
Vitaliteit score 2019 OND TOT Waardering score 2019 OND TOT

Bevlogenheid 6,7 6,7 6,3 6,4 eNPS Promotors (score 9 of 10) 32 % - 30 30

Plezier in het werk 7,0 7,0 6,8 6,6 eNPS Passief (score 7 of 8) 54 % - 55 55

Energie tijdens het werk 6,4 6,3 6,2 6,3 eNPS Criticasters (score 6 of lager) 14 % - 15 15

Herstel na het werk 6,2 6,4 6,0 6,4 Is trots om voor Fontys te werken 77 % - - -

Beoordeelt werken bij Fontys met: 7,6 - 7,4 7,4

Ikzelf score 2019 OND TOT Beoordeelt eigen instituut/dienst met: 7,4 - 7,6 7,6

Wendbaarheid 6,6 - 6,4 6,5 Beoordeelt eigen functie met: 7,7 - 7,7 7,7

Initiatief richting het werk 6,5 6,6 6,3 6,3 Beoordeelt eigen werkgeluk met: 7,4 - - -

Actief leren 7,0 7,0 6,4 6,4

Fontys totaal
3878 respondenten (70% respons)
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Werktempo en hoeveelheid 6,2 6,3 6,0 6,4 0 0 0,2181 0,405 0,3115

Helderheid organisatiedoelen 6,7 6,8 6,3 6,8 0,2705 0,2376 0,2244 0 0,3544

Loopbaanontwikkeling 7,2 - 7,0 6,8 0,2738 0,2753 0 0 0,3665

Energiebronnen score 2019 OND TOT

Relatie met directe leiding 6,8 6,6 6,6 6,6 0,2599 0,2431 0 0 0,3612

Inspiratie door directe leiding 6,8 6,6 6,6 6,6 0,2933 0,2537 0,2068 0 0,3773

Inspraak 7,0 6,8 6,8 6,7 0,2953 0,2457 0,2005 0 0,3662

Relatie met collega's 7,0 6,9 6,7 6,7 0,2665 0,2662 0,2193 0 0,3017

Autonomie 7,1 7,1 6,6 6,7 0,2298 0 0,2017 0 0,2881

Duidelijkheid in werkzaamheden 5,9 - 6,1 6,3 0,263 0,2534 0,2564 0,213 0,3186

Informatie over werkzaamheden 6,4 - 6,0 6,2 0,2993 0,2497 0,2343 0 0,3173

Betekenisvol werk 6,9 - 6,6 6,6 0,4931 0,5203 0,3448 0 0,4829

Fontys als organisatie score 2019 OND TOT Talentontwikkeling score 2019 OND TOT

Snelle reactie op maatschappelijke ontwikkelingen 51 % 42 27 30 Medewerker kent eigen talent 95 % 93 - -

Aantoonbaar gewerkt aan kwaliteitsverbetering 69 % 68 57 66 Leidinggevende kent talent medewerker 66 % - - -

Kwaliteit medewerkers goed afgestemd op taken 55 % 48 41 49 Leidinggevende zet medewerker in op talent 56 % - - -

Doel wordt vooraf duidelijk vastgesteld 37 % - 36 45 Leidinggevende stimuleert talentontwikkeling 41 % - - -

Nagegaan of gewenste doel ook bereikt is 34 % - 41 48

Spelen goed in op wensen van studenten 60 % - 52 62 Thuiswerken score 2019 OND TOT

Spelen goed in op wensen van werkveld 52 % - - - Werkt minimaal 1 dag per week thuis 78 % - - -

Bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken 49 % - - - - Werkplek thuis voldoet niet aan Arbo-regels 22 % - - -

- Kan thuis niet geconcentreerd werken 4 % - - -

Teamontwikkeling score 2019 OND TOT - Krijgt onvoldoende hulp om werkplek in te richten 8 % - - -

Weet wat de doelstellingen van team zijn 67 % 73 - - - Heeft niet de juiste (digitale) middelen 7 % - - -

Iedereen heeft dezelfde teamdoelstellingen 41 % - - - - Kan thuiswerken niet goed combineren met privé leven 6 % - - -

Voelt zicht verantwoordelijk voor doelstellingen 84 % 88 - - - Ervaart onvoldoende vertrouwen van leidinggevende 2 % - - -

Collega's voelen zich verantwoordelijk 72 % 73 - - - Kan zichzelf thuis onvoldoende motiveren 3 % - - -

