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Samenvatting
Het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen is een cultuurverandering, een fundamenteel
andere manier van denken over wat goede wetenschap en daarmee ook wat een goede
wetenschapper is. Het vraagstuk waar de Universiteit Utrecht (UU) nu voor staat is hoe zij dit gaat
vormgeven, en hoe dit vervolgens wordt ervaren door academici binnen de universiteitsmuren. Aan
de ene kant kan het vernieuwde systeem minder publicatiedruk opleveren, aan de andere kant brengt
het onzekerheden en onduidelijkheden met zich mee met betrekking tot wat je als wetenschapper
zou kunnen of moeten doen om succesvol te zijn.
Met name jonge wetenschappers ervaren naar verwachting veel gevolgen van een vernieuwd
systeem. Zij staan aan het begin van hun carrière en willen ook graag carrière maken. Deze groep
wetenschappers zit nu in onzekerheid over dit kan; er wordt op meer gefocust dan kwantitatieve
maatstaven, maar voor gebieden naast onderzoek zijn nog geen handvaten geboden. Wat betekent
erkennen en waarderen voor de keuzes van wetenschappers die die graag doceren, leidinggeven of
impact creëren, en daarmee eerst altijd als ‘anders’ werden gezien? Dit onderzoek gaat in op de
ervaringen van jonge wetenschappers met het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen en
kijkt hierbij specifiek naar hoe dit van invloed is op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden.
De hierbij behorende onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe ervaren jonge wetenschappers van de
Universiteit Utrecht het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen in hun dagelijkse praktijk
en hoe is dit van invloed op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Vanuit theoretisch
perspectief zijn verschillende sensitizing concepts gebruikt die richting geven aan de verzameling
van de bevindingen. Het gaat daarbij om de begrippen espoused theory en theory in use,
professionele (academische) identiteit en objectief en subjectief carrièresucces. De ervaringen van
jonge wetenschappers zijn verzameld middels interviews, een focusgroep en een observatie. Deze
methoden bieden samen de mogelijkheid om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de ervaringen van jonge wetenschappers met het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen paradoxaal zijn. Enerzijds voelen jonge wetenschappers zich
binnen het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen meer gezien. Zij geven aan dat deze
manier van erkennen en waarderen meer ruimte biedt voor hun eigen waarden en wat zij zelf
belangrijk vinden. Dit biedt ervaren kansen en leidt tot meer motivatie om door te groeien. Aan de
andere kant voelen jonge wetenschappers onzekerheid en onduidelijkheid over wat erkennen en
waarderen echt in de praktijk betekent en wat dit voor invloed gaat hebben op hun carrière- en
doorgroeimogelijkheden. Verschillende factoren spelen hier een rol in. De cultuur van de
universiteit zet onderzoek nog steeds bovenaan. Door de sterke cultuur van de universiteit en de
taal ervaren jonge wetenschappers dat onderzoek nog steeds de boventoon voert. Hierdoor ervaren
jonge wetenschappers dat pijlers naast onderzoek niet of weinig worden erkend en gewaardeerd.
Ook ervaren jonge wetenschappers dat er wordt verwacht dat zij een schaap met vijf (of zes) poten
worden, die op alle zes pijlers van het vernieuwde systeem excelleert. Jonge wetenschappers
worstelen in de praktijk, omdat onduidelijk is hoe pijlers naast onderzoek beoordeeld en daarmee
erkend en gewaardeerd gaan worden. Dit maakt ook dat jonge wetenschappers in sommige gevallen
niet hun geluk willen blijven zoeken binnen de academie. Hierbij speelt de omgeving ook een
cruciale rol. Vooral leidinggevenden en de cultuur die er heerst binnen het departement zijn hier
belangrijk gebleken. Vooralsnog is er een gevoelde discrepantie tussen het beoogde beleid en de
daadwerkelijke realiteit.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

