reizen, verplaatsingen voor het werk (zowel te voet op de campus … als een intercontinentale 

vlucht van/naar congres) 

62.  Verplaatsen van/naar het werk (te voet, fiets, auto, openbaar vervoer, … ) 

63.  Overige verplaatsingen (voor huishouden, kinderen, vrije tijd, … ) 

14  Overige tijdsbesteding 

101. Overige tijdsbesteding 
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Bijlage 2: schalen 

2.1.  Somschaal ‘Subjectieve tijdsdruk’ 
Tabel 2.1. Itemgemiddeldes en -ladingen voor schaal ‘subjectieve tijdsdruk’ 

Individuele items (1-5) Gemiddelde Lading 

• Er wordt teveel van mij verwacht 3,33 0,773 

• Ik raak nooit bijgewerkt 3,64 0,714 

• Ik heb nooit tijd voor mezelf 3,17 0,606 

• Een dag heeft voor mij te weinig uren 3,93 0,493 

• Ik moet dikwijls aangegane afspraken afzeggen 2,69 0,604 

• Ik moet meer doen dan ik wil doen 3,04 0,735 

• Ik heb geen tijd om de dingen te doen die ik moet doen 3,36 0,739 

• Er wordt meer van mij verwacht dan ik aankan 2,86 0,697 

• Vaak kom ik in mijn vrije tijd niet toe aan dingen die ik eigenlijk wil 
doen 

3,74 0,697 

• Ik moet in mijn vrije tijd te vaak rekening houden met anderen 3,36 0,721 

• Ik kan me moeilijk ontspannen in mijn vrije tijd 3,00 0,556 

• Het komst me veel moeite om mijn vrijetijdsactiviteiten te plannen 3,05 0,556 

• Er zijn zoveel dingen die ik wil doen in mijn vrije tijd, dat ik heel vaak 
het gevoel heb tijd tekort te komen 

3,28 0,727 

• Te veel van mijn vrijetijdsactiviteiten zijn versnipperd 3,09 0,712 

Somschaal 3,200 

Cronbachs alfa 0,691 

Eigenwaarde eerste factor 2,238 

 

2.2.  Schaal ‘Algemene jobtevredenheid’ 
Tabel 2.2. Vraagstelling en antwoordschaal ‘algemene jobtevredenheid’ 

Vraagstelling Antwoordmogelijkheden 

Hoe tevreden bent u met uw huidig werk aan de VUB 1: Helemaal niet tevreden 

2: Eerder niet tevreden 

3: Noch tevreden, noch ontevreden 

4: Eerder tevreden 

5: Heel tevreden 

Gemiddelde 3,84 
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2.3.  Somschaal ‘Vertrekintentie’ 
Tabel 2.3. Itemgemiddeldes en -ladingen voor schaal ‘vertrekintentie’ 

Individuele items (1-4) Gemiddelde Lading 

• Denkt u dat u uw huidige functie binnen twee jaar nog zal aankunnen? 3,42 0,783 

• Denkt u dat u uw huidige job binnen twee jaar nog wil doen? 3,35 0,872 

• Zal u proberen zo lang mogelijk aan het werk te blijven aan de VUB? 3,31 0,747 

• Zou u langer willen werken dan uw wettelijke pensioenleeftijd? 2,63 0,554 

Somschaal 3,203 

Cronbachs alfa 0,691 

Eigenwaarde eerste factor 2,238 

 

2.4.  Somschaal ‘Autonomie’ 
Tabel 2.4. Itemgemiddeldes en -ladingen voor schaal ‘autonomie’ 

Individuele items (1-5) Gemiddelde Lading 

• Ik kan zelf beslissen op welke wijze ik mijn werk doe 3,96 0,754 

• Ik kan zelf beslissen hoeveel werk ik op een dag doe  4,56 0,871 

• Ik kan zelf beslissen welk werk ik op een dag doe 3,45 0,873 

Somschaal 3,650 

Cronbachs alfa 0,782 

Eigenwaarde eerste factor 2,090 

 

2.5.  Somschaal ‘Sociale steun’ 
Tabel 2.5. Itemgemiddeldes en -ladingen voor schaal ‘sociale steun’ 

Individuele items (1-5) Gemiddelde Lading 

• Mijn werkeenheid kent een goede teamgeest en collegialiteit 3,50 0,905 

• Ik kan als het nodig is mijn collega’s om hulp vragen 3,79 0,747 

• De werksfeer binnen mijn werkeenheid is goed 3,59 0,917 

Somschaal 3,620 

Cronbachs alfa 0,823 

Eigenwaarde eerste factor 2,218 
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2.6.  Somschaal ‘Rolambiguïteit’ 
Tabel 2.6. Itemgemiddeldes en -ladingen voor schaal ‘rolambiguïteit’ 

Individuele items (1-5) Gemiddelde Lading 

• Ik weet precies wat anderen op het werk van mij verwachten 2,171 0,827 

• Ik weet precies waarvoor ik wel, en waarvoor ik niet verantwoordelijk 
ben 

2,100 0,811 

• Ik weet precies hoe de leidinggevenden over mijn prestaties denken 2,619 0,681 

• Wat mijn taken precies inhouden is duidelijk 2,127 0,822 

• Ik weet precies wat ik van mijn collega’s mag verwachten 2,340 0,682 

Somschaal 2,269 

Cronbachs alfa 0,818 

Eigenwaarde eerste factor 2,945 

 

2.7.  Somschaal ‘Werk-privéconlfict’ 
Tabel 2.6. Itemgemiddeldes en -ladingen voor schaal ‘werk-privéconflict’ 

Individuele items (1-5) Gemiddelde Lading 

• Hoe vaak komt het voor dat uw verantwoordelijkheden op uw werk de 
bovenhand hebben op uw gezinsleven? 

