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Research and education form the foundation for all academic careers, strengthened
by leadership and team spirit. Individuals may excel in different key areas.

Overzicht dialoogsessies
• 4 dialoogsessies Tilburg School of Catholic Theology (beginnende docenten, promovendi, hoogleraren,
universitair docenten/universitair hoofddocenten)
• 5 dialoogsessies Tilburg Law School (promovendi, universitair docenten/postdocs, hoogleraren/universitair
hoofddocenten, promovendi/postdocs, hoogleraren/universitair hoofddocenten)
• 5 dialoogsessies Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (universitair docenten met permanente
aanstelling, hoogleraren/universitair hoofddocenten, universitair docenten in tenure track, promovendi/
postdocs, docenten met tijdelijk contract)
• 5 dialoogsessies Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (promovendi/postdocs, hoogleraren,
universitair hoofddocenten/universitair docenten, docenten/universitair docenten/universitair hoofddocenten,
Facultair Onderzoeksoverleg)
• 5 dialoogsessies Tilburg School of Economics and Management (departementsvoorzitters, universitair docent,
universitair hoofddocenten, docenten, hoogleraren)

Inleiding
In de periode januari tot en met april 2021 hebben binnen de faculteiten van Tilburg University dialoogsessies
plaatsgevonden over het gedachtengoed en de intenties van Erkennen en Waarderen. Dit naar aanleiding van
de visie van Tilburg University zoals verwoord in Room for Everyone’s Talent: The Tilburg University Ambition. Er
was veel enthousiasme en een warm onthaal voor de ideeën van meer aandacht voor talentontwikkeling en meer
ruimte voor differentiatie in de eigen loopbaan al naar gelang eigen voorkeuren en sterktes. Een differentiatie
die mogelijk gemaakt wordt door het onderkennen van een vijftal kerndomeinen: onderwijs, onderzoek,
maatschappelijke impact, leiderschap en teamspirit. Een ieder blijft actief in onderwijs en onderzoek, maar de
accenten over de vijf domeinen heen kunnen verschillen per persoon en per functie en kunnen tijdens de loopbaan
aan verandering onderhevig zijn.
Uiteraard waren er ook veel vragen en kritische opmerkingen. Deze hadden vooral betrekking op het faciliteren van
talentontwikkeling, concretisering van de kerndomeinen en bijbehorende beoordelingscriteria, afstemming tussen het
individuele en teambelang, het belang van het behouden van de internationale positie en doorstroommogelijkheden
naar universiteiten elders. Onderstaand geven we een overzicht van de reacties en concrete suggesties.
De dialoogsessies vonden allemaal online plaats. Hoewel dit niet ideaal was, deed deze opzet niet af aan
de bevlogenheid en het enthousiasme van de deelnemers. De sessies hebben veel suggesties voor concrete
oplossingen opgeleverd. De sessies werden meestal georganiseerd per functiecategorie om daarmee recht te
doen aan het per functie wisselende perspectief en belang als het gaat om erkennen en waarderen in de vijf
kerndomeinen. Dat heeft goed gewerkt met veel ruimte om ideeën, suggesties en kritiek te uiten vanuit elke
geleding. Wat opviel is dat veel aandachtspunten terugkwamen in verschillende sessies, binnen verschillende
faculteiten. In dit document presenteren we deze rode lijnen. Daarnaast waren er ook specifieke aandachtspunten
per faculteit. Deze punten zijn hier niet opgenomen, maar zullen door de Stuurgroep worden meegegeven aan de
MT’s van de faculteiten.
Naast de dialoogsessies heeft de Stuurgroep ook gesproken met de Universiteitraad, het Lokaal Overleg,
het Tilburg PhD Platform (TiPP) en de Tilburg Young Academy. De input uit deze gesprekken zal ook worden
meegenomen in de aanbevelingen die de Stuurgroep formuleert. Nu de resultaten van de dialoogsessies
verzameld zijn, zal de Stuurgroep ook opnieuw in gesprek gaan met de medezeggenschap.
Naast een clustering van input per kerndomein – onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact, leiderschap en
teamspirit – bevat dit document ook een clustering per thema. De benoemde thema’s kwamen nadrukkelijk naar
voren in de verschillende dialoogsessies. Op het eerste thema – het promotietraject – is uiteraard gereflecteerd in
de sessies met promovendi, maar ook in andere sessies kwam het promotietraject als aandachtspunt naar voren.