Als promovendus en neuroloog in opleiding aan het UMC Utrecht moest Annemijn Algra in het
eerste jaar een evaluatieformulier invullen: wat had ze allemaal bereikt? “Het was hopeloos”, vertelt
ze. “De eerste vraag was: hoeveel artikelen heb je gepubliceerd? In je eerste promotiejaar is het
antwoord sowieso nul, terwijl je wel veel andere dingen doet en leert. Maar als daar niet naar wordt
gevraagd, lijkt het alsof je als jonge wetenschapper stilstaat.” (Belleman & Flink, 2020). Het tellen
van publicaties en citaties is een normale activiteit geworden binnen universiteiten.
Prestatiemanagement binnen universiteiten is de laatste jaren dan ook sterk in opkomst geraakt. Dit
past in een trend van toenemende aandacht voor evaluatie en verantwoording van wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs. Dit beeld staat tegenover de manier van werken van wetenschappers tot
ongeveer 1970 (Pen, 2009). Het meten en beoordelen van prestaties was tot dan aan toe minder
indringend dan tegenwoordig. Door meer druk van buitenaf – de politiek en de maatschappij hadden
kennisvragen en verwachtten antwoorden vanuit de wetenschap – ontstond druk tot
verantwoording. Universiteiten gingen zich focussen op outputcijfers, impactfactoren van
tijdschriften, H-indices, citatie-analyses en onderwijsevaluaties voor de onderbouwing en het
maken van financiële beslissingen (Bouckaert, 2006). Deze manier van erkennen en waarderen van
wetenschappers was lange tijd de norm binnen universiteiten. Wetenschappers leken steeds meer te
zuchten onder de last van deze verzakelijking door toegenomen bureaucratie en marktdenken.
Sinds een paar jaar is echter een verschuiving te zien, weg van deze verzakelijking. In 2018 maken
de VSNU, NWO, NFU en ZonMw bekend dat zij samen naar een nieuw systeem van belonen en
waarderen van personeel toe gaan werken. De organisaties willen daarmee afscheid nemen van de
huidige beloningsstructuur en geven aan overtuigd te zijn van het belang van een nieuwe
benadering. “In die benadering moeten talentontwikkeling, kwaliteit en impact en een goede balans
tussen onderwijs en onderzoek voorop komen te staan, niet de impactfactor” (De Knecht, 2018).
Hierbij wordt het als ongewenst gezien om terug te gaan naar de oude tijd van voor 1970, “hoewel
universiteiten herkend zouden moeten worden als autonoom, onpartijdig en kritisch, zouden ze niet
te veel afgeschermd moeten worden zonder enige prestatiedruk” zeggen Jan van Helden van de
Rijksuniversiteit Groningen en Daniela Argento van de Zweedse Kristian Stad Universiteit
(ScienceGuide, 2021). Het doel dient een open debat te zijn, waarin bespreekbaar moet zijn dat
universiteiten te veel zouden doorgeslagen zijn in het transformeren naar competitieve
ondernemingen.
Als volgende stap hebben VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw in november 2019 het position
paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van
wetenschappers’ gepubliceerd, waarin wordt aangegeven hoe zij het werk van wetenschappers
breder willen gaan erkennen en waarderen (NWO, z.d.). “Minder nadruk op aantallen publicaties,
meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs
en impact” (UvN, z.d.). Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past volgens hen beter bij
de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen
vraagt. Dit schetst de context voor veel Nederlandse universiteiten om kritisch te kijken naar hun
manier van erkennen en waarderen en deze waar nodig te transformeren naar nieuw beleid.
1.2