2,87 0,804 

• Hoe vaak komt het voor dat u thuis piekert over problemen op het 
werk? 

2,65 0,654 

• Hoe vaak komt het voor dat u door de eisen van uw werk minder 
betrokken bent bij uw gezin/familie/vrienden? 

2,58 0,851 

• Hoe vaak komt het voor dat u het gevoel heeft achter de feiten aan te 
lopen in uw thuissituatie? 

2,21 0,774 

Somschaal 2,587 

Cronbachs alfa 0,772 

Eigenwaarde eerste factor 2,397 
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2.8.  Somschaal ‘Privé-werkconflict’ 
Tabel 2.8. Itemgemiddeldes en -ladingen voor schaal ‘privé-werkconflict’ 

Individuele items (1-5) Gemiddelde Lading 

• Hoe vaak komt het voor dat u op het werk piekert over problemen thuis? 1,49 0,771 

• Hoe vaak komt het voor dat u omwille van uw verantwoordelijkheden 
thuis, moe naar het werk vertrekt? 

1,48 0,737 

• Hoe vaak komt het voor dat uw verantwoordelijkheden thuis de 
bovenhand hebben op uw werk? 

1,30 0,755 

• Hoe vaak komt het voor dat zorgen en problemen bij u thuis een 
negatieve impact hebben op uw werk? 

1,28 0,790 

Somschaal 1,409 

Cronbachs alfa 0,749 

Eigenwaarde eerste factor 2,331 

 

2.9.  Schaal ‘Verandering werkomgeving’ 
Tabel 2.9. Itemgemiddeldes ‘verandering werkomgeving’ 

Individuele items 1 (sterk verminderd) – 5 (sterk toegenomen) Gemiddelde 

• De laatste vijf jaar afgenomen of toegenomen: De hoeveelheid werk tijdens het 
academiejaar 

4,19 

• De laatste vijf jaar afgenomen of toegenomen: De werkdruk in een gemiddelde 
lesweek 

3,97 

• De laatste vijf jaar afgenomen of toegenomen: Het aantal stresserende situatie 
gedurende het jaar 

3,84 

• De laatste vijf jaar afgenomen of toegenomen: Het werktempo dat nodig is om 
uw werk af te krijgen 

3,94 

 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

2.10. Schaal ‘Gezondheid’ 
Tabel 2.10. Vraagstelling en antwoordschaal ‘gezondheid’ 

Vraagstelling Antwoordmogelijkheden 

Hoe zou u uw gezondheidstoestand omschrijven? 1: Uitstekend 

2: Heel goed 

3: Goed 

4: Matig 

5: Slecht 

Gemiddelde 2,44 

 

2.11. Schaal ‘Avondwerk’ 
Tabel 2.11. Vraagstelling en antwoordschaal ‘avondwerk 

Vraagstelling Antwoordmogelijkheden 

Werkt u tijdens de werkweek soms ‘s avonds in het kader van 
uw ZAP-aanstelling? 

1: Ja, dagelijks 

2: Ja, meerdere keren per week 

3: Ja, ongeveer één keer per 
week 

4: Ja, meerdere keren per maand  

5: Ja, ongeveer één keer per 
maand 

6: Nee, bijna nooit 

Gemiddelde 1,86 

 

2.12. Schaal ‘Weekendwerk’ 
Tabel 2.12. Vraagstelling en antwoordschaal ‘weekendwerk 

Vraagstelling Antwoordmogelijkheden 

Werkt u tijdens het weekend in het kader van uw ZAP-
aanstelling? 

1: Ja, wekelijks 

2: Ja, meerdere keren per maand 

3: Ja, ongeveer één keer per 
maand 

4: Ja, meerdere keren per jaar 

5: Ja, ongeveer één keer per 
maand 

6: Nee, bijna nooit 

Gemiddelde 1,55 
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Bijlage 3: Wegingsfactoren 
Tabel 3.1. Wegingsfactoren vragenlijst 

 
Gewoon 

hoogleraar Hoogleraar Hoofdocent Docent 

Man     

menswetenschappen en sociale 
wetenschappen 0,932 0,829 1,312 1,191 

biomedische wetenschappen 1,347 0,638 1,425 1,158 

toegepaste wetenschappen en 
exacte wetenschappen 0,939 0,863 1,036 0,945 

Vrouw         
menswetenschappen en sociale 
wetenschappen 1,554 0,814 1,332 0,992 

biomedische wetenschappen 2,072 0,691 0,691 0,897 

toegepaste wetenschappen en 
exacte wetenschappen 0,518 0,518 0,622 0,853 

 