Collega's hebben een 'lerende' houding 68 % 67 - - - Kan thuis niet goed samenwerken 3 % - - -

Spreken elkaar aan op nakomen van afspraken 51 % 50 - - - Ervaart onvoldoende contact met collega's 19 % - - -

Geven feedback op talenten en ontwikkelpunten 40 % 40 - -

Heeft een positieve, ontwikkelingsgerichte cultuur 62 % 62 - - Ongewenste omgangsvormen score 2019 OND TOT

Meegemaakt 10 % 13 13 12

De scores zijn vergeleken met de volgende benchmark(s):

2019 = Fontys totaal 2019 *** te weinig antwoorden op dit onderwerp

OND = Onderwijs 6,5 groep scoort significant ongunstiger dan benchmark

TOT = Totale beroepsbevolking 6,5 groep scoort significant gunstiger dan benchmark

De grootte van de bolletjes 

in de matrix hiernaast 

geeft aan welke 

onderwerpen het beste 

aangepakt kunnen worden 

om het team (nog) vitaler 

te maken. 

Hoe groter het bolletje, 

hoe sterker de 

samenhang!
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Meer cijfers en thema's te vinden in TeamUP Ongewenste omgangsvormen
Middels de rapportage tool ‘TeamUP’ (https://report.skb.nl/teamup) kan 

dieper ingezoomd worden op de resultaten en kunnen deze interactief worden 

besproken in het team. Ook het thema Diversiteit & Inclusie is terug te vinden 

in TeamUP. 

We moedigen iedereen aan om hier gebruik van te maken.

Overal waar mensen samenwerken ontstaan gewenste en ongewenste situaties. De 

ene keer ontstaan die bewust, dan weer onbewust. Wat voor de ene persoon een 

gewenste situatie is, kan voor een ander ongewenst en zelfs bedreigend zijn. 

Medewerkers kunnen hun ervaringen en gevoelens over ongewenst gedrag uiten bij 

onder andere de vertrouwenspersonen. Daarnaast wordt in het MTO aandacht 

besteed aan psychosociale arbeidsbelasting. Het betreft hier het ervaren van 

ongewenste omgangsvormen van collega’s en/of leidinggevenden, zoals pesten, 

(seksuele) intimidatie, discriminatie en agressiviteit. Vervolgens ook of medewerkers 

daardoor last hebben (gehad) van stressklachten en/of beperkingen. 

Voor dit onderwerp is de privacygrens waaronder geen scores worden getoond 15 

respondenten (andere onderwerpen 10). Bij minder respondenten wordt *** 

getoond.

Een prettige werkomgeving is noodzakelijk om je werk goed en plezierig te 

kunnen doen. In je werkomgeving kun je hiervoor verschillende energiebronnen 

vinden, zoals steun van je leidinggevende en collega's, autonomie etc. Soms 

kan je werk veel van je vragen. Als je beschikt over voldoende energiebronnen 

dan kun je de eisen die worden gesteld aan je werk vaak beter aan. Als 

resultaat kun je met meer plezier en vitaliteit je werk doen.

In het werk worden er eisen aan je gesteld. Bijvoorbeeld het verrichten van een 

hoeveelheid werk binnen een bepaalde tijd. De mate waarin je aan deze taakeisen 

kunt voldoen, heeft invloed op hoe je je voelt in je werk. Zware taakeisen zijn niet per 

definitie 'slecht'. Het betekent dat er veel van je gevraagd wordt in het werk. Indien je 

hiervoor voldoende toegerust bent, dus over voldoende 'energiebronnen' beschikt, 

dan is er een balans en zal je met plezier kunnen voldoen aan de eisen van het werk. 

De balans tussen taakeisen en werkomgeving is dus cruciaal voor je werkplezier en 

hoe vitaal je je werk kunt doen. Wat betreft het onderwerp Helderheid van 

organistiedoelen: als de koers van de organisatie voor de medewerkers helder en 

realistisch is, verhoogt dat de betrokkenheid.Voor 'Fontys als organisatie' zijn vragen gesteld m.b.t. innovatie, 

klantgerichtheid, kwaliteit, en doelmatigheid. Van deze onderwerpen zijn niet 

alle mogelijke onderliggende vragen gesteld, maar is een selectie gemaakt van 

de voor Fontys belangrijkste aspecten. Voor deze onderwerpen kunnen dus 

geen rapportcijfers berekend worden, omdat niet alle onderliggende vragen 

zijn gesteld. Per vraag worden de percentages teruggekoppeld van de groep 

respondenten die op de vijf-puntsschaal de antwoordcategorieën 'helemaal 

mee eens' en 'mee eens' hebben ingevuld. 