Context rondom erkennen en waarderen

Universiteiten zijn in toenemende mate bezig met het invoeren van nieuwe beoordelingssystemen
op basis van bovengenoemde trends. Op maatschappelijk niveau werden de problemen rondom
erkennen en waarderen vooral door wetenschappers zelf onderstreept. Vanuit wetenschappers
kwam een steeds sterkere roep om een ander systeem. Zij gaven aan dat het systeem tot dan toe niet
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alle domeinen van wetenschap omvatte en niet meer paste bij de praktijk van een moderne
wetenschapper (De Knecht, 2018). Tevens werden de negatieve (perverse) effecten van het systeem
tot dan toe benadrukt. Wetenschappers benadrukten dat outputmaatstaven kunnen leiden tot meer
werkdruk en dat het de intrinsieke motivatie niet aanspreekt.
Vanuit de politiek ontstaat ook steeds meer aandacht voor het erkennen en waarderen van
wetenschappers. Zo zijn verschillende kamerbrieven en kamervragen geweest. Volgens minister
Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is het landelijke programma van erkennen een
welkome modernisering die de Nederlandse wetenschap vooruithelpt (ScienceGuide, 2022). Ook
op Europees niveau is er aandacht; op dit niveau speelt vooral de roep om cohesie in de systemen
van erkennen en waarderen van de lidstaten, zodat wetenschappers een geïntegreerde loopbaan
kunnen hebben door heel Europa (UvN, z.d.). Naast politieke leiders zijn bestuurders van
universiteiten van belang. Zij dienen uiteindelijk de beslissing te nemen om beleid te veranderen.
Hierbij valt op dat verschillende rectoren op Nederlandse universiteiten (o.a. de TUE, Universiteit
van Maastricht en de Universiteit Utrecht) een grote waarde hechten aan deze nieuwe manier van
erkennen en waarderen. Hierdoor was er bestuurlijk daadkracht voor het veranderen van het
systeem. Door het bijeenkomen van de problemen zoals aangekaart door de wetenschappers,
aandacht van verschillende koepelorganisaties alsook politiek en bestuurders, is het onderwerp
hoger op de agenda komen te staan bij universiteiten.
Binnen dit onderzoek wordt er gefocust op de Universiteit Utrecht (UU). De UU wil voorloper zijn
in de nieuwe manier van erkennen en waarderen. Zo is de UU op basis van het nationale position
paper en vanuit het idee van open science bezig met het opstellen van een nieuw systeem van
erkennen en waarderen. Dit heeft recent vorm gekregen door het TRIPLE model, waar dit voorheen
MERIT was. MERIT staat voor Management, Education Research, Impact en Team science.
TRIPLE staat daarentegen voor Team spirit/Team effort, Research, Impact, Professional
performance, Leadership en Education. TRIPLE sluit aan op het MERIT model, maar er zijn ook
enkele significante verschillen geformuleerd. “Context doet er toe”, dat is kortgezegd de aanleiding
om MERIT model uit te bouwen naar het TRIPLE model (UU, 2021).
Het eerste grote verschil is dat TRIPLE het team expliciet centraal stelt en als uitgangspunt kiest.
De ‘T’ is niet alleen de eerste letter van de afkorting, het is “het beginpunt waar elke vorm van
erkenning en waardering start: bij de missie, strategie en behoeften van het team” (UU, 2021).
Hierbij is gekozen om de term ‘team science’ te vervangen met ‘team spirit of ‘team effort’,
begrippen die meer op het collectief gericht zijn. Ten tweede stelt TRIPLE een prominente rol voor
leiderschap. Leiderschap heeft hier de ‘M’ van management in het MERIT model vervangen. Goed
leiderschap in een academische context stelt het collectief centraal en heeft positieve effecten op
houding en gedrag. De UU wil dan ook sterk inzetten op training, intervisie en begeleiding/
coaching om verandering teweeg te brengen. Ten derde is het domein ‘professional performance’
na enige overweging toegevoegd aan de kerndomeinen onderwijs en onderzoek. Het dekt de lading
van het in het position paper aangewezen ‘patient care’, maar maakt dit ook toepasbaar buiten de
UMC’s. “Het beslaat al die activiteiten waar academici bij betrokken zijn die wél te maken hebben
met de universitaire missie, maar niet gevat worden onder onderwijs en onderzoek” (UU, 2021).
Tot slot krijgt impact in het TRIPLE model een andere invulling. Waar MERIT impact beschouwt
als een apart domein, is het in TRIPLE een geïntegreerd onderdeel van de drie kerndomeinen
(onderzoek, onderwijs en professional performance). Impact is ‘a way of working’. Hiermee wordt
bedoeld dat het creëren van impact geen doel op zich kan zijn, het is onwenselijk dat academici
zich uitsluitend bezighouden met “valorisatie en vermarkting van ideeën” (UU, 2021). Impact wordt
bereikt vanuit de drie kerndomeinen, binnen en buiten de muren van de universiteit.
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1.3