Hoe gaan we nu verder?
Voor de Stuurgroep Erkennen en Waarderen vormen deze reacties belangrijke input bij de verdere
beleidsontwikkeling. De Stuurgroep zal – mede op basis van de uitkomsten van de dialoogsessies en de
bevindingen van de werkgroepen op de kerndomeinen – voor de zomer met aanbevelingen komen die worden
aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. Deze aanbevelingen zullen input vormen voor de
strategie van Tilburg University voor de periode 2022-2027. Verdere concretisering – ook in de vorm van
voorlichting, instructie en trainingssessies voor leidinggevenden – volgt dus na de zomer.
We wensen je veel leesplezier en nodigen je uit om ons aanvullingen of reacties te sturen. Dat kan via
recognitionandrewards@tilburguniversity.edu. Meer informatie over de activiteiten van de Stuurgroep Erkennen en
Waarderen en de vervolgstappen zijn te vinden op: www.tilburguniversity.edu/recognitionandrewards.
Jaap Paauwe, Voorzitter Stuurgroep Erkennen en Waarderen
Elke van Cassel, Programmamanager Erkennen en Waarderen
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1. Clustering per domein
Onderzoek
"Voor onderzoek moet je een bepaald basisniveau hebben
om bij te kunnen dragen aan de wetenschap."
"Open Science verdient meer erkenning. Open Science kost meer tijd,
maar het maakt onderzoek toegankelijker."
"Er is meer erkenning voor het individueel schrijven van papers, terwijl multidisciplinair onderzoek
ook belangrijk is en meer erkenning verdient."
• Meer erkenning van de tijd die zit in dataverzameling als onderdeel van het onderzoeksproces. Dit kost veel
tijd. Niet alleen waardering voor het eindresultaat, maar ook voor het gehele proces.
• Verschillende manieren en methodes van onderzoek doen moeten gewaardeerd worden.
• Meer erkenning voor Open Science door mensen educatie te bieden op het gebied van Open Science en door
Open Science ambassadeurs (rolmodellen) te benoemen.
• Meer erkenning voor samenwerking en multidisciplinariteit in onderzoek. Huidige systeem ontmoedigt
samenwerking (minder punten voor gezamenlijke publicaties), terwijl multidisciplinariteit en samenwerking in
onderzoek juist gestimuleerd moet worden.
• Wat is de visie van Tilburg University op ‘Wat maakt iemand een goede onderzoeker?’
• Waarom heeft alleen de hoogleraar promotierecht? Dit zorgt voor een rem op het initiëren van eigen projecten.
Een universitair docent of universitair hoofddocent beschikt over voldoende capaciteiten om promoties
te begeleiden. Als co-promotor doe je een groot deel van het werk, maar formele erkenning of waardering
ontbreekt hierbij.
• Er zou meer aandacht moeten zijn voor onderzoekskwaliteit en -relevantie. Dit kan beoordeeld worden door
publicaties te lezen in plaats van ze alleen maar te tellen.
• Niet iedereen zou fondsen moeten werven. Aanvragen van (grote) grants moeten een team effort zijn.
• Hoe verhouden evaluatie op individueel niveau en op groepsniveau zich tot elkaar? Onderzoek zouden we op
groepsniveau moeten evalueren, niet op individueel niveau.
Concrete suggesties
•	Meer inzetten op de Open Science community en multidisciplinaire samenwerking in onderzoek. Via ‘shared
meetings’ tussen de verschillende departementen kan kennis gedeeld en erkenning uitgesproken worden.
• Tijdens de evaluatie niet alleen kijken naar de kwantiteit, maar ook naar de relevantie en het innovatieniveau
van het onderzoek.
• Een evaluatiesysteem opzetten dat op groepsniveau evalueert in plaats van op individueel niveau.

