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Oproep: inventarisatie contractinflatie  
 
Het is inmiddels algemeen bekend dat de werkdruk aan de universiteiten hoog is en er 
sprake is van structureel overwerk. Daarnaast zien we al jaren dat het percentage tijdelijke 
aanstellingen hoog is. Niet alleen wat betreft het tijdelijk gefinancierde onderzoek, maar 
ook wat betreft het structureel gefinancierde onderwijs. Met name de baanonzekerheid 
heeft geleid tot een hoge competitie onder het wetenschappelijk personeel in de hoop op 
een vaste aanstelling of de doorstroom in een hogere functie. Inmiddels lijkt dit te hebben 
geleid tot contractinflatie – je wordt geacht meer uren te werken dan waar je voor betaald 
wordt, ook structurele werkzaamheden worden steeds vaker door werknemers met een 
tijdelijke aanstelling verricht. Daarnaast blijkt dat werknemers ook steeds worden geacht 
om werkzaamheden te verrichten die niet passend zijn bij hun functie of functieniveau, 
maar horen bij een hogere functie.  
 
We roepen iedereen daarom op om hen/haar/zijn contract eens kritisch te bekijken aan de 
hand van de onderstaande thema’s en contact op te nemen als één van de onderstaande 
situaties van toepassing is. Hoe meer meldingen we hebben, hoe groter de kans dat we ook 
daadwerkelijk veranderingen kunnen bewerkstelligen. 
 

1. Structureel overwerk  
• bij een parttime aanstelling 

Je hebt een parttime aanstelling (bijvoorbeeld als docent voor 0,7 fte) maar de 
opgedragen werkzaamheden kunnen niet binnen de omvang van je aanstelling 
uitgevoerd worden. Je kunt dit bij voorkeur ook onderbouwen, bijvoorbeeld met 
behulp van tijdschrijven. Ook als je over een periode van 3 maanden gemiddeld 
meer werkt dan in je contract is opgenomen zou je kunnen vragen om een 
uitbreiding van je contractomvang. 

• bij een fulltime aanstelling 
Je hebt een fulltime aanstelling (bijvoorbeeld als UD voor 1,0 fte) maar de 
opgedragen werkzaamheden kunnen niet binnen de omvang van je aanstelling 
uitgevoerd worden. Je onderzoekstaken blijven bijvoorbeeld liggen of worden 
noodgedwongen doorgeschoven naar je avonden, weekenden en/of vakanties. Je 
kunt dit bij voorkeur ook onderbouwen, bijvoorbeeld met onderwijsnormering, 
criteria voor onderzoeksoutput etc.  
In de CAO-NU1 staat de volgende bepaling:  
“De werkdruk op universiteiten kan alleen verlaagd worden als medewerkers een 
reële taakopdracht krijgen. Dit houdt in dat de werkzaamheden van een medewerker 
ook realistisch uit te voeren zijn in de omvang van de aanstelling. Het gaat daarbij 
om transparante afspraken over de verhouding tussen onderwijs, onderzoek, 
valorisatie en overige taken en over normering van taakbelasting daarbinnen. 
Bijvoorbeeld normering rond onderwijstaken, waarbij zowel rekening wordt 
gehouden met het geven van onderwijs zelf, als de voorbereiding en vak 

 
1 https://vsnu.nl/files/documenten/CAO/2021/Definitief_cao-akkoord_2021-2022.pdf  
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ontwikkeling. Universiteiten kunnen bijvoorbeeld bandbreedtes vastleggen voor de 
verhouding tussen onderwijs en onderzoek. Daarnaast gaat het ook om een goede 
verdeling van taken binnen een team. De invulling van de taakopdrachten moet zo 
decentraal mogelijk gebeuren. Hierover worden binnen de looptijd van deze cao met 
het Lokaal Overleg afspraken gemaakt.” 

 
2. Een tijdelijke aanstelling  
• Je verzorgd structurele werkzaamheden 

Je hebt een tijdelijke aanstelling (bijvoorbeeld als docent). Het onderwijs dat je 
verzorgd is structureel. Dit is bijvoorbeeld te onderbouwen met beschrijvingen uit 
studiegidsen van voorafgaande jaren. Ook is het aantal deelnemende studenten 
redelijk stabiel. Je aanstelling betreft ook geen tijdelijke vervanging van een vaste 
medewerker. 
In de CAO-NU staat de volgende bepaling:  
“Cao-partijen zijn van mening dat de flexibele schil van wetenschappelijk personeel 
onder met name docenten en onderzoekers bij de universiteiten niet groter dient te 
zijn dan noodzakelijk en uitlegbaar is. Cao-partijen spreken daarom af dat dit 
onderwerp van gesprek wordt in het Lokaal Overleg van de individuele universiteiten, 
daarbij rekening houdend met de lokale omstandigheden.” 