Probleemstelling

Erkennen en waarderen vraagt, zo zegt de UU zelf, een cultuurverandering. Het vraagstuk waar
universiteiten nu voor staan heeft betrekking op hoe zij het erkennen en waarderen gaan vormgeven
en hoe dit vervolgens wordt opgevat door academici. Er is nog weinig kennis over wat een nieuw
beoordelingssysteem doet met individuele wetenschappers en of deze hervorming hen wel ten
goede komt. Op organisatorisch niveau van strategievorming is een verandering te herkennen door
het doorvoeren van het TRIPLE model. Er gaat op een fundamenteel andere manier worden gedacht
over wat goede wetenschap is en daarmee ook wat een goede wetenschapper is. Dit gaat zowel het
beleid als de institutie veranderen. Aan de ene kant kan het minder publicatiedruk en -stress
opleveren, aan de andere kant wordt het ineens een stuk minder duidelijk wat je als wetenschapper
moet of kan doen om succesvol te zijn. Dit roept onzekerheid op. De vraag is nu, wat gebeurt er in
de organisatie en hoe kijken de mensen in de organisatie tegen deze verandering aan, alsook waar
lopen zij tegen aan.
Hierbij is het van belang om in te zoomen op individuele wetenschappers. Zij dienen immers de
nieuwe manier van erkennen en waarderen vorm te geven in hun dagelijkse praktijk. Op praktisch
niveau kan het evalueren van wetenschappers op kwaliteiten die verder gaan dan eenvoudig te
meten maatstaven gecompliceerd zijn. “Het zal een hele uitdaging zijn om toe te passen”, zegt Paul
Boselie, een van de trekkers van erkennen en waarderen van de UU (Woolston, 2021). Hij legt uit
dat elke afdeling zijn eigen systemen en strategieën moet ontwikkelen om de onderzoekers en
academici te identificeren die de meest betekenisvolle bijdrage leveren aan hun vakgebied. “Er zijn
alternatieve manieren om individuen te beoordelen op hun kwaliteit.” aldus Boselie (Woolston,
2021). Toch zou het afschaffen van standaard beoordelingsmaatstaven een riskante zet kunnen zijn
voor de universiteit en haar medewerkers. Zolang andere universiteiten blijven vertrouwen op
impactfactoren en andere outputmaatstaven voor werving en bevordering, kunnen wetenschappers
die via het Utrechtse systeem opkomen een concurrentienadeel hebben als ze uiteindelijk een baan
bij een andere instelling proberen te vinden, erkent Boselie. “Er zijn gevoelens van onzekerheid
onder jonge academici”, zegt hij. “We voelen dat het een risico is dat we bereid zijn te nemen,
omdat we geloven dat [het evaluatiesysteem] uiteindelijk zal veranderen.” (Woolston, 2021).
1.4