Onderwijs
"We hebben betere manieren nodig om onderwijsprestaties te meten."
"Onderwijs is heel belangrijk binnen het departement, maar bij promotiebeslissingen
ligt de focus enkel op onderzoek."
• Het traject om een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen zou toegankelijk moeten zijn voor
promovendi.
• Meer aandacht voor onderwijsinnovatie.
• Een nieuw systeem ontwikkelen om onderwijs(prestaties) breder te evalueren, dan enkel door middel van
studentenevaluaties. Dit systeem zou aangevuld kunnen worden met peer review.
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• Meer samenwerking op het gebied van onderwijs. Meer denken in teams waarbij er gestructureerd overleg
plaatsvindt tussen de docenten.
• Het is belangrijk om onderwijstaken eerlijk te verdelen en onderwijs meer te waarderen waardoor het niet
langer als obstakel voor onderzoek wordt gezien.
• De vraag is wat de minimumeisen zijn voor personeel met contract voor onbepaalde tijd, zowel wat betreft onderwijs
als onderzoek. Wat eisen we in termen van onderwijsprestaties van het meer op onderzoek gerichte personeel?
• Er moet meer duidelijkheid komen over loopbaantrajecten voor degenen die zich voornamelijk met doceren
bezighouden. Er moet altijd ook een onderzoekscomponent zijn bij deze onderwijsloopbanen.
• Moeten degenen die zich gaan richt op onderwijs altijd gepromoveerd zijn?
• Hoe differentiëren we het universitaire docententraject van dat op het hbo?
Concrete suggesties
• Een beoordelingssysteem ontwikkelen dat breder is dan enkel studentenevaluaties, bijvoorbeeld aangevuld met
peer review: evaluatie, beoordeling en feedback van collega’s.
• Meer samenwerken in teams middels gestructureerde overleggen tussen docenten.
• Een academische loopbaan mogelijk maken binnen de universiteit met als specialisatie onderwijs en ruimte
voor het opbouwen van ervaring en onderwijsvernieuwing.

Impact
"De link met de maatschappij is heel belangrijk, maar dat geldt ook voor fundamenteel onderzoek,
wat nieuwe inzichten voor de maatschappij oplevert. We hebben beiden nodig, maar er is wel
een inhaalslag te maken in het meer praktijkgerichte onderzoek."
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definitie van impact is nog onduidelijk.
Activiteiten op sociale media en outreach zouden erkend moeten worden als onderdeel van impact.
Meer erkenning voor maatschappelijke relevante output (en niet enkel voor puur wetenschappelijke publicaties).
Meer erkenning voor onderzoeksoutput die niet in Web of Science staat. Betrek hierbij activiteiten die
maatschappelijke impact of kennisdeling als doel hebben.
Een keuze voor impact zou niet ten koste moeten gaan van onderzoek en het bijbehorende carrièreperspectief.
De juiste infrastructuur en support is nodig om de ontwikkeling op impact te ondersteunen.
Het creëren van impact begint bij de keuze van onderzoeksvragen. Onderzoeksvragen met een hoge
onderzoeks- en maatschappelijke relevantie generen automatisch impact.
Het meten van impact op individueel niveau is moeilijk; dit zou beoordeeld moeten worden op groepsniveau en
niet enkel op individueel niveau.
De universiteit moet niet te afhankelijk worden van sociale partners bij het maken van impact. De universiteit
moet haar onafhankelijkheid behouden.

Concrete suggesties
• Impact kost veel tijd en energie en het leggen en onderhouden van contacten gaat vaak over meerdere jaren,
wat niet over één jaar te meten is in een Performance Talent Development (PTD) gesprek.
• Bij het opstellen van onderzoeksvoorstellen verantwoording afleggen voor de sociale en maatschappelijke
impact van het onderzoek.

Leiderschap
“Leidinggevenden zouden opgeleid moeten worden om collega’s te begeleiden,
te sturen en te helpen in hun ontwikkeling.”
• Meer erkenning en waardering voor leiderschapstaken. Hoe zorgen we dat deze taken niet langer worden
gezien als ‘corvee’?
• Maak de verschillende leiderschapsrollen meer expliciet.
• Zorg voor roulatie in leiderschaps- en management rollen.
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• Criteria en gedragsindicatoren opstellen voor leiderschap met behulp van de UFO-profielen.
• Meer focus op leiders voor de toekomst. Leiderschap is een vaardigheid die je kunt leren.
• Het introduceren van een mentorsysteem waarbij senior collega's junior collega's coachen om hen te helpen
hun weg te vinden. Op gebied van onderwijs-gerelateerde taken, kan het mensen helpen om tijd te besparen en
realistische doelen te stellen. Op onderzoeksgebied kan dit de mogelijkheid bieden om betrokken te raken bij
samenwerkingsverbanden.
Concrete suggesties
• Het ontwikkelen van een Toolbox ter ondersteuning van het HR-beleid, bijvoorbeeld bij werving-, selectie- en
promotiebeslissingen.
• Het rouleren van leiderschapsrollen zodat iedereen ervaring op kan doen op gebied van leiderschap.
• De criteria voor goed leiderschap laten aansluiten bij het gedachtegoed van Connected Leading.
• Het introduceren van een mentor systeem waarin senior collega’s de junior collega’s begeleiden.

