
Respons = 3153 personen

1

De scores zijn vergeleken met de volgende benchmarks: 0

2019 = Fontys totaal 2019

OND = Onderwijs

TOT = Totale beroepsbevolking

Vitaliteit Score

Heeft aan het begin van de werkdag volop energie 77 % 86 86 85

Is aan het eind van de werkdag echt op 48 % 24 33 21

Vindt het werk nog steeds boeiend 67 % 79 83 76

Heeft plezier in het werk 67 % 86 88 85

Thuiswerken Score

Kan het (thuis)werken goed combineren met privé leven 61 % - - -

Werkinhoud / taakeisen Score

Vindt het moeilijk aan te passen aan verandering in werkzaamheden 9 % - 7 4

Heeft te veel werk te doen 50 % 51 65 52

Heeft problemen met de werkdruk 20 % 16 26 11

Samenwerking Score

Heeft voldoende contact met collega’s tijdens het werk 56 % - - -

Team heeft een goede manier van (online) samenwerken 72 % - - -

Vindt dat we effectief met elkaar communiceren 61 % - - -

Steun / motivatie Score

Kan collega's om hulp vragen wanneer dat nodig is 89 % 88 85 85

Kan direct leidinggevende om hulp vragen wanneer dat nodig is 79 % 76 79 80

Weet zichzelf voldoende te motiveren 81 % - - -

Communicatie Score

Wordt van belangrijke dingen goed op de hoogte gehouden 77 % - 59 60

Score significant beter dan benchmark

Score significant slechter dan benchmark

Toelichting

Middels de rapportage tool ‘TeamUP!’ ( https://report.skb.nl/login ) kan dieper ingezoomd worden op de resultaten 

en kunnen deze interactief worden besproken in het team. We moedigen iedereen aan om hier gebruik van te 

maken.

De antwoorden op de twee open vragen worden in een apart document terug gekoppeld aan het instituut / de 

dienst.
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