Doel- en vraagstelling

Het doel van dit onderzoek is om in beeld te brengen hoe jonge wetenschappers van de Universiteit
Utrecht de veranderingen rondom het erkennen en waarderen ervaren, en te kijken hoe dit van
invloed is op hun dagelijkse praktijk. Op strategisch organisatieniveau is een verschuiving te
herkennen in de vormgeving van beleid, maar op praktisch individueel niveau speelt veel
onzekerheid. De manier van denken over wat goede wetenschap is en wat de bijbehorende goede
wetenschapper zou moeten zijn, is aan het veranderen. Hierdoor spelen gevoelens van onzekerheid
over carrièrepaden, doorstroom- en groeimogelijkheden en vergelijkingen met internationale
wetenschappers. Zoals eerder aangegeven zijn jonge academici (maximaal 5 jaar na hun
promoveren) hier een specifiek interessante groep. Jonge wetenschappers ervaren naar verwachting
veel gevolgen van het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen. Zij staan aan het begin van
hun carrière en willen ook graag carrière maken. Zij zitten nu in onzekerheid over hoe zij carrière
kunnen maken; er wordt op meer gefocust dan kwantitatieve maatstaven, maar voor gebieden als
leiderschap en impact zijn nog geen handvaten geboden over hoe dit vervolgens beoordeeld wordt.
Dit onderzoek richt zich daarom op de ervaringen van deze jonge wetenschappers met het nieuwe
systeem van erkennen en waarderen en kijkt specifiek naar hoe dit nieuwe systeem van invloed is
op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden.

8

De hierbij behorende onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe ervaren jonge wetenschappers van de
Universiteit Utrecht het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen in hun dagelijkse praktijk
en hoe is dit van invloed op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, worden onderstaande deelvragen beantwoord:
1) Hoe en wanneer ervaren jonge wetenschappers het vernieuwde systeem van erkennen en
waarderen in hun praktijk?
2) Hoe ervaren jonge wetenschappers de rol van erkennen en waarderen in de manier waarop zij
vormgeven aan hun eigen identiteit?
3) Welke invloeden ervaren jonge wetenschappers van het vernieuwde systeem van erkennen en
waarderen ten aanzien van hun carrière- en doorgroeimogelijkheden?
1.5

Maatschappelijke relevantie

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant, doordat het debat over het erkennen en waarderen van
academici recent zijn oorsprong vindt en nog steeds loopt. Universiteiten, evenals de UU, zijn nu
bezig met het hervormen van de manier waarop zij erkennen en waarderen. Dit vraagstuk speelt
sterk onder wetenschappers van alle universiteiten, maar kwaliteit en prestaties van universiteiten
zijn eveneens onderhevig aan maatschappelijk debat. Zo kreeg de visie van de UU op erkennen en
waarderen nationaal en internationaal op social media veel aandacht. De grote maatschappelijke
uitdagingen van dit moment vragen om meer samenwerking en om een multidisciplinaire en
impactvolle manier van wetenschapsbeoefening, met een daarbij passende manier van erkennen en
waarderen. Door te veel te sturen op onderzoeksprestaties kunnen andere kerndomeinen (zoals
onderwijs, impact en leiderschap en patiëntenzorg) onvoldoende waardering krijgen. Hierdoor
komen de ambities in deze domeinen onder druk te staan. En juist een integrale aanpak is nodig om
de complexe vraagstukken van nu op te lossen. Dit kan daarmee relevantie bieden voor de
samenleving; er is steeds vaker een roep om begrijpelijker en relevanter onderzoek waar de gewone
burger iets aan heeft.
Erkennen en waarderen is onderdeel van de grotere omschakeling naar open science. Open science
staat voor een cultuurverandering die gaat over wetenschap toegankelijker maken en als universiteit
in verbinding staan met de samenleving. Deze nieuwe benadering van wetenschap geeft anderen,
naast de wetenschapper zelf, de gelegenheid om mee te werken, bij te dragen aan en gebruik te
maken van het wetenschappelijke proces en de daaruit volgende resultaten. Dit betekent
bijvoorbeeld dat wetenschappers de resultaten van wetenschappelijk onderzoek breder delen met
de samenleving, dat zij onderzoekresultaten toegankelijk maken en dat ze de samenleving bij
wetenschap kunnen betrekken. Open science en modernisering van het system van erkennen en
waarderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de nieuwe manier van erkennen en
waarderen zijn er meer mogelijkheden om maatschappelijke impact te maken met wetenschap en
vanuit expertise te reflecteren, adviseren en helpen bij maatschappelijke vraagstukken. Dit
onderzoek kan meer inzichten bieden in de ervaringen van jonge wetenschappers met het
vernieuwde systeem, sterke punten alsook belemmeringen hierbinnen blootleggen, en zo bijdragen
aan steeds betere formulering van beleid rondom erkennen en waarderen. Als er meer inzicht is in
de manier waarop wetenschappers het vernieuwde systeem ervaren, kan de transitie naar open
science steeds beter worden vormgegeven.
1.6