Teamspirit
“Laten we niet alleen naar individuen kijken, maar naar de faculteit en de gemeenschap als geheel.”
"We zouden meer als team moeten samenwerken en elkaars sterke punten erkennen.
Daar wordt de afdeling ook beter van."
“Het erkennen en waarderen van teamspirit en leiderschap is belangrijk,
zodat de kloof tussen keuzes voor de eigen carrière
en het algemeen belang kleiner wordt.”
• Wat is de definitie van een team?
• Duidelijke criteria opstellen voor teamspirit en handvatten aanreiken hiervoor.
• Afstemmen van een baseline: Wat verwachten we van iedereen op het gebied van teamspirit? Als team duidelijke
teamdoelen opstellen/formuleren en die als team uitvoeren. Een cultuur creëren van teamwork en samenwerking.
• Spanning tussen individueel en team perspectief. Potentieel van het team als geheel maximaliseren in plaats
van enkel naar het talent van het individu kijken.
• Op departementsniveau: taken verdelen en de focus leggen op samenwerking.
• Het waarderen van de team effort als geheel in plaats van alleen de coördinator.
• Teamspirit en leiderschap meenemen in de Performance & Talent Development (PTD)-gesprekken: breder
evalueren.
• Meer aandacht en erkenning voor teamprestatie. een beoordeling op niveau van het team.
• Teamspirit niet alleen door leidinggevende maar ook door het team laten beoordelen. Teamspirit beoordelen
door middel van 360 graden feedback. Hierin wordt gevraagd naar sterktes en verbeterpunten van bijvoorbeeld
een ondergeschikte, nevengeschikte en bovengeschikte.
• Vacatures zouden afhankelijk moeten zijn van wat er nodig is en wat de behoeftes zijn van het team/
departement. Dit integreren in de werving & selectie van nieuwe collega’s in een team.
• Het stimuleren van interdisciplinair samenwerken tussen faculteiten.
Concrete suggesties
• Directe collega’s feedback geven via een 360 graden feedback. Op deze manier kan je teamspirit door het hele
team laten beoordelen en niet alleen door de leidinggevende.
• Teamspirit uitdrukken in concrete criteria, dit domein is nu wat abstract.
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2. Clustering per thema
Promotietraject
"Ik heb het gevoel dat er geen plaats is voor mij in de academische wereld omdat we op elk gebied
moeten excelleren. Waarom moet het allemaal excellent zijn?"
"Er zou meer aandacht moeten zijn voor de groei die je laat zien binnen je promotietraject.
De focus ligt nu op criteria voor het eindresultaat, niet op wat je geleerd hebt."
• Promovendi vinden het lastig om hun tijd te verdelen. Aan de ene kant voldoende tijd voor onderzoek en het
werken aan hun proefschrift. Aan de andere kant willen ze verschillende domeinen en talenten verkennen. Er
moet ruimte zijn voor individuele differentiatie.
• Diversificatie is van belang voor verdere carrière, maar leidt tot vertraging en wordt om die reden ontmoedigd.
• Meer ruimte voor het ontwikkelen van ‘soft skills’. Er is nu een mismatch tussen de kwaliteiten die relevant zijn
voor de toekomstige carrière van promovendi en de kwaliteiten die ontwikkeld worden in het promotietraject.
• Ruimte voor diversificatie is afhankelijk van de promotor.
• Promovendi willen graag bijdragen aan de maatschappij en impact maken.
• Mogelijkheid bieden om Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te halen tijdens het promotietraject en hier ook
ruimte / tijd voor krijgen binnen het contract.
• Mogelijkheid voor meer flexibiliteit in contracten voor promovendi. Bijvoorbeeld 30% onderwijstaken in plaats
van 10% onderwijs.
• Maak het voor promovendi mogelijk om verschillende taken en domeinen te verkennen. Promotietraject zou
een ‘learning experience’ moeten zijn.
• Meer aandacht voor het ontwikkelproces van een promovendus in plaats van alleen de nadruk op het eindresultaat.
• Promovendi goed voorbereiden op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten de academie.
• Een mentorsysteem voor promovendi ontwikkelen waar ze terecht kunnen met hun vragen, ambities en
loopbaanplannen.
• Meer ruimte voor onderwijs; zoek naar synergie tussen onderwijs en onderzoek.
• Er is grote onzekerheid over de toekomst en baanzekerheid na het promotietraject. Daarnaast wordt er ook een
hoge druk ervaren om op alle vlakken te excelleren.
Concrete suggesties
• Mogelijkheid aanbieden om verschillende domeinen te verkennen om diverse talenten en vaardigheden te
ontwikkelen.
• Mogelijkheid geven om Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te halen tijdens het promotietraject.
• Meer aandacht voor het ontwikkelproces van een promovendus i.p.v. enkel de nadruk op het eindresultaat
(het proefschrift).