• Je hebt gesolliciteerd op een vacature bij je huidige werkgever en wordt niet 
uitgenodigd als interne kandidaat 
Je hebt een tijdelijke aanstelling (bijvoorbeeld als docent). Het onderwijs dat je 
verzorgd is structureel. Je contract loopt af en er verschijnen vacatures voor het 
onderwijs dat je nu al verzorgd. Je verricht je werk naar behoren zoals blijkt uit een 
positief jaargesprek (of het ontbreken van een negatief jaargesprek).  
In de CAO-NU staat de volgende bepaling:  
“Bij werving van UD’s wordt in het kader van goed loopbaanbeleid gekeken naar in 
dienst zijnde docenten en onderzoekers die gepromoveerd zijn. Zij hebben als interne 
kandidaten bij gelijke geschiktheid een voorrangspositie.” 

• De draaideurconstructie 
Je bent tijdelijk in dienst geweest van een universiteit. Ze willen je graag weer in 
dienst nemen op een nieuwe tijdelijke aanstelling op voorwaarde dat je 6 maanden 
uit dienst gaat (door bijvoorbeeld 6 maanden elders te werken). 

• Geen inbeddingsgarantie 
Je hebt een tijdelijke aanstelling maar krijgt geen toestemming om een aanvraag 
voor een onderzoekssubsidie in te dienen omdat dit zou leiden tot een vaste 
aanstelling. 
 

3. Tenure Track 
• Je hebt een tijdelijke aanstelling met een Tenure Track bepaling waarbij de Tenure 

Track niet leidt tot een hogere functie (bijvoorbeeld UD naar UHD), maar waarbij de 
Tenure Track leidt tot het omzetten van de tijdelijke aanstelling in een vaste 
aanstelling binnen één en dezelfde functie, of alleen maar leidt tot een vaste 
aanstelling binnen dezelfde functie maar op een hoger niveau (bv van UD2 naar 
UD1). 
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In de CAO-NU staat de volgende bepaling:  
“Het huidige tenure-track systeem zoals bedoeld artikel 6.6 van de cao (het formeel 
vastgelegde traject naar een dienstverband voor onbepaalde tijd in een hogere 
wetenschappelijke functie voor WP), blijft in stand” 
 

4. Geen vaste aanstelling na toekenning VIDI 
In de cao is bepaald dat VIDI-kandidaten bij toekenning van een VIDI subsidie recht 
hebben op een vaste aanstelling. 
CAO artikel 2.7 lid 5:  
“Het dienstverband van WP aan wie een VIDI-financiering wordt toegekend, wordt 
omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd onder de voorwaarde dat de 
BKO binnen de daarvoor gestelde tijdskaders wordt behaald.”2 
Toch blijken sommige VIDI kandidaten na toekenning bijvoorbeeld een Tenure Track 
aanstelling te krijgen in plaats van een vaste aanstelling. 
 

5. Indeling in een niet bestaande functie of onnodige combinatiefunctie 
Junior Universitair Docent. 
De functie van Junior Universitair komt niet voor in het universitair 
functieordeningssysteem.  
Gepromoveerde docent-onderzoeker in plaats van een UD. 
“Voor de indeling van een medewerker is het nodig een functieprofiel te kiezen. Pas 
dan is het mogelijk met behulp van de bijbehorende indelingscriteria het niveau van 
een functie vast te stellen. In sommige situaties is het moeilijk een profiel te kiezen, 
omdat doelen en resultaatgebieden van verschillende functieprofielen in gelijke mate 
van toepassing zijn. In dat geval is er sprake van twee verschillende functies of van 
een combinatiefunctie. Twee functies In dit geval moet er een groot verschil zijn 
tussen de aard van de werkzaamheden en is doorgaans ook sprake van twee 
afzonderlijke werksituaties/werkplekken met afzonderlijke leidinggevenden.”2 

 
6. Indeling in een te lage functie/ op een te laag functieniveau  

 
Via je personeelsfunctionaris, maar ook op basis van de VSNU 
UFO/indelingsinstrument versie 5 – augustus 20212 kun je de indelingscriteria voor 
verschillende functies en functieniveaus opvragen, waaronder bv: 

Docent, niveau 1-2-3-4 
Onderzoeker, niveau 1-2-3-4 
Universitair docent, niveau 1-2 
Universitair hoofddocent, niveau 1-2 
Hoogleraar. Niveau 1-2  

 
2 https://vsnu.nl/files/ufo_handleiding_2019.pdf  
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Melding contractinflatie bij contractinflatie@aob.nl  
 
 
Geef in ieder geval de volgende informatie: 
 

• Universiteit:    
• Functie/ functieniveau:  
• Contract tijdelijk/ vast: 
• Omvang contract (in uren of fte): 
• Melding betreft (korte omschrijving): 
• Onderbouwing (eventueel bijlagen / kopie contract toevoegen): 

 

mailto:contractinflatie@aob.nl
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