Praktische relevantie

Naast deze relevantie voor de Nederlandse samenleving in zijn geheel, kunnen verschillende
Nederlandse universiteiten, alsook specifiek de UU, lessen trekken uit dit onderzoek. Dit
scriptieonderzoek is onderdeel van een onderzoeksstage bij de Teaching Academy Utrecht
University (TAUU) van de UU. Dit is een docentennetwerk van en voor wetenschappers van de
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UU. De missie van de TAUU is om de kwaliteit van het universitaire onderwijs te verbeteren door
de ervaring en expertise van docenten uit verschillende faculteiten bij elkaar te brengen. De TAUU
fungeert tevens als gesprekspartner voor anderen die zich inzetten voor onderwijskwaliteit en innovatie. Door samenwerking met de TAUU kunnen wetenschappers hun ervaringen op een
laagdrempelige manier delen, en kunnen zij aan de hand van dit onderzoek zicht krijgen op hoe
jonge wetenschappers het vernieuwde erkennen en waarderen ervaren. Zo kan dit onderzoek een
aanknopingspunt zijn voor gesprekken binnen de TAUU en haar leden en binnen de universiteit als
geheel. De UU wil voorloper zijn op het gebied van erkennen en waarderen. Dit onderzoek kan
inzicht bieden in hoeverre de universiteit daadwerkelijk succesvol is met dit beleid door te kijken
hoe het in de praktijk wordt ervaren. Ook kan door analyse van de bevindingen uit interviews
inzichten verworven worden over knelpunten en/of sterke punten in het geformuleerde beleid.
Hieruit kan de UU lessen trekken voor eventuele aanpassing van het beleid en kunnen andere
universiteiten deze bevindingen meenemen in hun eigen vormgeving van beleid rondom erkennen
en waarderen.
1.7