Differentiatie en Switch
"Er is momenteel maar één hoofdweg binnen de universiteit. Als je van dat ene spoor afwijkt,
is er geen alternatief. Het zou mooi zijn als er meerdere wegen zijn die je kunt nemen,
dat je niet langs de kant van de weg komt te staan als je niet de hoofdweg neemt."
• Wanneer wordt de keuze gemaakt in welk domein je wilt excelleren?
• Belangrijk dat er aandacht is voor een verschuiving van accenten en prioriteiten gedurende de carrière.
• Zorg ervoor dat de verschillende carrièrepaden ‘gelijkwaardig’ zijn op gebied van evaluatie, aantrekkelijkheid en
waardering (ook belangrijk vanuit genderperspectief).
• Hoe kom je op hetzelfde niveau terug na de switch van het ene domein naar het andere domein? Het is
belangrijk dat iedereen ‘feeling’ houdt met de verschillende domeinen.
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• De switch moet passen in het totaalplaatje van het team. Wat wil het individu en wat heeft het team (en de
organisatie) nodig? Een strategie op departementsniveau is essentieel.
• Differentiatie pas mogelijk na verkrijgen ‘tenure’.
• Naarmate de loopbaan vordert, worden impact en leiderschap belangrijker en zal er ook meer differentiatie
mogelijk moeten zijn.
• Vrij switchen van een onderzoeksloopbaan naar een onderwijscarrière zou niet mogelijk moeten zijn. Kan
vanuit individueel perspectief de voorkeur hebben, maar niet vanuit het perspectief van het team.
Concrete suggesties
• Door een open dialoog met de leidinggevende aandacht hebben voor de verschuiving van accenten en
prioriteiten gedurende ieders carrière. Op deze manier maak je differentiatie mogelijk.
• Switch moet in afstemming zijn met het team, waarbij zowel het individuele als teambelang mee wordt genomen.

Performance & Talent Development (PTD) en Feedback cultuur
• Veel frequenter en vaker een informeel, wederkerig gesprek over de verwachtingen van de werknemer. Continue
feedback in plaats van één keer per jaar in een PTD-gesprek.
• Het opnemen van belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenissen (krijgen van kinderen, overlijden naasten,
mantelzorg) in het PTD-gesprek.
• PTD-gesprekken omkeren. In plaats van terugkijken naar hoe je gepresteerd hebt, focussen op de toekomst.
Wat zijn je ambities en wat heb je van ons als organisatie nodig om die te verwezenlijken? Een shift van
beoordeling naar waardering.
• Belangrijk om duidelijke loopbaanperspectieven te creëren, regelmatig loopbaangesprekken, loopbaanplanning,
opleiding en begeleiding/mentoring gedurende de loopbaan.

Internationale context/mobiliteit
• Internationale mobiliteit is belangrijk, werknemers moeten op internationaal niveau ook aantrekkelijk blijven.
• Functie/titel is erg belangrijk, vooral om aantrekkelijk te zijn in de internationale context.
• Nadenken over het onderzoek carrière pad nadat iemand tenure heeft verkregen. Ook andere mogelijkheden
overwegen zoals overschakeling op een niet-academische carrière binnen de universiteit, carrières buiten de
academie en zelfs demotie.
Concrete suggesties
• Zorgen voor een goede aansluiting op nationaal en internationaal niveau om de positie van Tilburg University
te behouden. Onderzoek blijft belangrijk, maar niet iedereen hoeft hierin te excelleren.
• Het stimuleren van mobiliteit in zowel de academische en niet academische context om de wisselwerking met
de buitenwereld te versterken.