Tabel 3.2. Wegingsfactoren dataset ‘werk&privé’ 

 
Gewoon 

hoogleraar Hoogleraar Hoofdocent Docent 

Man     

menswetenschappen en sociale 
wetenschappen 0,724 0,805 1,092 1,683 

biomedische wetenschappen 1,308 1,073 1,475 1,529 

toegepaste wetenschappen en 
exacte wetenschappen 0,834 0,629 0,894 1,130 

Vrouw         
menswetenschappen en sociale 
wetenschappen 0,604 0,443 1,811 1,685 

biomedische wetenschappen 0,805 0,268 0,402 0,696 

toegepaste wetenschappen en 
exacte wetenschappen / 0,604 1,207 0,563 
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Tabel 3.3. Wegingsfactoren dataset ‘werk’ 

 
Gewoon 

hoogleraar Hoogleraar Hoofdocent Docent 

Man     

menswetenschappen en sociale 
wetenschappen 0,656 0,766 1,212 1,677 

biomedische wetenschappen 1,659 0,817 1,404 1,492 

toegepaste wetenschappen en 
exacte wetenschappen 0,822 0,709 1,021 1,165 

Vrouw         
menswetenschappen en sociale 
wetenschappen 0,766 0,562 0,919 1,222 

biomedische wetenschappen 1,021 0,340 0,408 0,820 

toegepaste wetenschappen en 
exacte wetenschappen 0,511 0,383 0,766 0,650 
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Bijlage 4: Overzicht respondenten 
Tabel 4.1. Overzicht respondentenaantal per dataset naar verschillende 
achtergrondkenmerken (ongewogen) 

 

 

VRAGENLIJST 

Populatie Van de 666 ZAP-leden hebben 345 personen de voorvragenlijst ingevuld. 

Gender 67% (n=232) is man, 33% (n=113) is vrouw. 

Leeftijd 33% (n=112) is < 40 jaar, 29% (n=99) is 40-49 jaar, 38% (n=133) is >50 jaar. 

Graad 11% (n=35) is gewoon hoogleraar, 17% (n=56) is hoogleraar, 18% (n=61) is 
hoofddocent, 54% (n=181) is docent – (12 missings) 

Aanstelling  53% (n=183) is 100% ZAP, 35% (n=119) werkt voltijds maar is deeltijds ZAP, 
13% (n=43) werkt deeltijds. 

Discipline 38% (n=141) behoort tot sociale en menswetenschappen, 28% (n=92) behoort 
tot biomedische wetenschappen, 34% (n=88) behoort tot toegepaste en exacte 
wetenschappen 

DATASET ‘WERK’ 

Populatie Van de 666 ZAP-leden hebben 170 personen hun werkactiviteiten geregistreerd. 

Gender 70% (n=106) is man, 30% (n=64) is vrouw. 

Leeftijd 32% (n=55) is < 40 jaar, 28% (n=47) is 40-49 jaar, 40% (n=68) is >50 jaar. 

Graad 13% (n=22) is gewoon hoogleraar, 19% (n=32) is hoogleraar, 21% (n=34) is 
hoofddocent, 47% (n=79) is docent – (3 missings) 

Aanstelling  65% (n=111) is 100% ZAP, 29% (n=49) werkt voltijds maar is deeltijds ZAP, 6% 
(n=10) werkt deeltijds. 

Discipline 37% (n=62) behoort tot sociale en menswetenschappen, 28% (n=48) behoort tot 
biomedische wetenschappen, 36% (n=60) behoort tot toegepaste en exacte 
wetenschappen 

DATASET ‘WERK&PRIVE’ 

Populatie Van de 666 ZAP-leden hebben 134 personen het dagboekje volledig ingevuld. 

Gender 63% (n=85) is man, 37% (n=49) is vrouw. 

Leeftijd 31% (n=42) is < 40 jaar, 29% (n=39) is 40-49 jaar, 40% (n=53) is >50 jaar. 

Graad 13% (n=17) is gewoon hoogleraar, 20% (n=26) is hoogleraar, 20% (n=26) is 
hoofddocent, 47% (n=62) is docent – (3 missings) 

Aanstelling  67% (n=89) is 100% ZAP, 28% (n=38) werkt voltijds maar is deeltijds ZAP, 5% 
(n=7) werkt deeltijds. 

Discipline 34% (n=45) behoort tot sociale en menswetenschappen, 30% (n=40) behoort tot 
biomedische wetenschappen, 36% (n=49) behoort tot toegepaste en exacte 
wetenschappen. 
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Bijlage 5: Overzicht werktijd naar 

beroepsgroep 
Figuur 5.1. Tijd per week besteed aan betaalde werk voor de voltijds werkende Vlaming 
van 30-75 jaar naar beroepsgroep. Duur per respondent. n=170 (ZAP), n=723 (TOR13) 
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