Wetenschappelijke relevantie

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het interessant om onderzoek te doen naar de ervaringen van
jonge wetenschappers met het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen, omdat het de
bestaande literatuur verder kan verdiepen. Er is onderzoek gedaan naar de kwantitatieve manier van
beoordelen van wetenschap (zie Abramo & D'Angelo, 2007; Gillespie et al., 2001 en Kallio et al.,
2016). In de recente jaren is er ook steeds meer onderzoek gedaan naar de ambiguïteiten van het
gebruik van outputmaatstaven binnen universiteiten en over kwaliteit versus kwantiteit. Zo vonden
Kallio en Kallio (2014) dat de kwantitatieve maatstaven leiden tot verminderde motivatie onder
wetenschappers en concludeerde Wang (2017) dat niet alle kernactiviteiten van universiteiten te
vangen zijn in kwantitatieve maatstaven. Dit past ook in de ontwikkeling weg van New Public
Management (NPM) en toe naar het ‘werken volgens de bedoeling’ (Hart, 2012; Christensen, 2012).
Het idee achter werken volgens de bedoeling is dat er een verschil bestaat tussen de wereld van
regels, protocollen en structuren aan enerzijds, en de leefwereld van burgers anderzijds. Het
afstappen van alleen kwantitatieve outputmaatstaven binnen erkennen en waarderen past in deze
beweging. Het gaat niet alleen maar om meer en beter, maar ook over de waarden die
wetenschappers zelf hebben alsook de maatschappij. Werken volgens de bedoeling werd met veel
enthousiasme ontvangen, maar het blijkt ook lastig in de praktijk. Het brengt veel onzekerheid mee
voor individuele werknemers over wat hun baan nu eigenlijk inhoudt (Schmidt et al., 2018).
Doordat pas redelijk recent de trend in is gezet naar een nieuwe manier van erkennen en waarderen,
is hier nog weinig onderzoek naar gedaan. Ook op internationaal gebied loopt Nederland voor met
deze nieuwe manier van erkennen en waarderen. Er wordt vooral gepubliceerd in vaktijdschriften
en platforms over meningen van wetenschappers (zowel positief als kritisch ten aanzien van het
systeem) om zo inzichtelijk te maken hoe erkennen en waarderen invloed heeft in de dagelijkse
praktijk (zie Woolston, 2021; De Knecht, 2018; Debackere, 2021 en Letschert, 2021). Tevens is er
nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen een specifieke universiteit. Dit maakt waarom
het nu interessant om bij te dragen aan de literatuur. Juist nu men nog zoekend is in de invulling
van erkennen en waarderen en nog niet weet hoe dit effect heeft op individuele wetenschappers,
kan dit onderzoek helpen als bouwsteen in een groter geheel aan onderzoek.
1.8

Leeswijzer

Dit onderzoek is opgedeeld in zeven hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader
geschetst, waarin de wetenschappelijke basis van dit onderzoek uiteen wordt gezet. De belangrijkste
wetenschappelijke concepten die worden gebruikt worden hier toegelicht. Vervolgens worden in
hoofdstuk 3 de gebruikte methodes en de daarbij behorende methodische verantwoording
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toegelicht. Hoofdstuk 4 bevat de presentatie en analyse van de verzamelde empirische bevindingen.
In hoofdstuk 5 wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en daarmee een overkoepelde
conclusie getrokken. Hierin wordt tevens de theorie met de empirie vergeleken. In hoofdstuk 6 staat
de discussie, waarin de wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties van het onderzoek
worden geëxpliciteerd alsook wordt gereflecteerd op dit onderzoek middels het benoemen van de
limitaties en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Het onderzoek wordt besloten in hoofdstuk 7
met twee praktische aanbevelingen.
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2.

Theoretisch kader

In dit hoofdstuk, het theoretisch kader, worden de relevante theoretische concepten en begrippen
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag uiteengezet. Deze concepten worden benut als
zogeheten sensitizing concepts, wat inhoudt dat de theoretische concepten worden gebruikt als
attenderende, gevoeligmakende of richtinggevende begrippen. Sensitizing concepts geven een
ruime en algemene omschrijving van een begrip, waardoor het specifieke veld waarin het onderzoek
zich afspeelt wordt verhelderd en ze de onderzoeker helpen richting te geven aan de exploratie van
het veld (Boeije & Bleijenbergh, 2019). In dit onderzoek worden de concepten espoused theory en
theory in use, professionele academische identiteit en carrière- en doorgroeimogelijkheden
gehanteerd als sensitizing concepts. Deze sensitizing concepts worden van belang geacht voor het
kunnen begrijpen en analyseren van de ervaringen van jonge wetenschappers met het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen.
2.1