Criteria & Transparantie
"Er is meer transparantie nodig over de criteria voor promotie of een vaste aanstelling en de criteria
waarop je beoordeeld wordt in de verschillende domeinen."
• Transparantie is belangrijk. Objectieve criteria en indicatoren zijn nodig.
• Basis criteria en minimale eisen per domein beschrijven en vastleggen, mogelijk per functieniveau. Organisatie
en leidinggevenden moeten transparant en duidelijk zijn over verwachtingen.
• Maakt Erkennen & Waarderen het niet moeilijker om uit te leggen waarom bepaalde mensen bevorderd worden
en anderen niet?
• Er is transparantie nodig over criteria voor promotie en voor een vaste aanstelling voor alle domeinen.
• Gevaar dat je op alle vijf de domeinen moet excelleren.
• Vermijden dat Erkennen & Waarderen gezien wordt als een nieuw controlesysteem waarin je je moet
verantwoorden. Vertrouwen kan daarmee worden geschaad.
• Hoe kan je een objectief en onafhankelijk oordeel vormen op de vijf domeinen? Hoe maak je het meetbaar?
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• Voor alle domeinen is het van belang om te definiëren wat excellentie is. Dit vergt ook meer van de
departmentsvoorzitters in termen van begeleiding, monitoring en evaluatie.
Concrete suggesties
• Het opstellen en vastleggen van objectieve criteria en minimale eisen per domein in een animatie zodat
duidelijk en concreet wordt wat de verwachtingen zijn voor leiderschap en teamspirit.
• Departmentsvoorzitters ondersteunen met begeleiding, monitoring en evaluatie voor elk van de vijf domeinen.

Horizontaal vs. verticaal ontwikkelen
“Niet iedereen hoeft hoogleraar te worden. Loopbaanontwikkeling kan ook
in de breedte gebeuren in plaats van omhoog.”
•
•
•
•
•
•

Er is geen ruimte aan de top, wat doorstroom of promotie tegenhoudt. Is er ook demotie mogelijk?
Een tekort aan budget belemmert verticale carrièremogelijkheden.
Het mogelijk maken van horizontale ontwikkelpaden.
Benut de talenten van jonge medewerkers meer.
Het idee dat het enige academische pad naar hoogleraarschap leidt, moet veranderen.
Denk ook aan gedifferentieerde functieprofielen waarbij het ook mogelijk is om in kleinere stapjes bevorderd te
worden.

Concrete suggesties
• Inzetten op brede ontwikkeling en naast verticale ook horizontale carrièrepaden creëren (bijvoorbeeld op gebied
van onderwijsinnovatie of extra managementtaken).

Breder erkennen en waarderen
“We moeten op zoek gaan naar creatieve manieren om erkenning en waardering uit te drukken.”
"Het is hoog tijd voor een nieuw systeem waarin de focus niet enkel ligt op onderzoek."
• Er is grote onzekerheid bij jonge medewerkers over het verloop van hun loopbaan. Tijdelijke contracten vormen
een van de oorzaken van deze onzekerheid.
• Bevordering en salarisschaal van elkaar loskoppelen. Niet iedereen kan hoogleraar worden. Een
salarisverhoging kan ook gegeven worden zonder promotie tot universitair hoofddocent of hoogleraar.
• Creatieve manieren bedenken om te Erkenning & waardering uit te drukken, ook niet-financieel, bijvoorbeeld:
o ‘Beste docent’, ‘Beste werknemer van de maand’;
o Werknemers belasten met meer (complexere en uitdagendere) taken;
o Vrije tijd/sabbatical tijd;
o Stage in een andere (bestuurlijke) omgeving en daarna weer terugkomen. Zorgt voor een goede verbinding
met de buitenwereld en de werknemer doet ervaring op op gebied van leiderschap;
o Gratificatie of bonussen;
o Een eigen lab of faciliteiten;
o De mogelijkheid om eigen vakken te ontwikkelen;
o Een beurs om materialen of assistentie van te bekostigen.
• Daarnaast blijft waardering met een hoger salaris of academische titel van belang.
• Bij selectie- of promotiebeslissingen moet er naast prestaties op individueel niveau ook rekening gehouden
worden met wat goed is voor de groep.
• Bij de evaluatie of selectieprocedure moeten we ons niet alleen richten op kwantiteit, output en succes, maar
juist ook op iemands visie, kwaliteit en innovatieve ideeën en risico’s. Enkel de focus op kwantiteit is slecht voor
de academie.
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• Good practice binnen een department: Sinds twee jaar worden sollicitanten gevraagd om hun twee a drie meest
belangrijke papers op te sturen welke worden besproken tijdens het sollicitatiegesprek. Op deze manier focus je
meer op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
• Coaching/seminars gericht op leiderschap
• Minder focus op publicaties, meer focus op competenties.
• Minder nadruk op excellentie
• Zorg dat alle taken en activiteiten gewaardeerd worden, ook de minder zichtbare taken
• Meer waardering voor rollen in de medezeggenschap
• Meer erkenning voor ‘onzichtbare’ taken zoals editorial roles, peer reviewing, organizing colloquia.
Concrete suggesties
• Nieuwe creatieve manieren van erkennen en waarderen introduceren in plaats van enkel promotie of
salarisverhoging.
• Bij evaluatie of selectieprocedures niet alleen focussen op het tellen van publicaties, maar juist ook op
maatschappelijke impact, innovatie en iemands visie.