Om als Fontys wendbaar te zijn is het o.a. van belang om de ambities, talenten en 

kracht van de eigen medewerkers te verbinden met de belangen van Fontys. In het 

kader hiervan zijn enkele vragen gesteld over het identificeren, benutten en 

ontwikkelen van talent. Het percentage geeft aan hoeveel procent van de 

respondenten heeft aangegeven het (helemaal) eens te zijn met de stelling.

Om de ambities van Fontys te realiseren is het van belang dat we werken aan 

een gezamenlijk doel, waar iedereen zich niet alleen verantwoordelijk voelt 

voor zijn eigen presteren, maar ook voor het presteren van zijn team. Het 

werken in teams draagt bij aan de totstandkoming van een wendbare en 

lerende organisatie. Hiervoor zijn diverse vragen gesteld. Het percentage geeft 

aan hoeveel procent van de respondenten heeft aangegeven het (helemaal) 

eens te zijn met de stelling.

De COVID-crisis heeft voor een ingrijpende verandering gezorgd in de manier waarop 

we binnen Fontys werken. In plaats van het verrichten van werkzaamheden op de 

Fontys locatie, gebeurt dit tijdens COVID voornamelijk vanuit huis. Hiervoor zijn 

diverse vragen gesteld. De percentages laten zien hoeveel procent van de 

respondenten nog beperkingen ervaart in de diverse aspecten van thuiswerken.

Hieronder vind je een toelichting op de thema’s uit het onderzoek en een toelichting op de verschillende scores. De antwoorden op alle afzonderlijke vragen van een 

onderwerp bepalen samen de score. Deze (schaal)score wordt zo omgerekend (genormaliseerd) dat de cijfers bij alle onderwerpen een vergelijkbare betekenis hebben. 

Als ijkpunt hebben we 6,5 genomen. Het gemiddelde van een onderwerp in de totale Nederlandse beroepsbevolking ligt zodoende rond 6,5. Een zeven is dus beter dan 

gemiddeld, een zes minder dan gemiddeld. 

Werken kost energie, maar het kan ook energie opleveren. Bijvoorbeeld omdat 

je voldoening haalt uit de dingen die je doet of omdat je samenwerkt met 

prettige collega's. Het is normaal dat je aan het eind van een werkdag 

vermoeid bent. Het is dan wel belangrijk om voldoende te herstellen, zodat je 

de volgende werkdag voldoende uitgerust bent en vol energie weer kan 

beginnen. Een goede balans vinden tussen inspanning en ontspanning is 

belangrijk voor je werkplezier en je functioneren.

De cijfers m.b.t. de waardering zijn gemiddelden van één vraag, waarbij gevraagd is 

om een beoordeling te geven op een schaal van 1-10. Deze gemiddelden zijn dus 

anders tot stand gekomen dan in de toelichting hierboven is uitgelegd voor de 

onderwerpen die gemeten worden door een aantal samenhangende vragen. De 

beoordelingscijfers vallen meestal gemiddeld ook iets hoger uit (zo tussen de 7,0 en 

7,5) dan de gemiddelden die op basis van onderliggende vragen worden berekend.

De eNPS (employee Net Promotor Score) is een score die inzicht geeft in de loyaliteit 

en het enthousiasme van medewerkers voor het bedrijf waar ze werken. Gevraagd is 

om op een schaal van 1-10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat je Fontys als 

werkgever aanbeveelt aan anderen. Degenen die een 9 of 10 geven zijn de actieve 

promotors.

De antwoorden op de open vraag “Wat is er nodig om je werkgeluk te waarderen 

met een hoger cijfer?” zijn terug te vinden in een apart document.

De onderwerpen die bevraagd zijn onder het kopje 'Ikzelf' betreffen aspecten 

die wat meer te maken hebben met de persoon zelf en die minder beïnvloed 

worden door de werkomgeving. Initiatief richting het werk en actief leren 

geven de mate van pro-activiteit van medewerkers aan in hun werk, terwijl 

wendbaarheid iets zegt over hoe goed medewerkers met veranderingen 

kunnen omgaan.
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