Cultuurverandering
“De onzichtbare dingen zijn zo belangrijk: de bijdragen aan het team of de dingen die je vrijwillig
oppakt. Dit is het cement van de organisatie. Goed dat je ook daarvoor de waardering krijgt.”
“Het is goed dat je niet meer op elk domein hoeft te excelleren.”
• Training voor departementsvoorzitters/management: hun rol is essentieel in de implementatie en uitvoering
van Erkennen & Waarderen.
• De continue dialoog is belangrijk voor de cultuurverandering omtrent erkennen en waarderen.
• Goede werving (aandacht voor het team) is van groot belang voor de transitie.
• Er bestaat discrepantie tussen de nieuwsberichten van Tilburg University over rankings en het nieuwe perspectief
van Erkennen & Waarderen. Er moet rekening gehouden worden met het belang van ranking per faculteit.
Concrete suggesties
• Het stimuleren van een continue dialoog over het gedachtegoed van Erkennen & Waarderen.
• Aandacht voor het team in werving- en selectieprocedures.
• Trainingen over het voeren van een open dialoog voor departementsvoorzitters en management. Hun rol is
essentieel in de implementatie en uitvoering van deze cultuurverandering.

Verbinding tussen domeinen
• Link tussen onderwijs, onderzoek en impact is belangrijk. De domeinen zijn nauw met elkaar verbonden.
• Onderwijs zou zich (meer) moeten richten op problemen uit de samenleving: ‘problem-based learning’. Dit is
een vorm van en link met impact en zou ook terug kunnen komen in de Performance & Talent Development
(PTD)-gesprekken: in welke mate docenten het domein ‘impact’ betrekken in hun onderwijs.
• Wat is de weging van de verschillende domeinen? En dragen alle domeinen bij aan een verdere carrière binnen
de universiteit?
• Onderzoek en onderwijs zijn complementair. Dus het personeel zou actief moeten zijn in beide activiteiten om
een hoge kwaliteit van beiden te kunnen waarborgen.

8

Tijdlijn

Erkennen
& Waarderen
Augustus 2020
Room for Everyone’s
Talent: The Tilburg
University Ambition

November 2019
Landelijk position paper
‘Ruimte voor ieders Talent’

Oktober 2020
Animatie
November 2020
Aandacht voor
Erkennen & Waarderen
tijdens Dies Natalis

Januari 2021
Wetenschappers aan
het woord

Januari 2021
Artikel over
implementatiestrategie

Januari 2021
Landelijk Erkennen &
Waarderen Festival

Januari-April 2021
Dialoogsessies in
de faculteiten

Februari-Juli 2021
Werkgroepen per kerndomein
van Erkennen & Waarderen
Maart 2021
Interview met Univers

Maart 2021
Artikel Klaas Sijtsma

April 2021
Implementatie
Performance and Talent
Development Systeem

Mei-Juni 2021
Beraadstafel elkaar
(er)kennen en waarderen
Juli 2021
Overkoepelende visie
op talentontwikkeling

Juli 2021
Speech 2027

2022 en verder
Implementatie

Juli 2021
Aanbevelingen
Stuurgroep
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