Theoretisch analysekader

Figuur 1.
Analysekader voor overzicht theoretisch kader
Om een overzicht te geven van de concepten die in dit onderzoek centraal staan, wordt bovenstaand
analysekader gebruikt. Dit model dient als een trechtermodel, van boven naar beneden, te worden
doorlopen De focus in dit onderzoek ligt op het groen omkaderde deel, het niveau van de individuele
praktijk van de jonge wetenschapper. Dit niveau bestaat echter niet op zichzelf, maar wordt
beïnvloed door het organisatieniveau. Dit niveau wordt besproken om essentiële context elementen
te schetsen, maar is niet de belangrijkste focus van dit onderzoek.
Organisaties, hier de Universiteit Utrecht, dienen zelf invulling te geven aan hoe zij de cultuur- en
organisatieverandering rondom erkennen en waarderen vormgeven. De UU heeft hierbij gekozen
voor het TRIPLE model (zie ook paragraaf 1.2). Nadat zich op organisatorisch niveau een
beleidsverandering heeft voltrokken, dient dit in de praktijk te worden toegepast. De pijl tussen het
organisatorische en het individuele niveau symboliseert deze werking. Beleid op organisatorisch
niveau kan hiermee verschillen van wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk. Daarom is de pijl
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in het figuur een stippellijn, er kan een discrepantie bestaan tussen het beleid en de praktijk. In de
theorie wordt over dit verschil gesproken middels de begrippen espoused theory en theory in use.
Deze worden verder toegelicht in paragraaf 2.3. De espoused theory valt niet binnen het groen
omlijnde kader, omdat dit niet op individueel speelt. Echter wordt verwacht dat dit substantiële
invloed heeft op hoe de jonge wetenschapper diens theory in use vormgeeft. Daarom wordt dit
concept wel meegenomen in het theoretisch raamwerk en het verdere onderzoek.
De theories in use van jonge wetenschappers gaan hiermee over het praktijk niveau van de
ervaringen van de jonge wetenschapper zelf. In paragraaf 2.4 wordt verder ingezoomd op deze
jonge wetenschapper en diens professionele academische identiteit. Deze identiteit is van invloed
op hoe een wetenschapper zichzelf ziet en positioneert en er wordt verwacht dat het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen van invloed is op de manier waarop jonge wetenschappers hun
identiteit vormgeven. De professionele academische identiteit van de jonge wetenschapper is
continu onderhevig aan veranderingen in een ambigue en soms tegenstrijdige omgeving. Vier
kernkenmerken van deze identiteit zijn dat het een ongoing proces is, het zowel persoon als context
impliceert, wetenschappers meerdere sub-identiteiten hebben en dat zij agency hebben in het
construeren van hun identiteit. Op deze onderdelen wordt verder ingegaan in paragraaf 2.4. Ten
slotte wordt er in paragraaf 2.5 ingegaan op de carrière- en doorgroeimogelijkheden van jonge
wetenschappers. Jonge wetenschappers die willen doorgroeien binnen de universiteit zullen effect
ondervinden van het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen. Het nieuwe systeem gaat uit
van een breder beeld van academische excellentie, waardoor objectief en subjectief carrièresucces
aan verandering onderhevig zijn. Om te kunnen doorgroeien hebben wetenschappers de kennis,
motivatie en mogelijkheden nodig om daadwerkelijk carrière te kunnen maken binnen de
universiteit.
2.2

Mogelijke discrepantie tussen strategisch niveau en de praktijk

Om te onderzoeken hoe beleid zoals gemaakt op strategisch niveau kan verschillen van het beleid
dat in de praktijk wordt gebracht, wordt het theoretische raamwerk van Argyris en Schön (1974)
van espoused theories (aangehangen opvatting) en theories in action/ theories in use (toegepaste
opvatting) gebruikt. De mogelijke discrepantie tussen beiden is de schakel tussen het
organisatieniveau en het individueel niveau zoals weergeven in figuur 1 met de doorbroken pijl.
Espoused theories en theories in use worden gebruikt om de professionele praktijk te analyseren.
“Espoused theories zijn theorieën die een individu beweert te volgen. Theories in use zijn die
waaruit actie kan worden afgeleid” (Argyris, Putnam & Smith, 1985; Kerr, 2009). Argyris en Schön
stellen dat mensen mentale kaarten (mental maps) hebben over hun acties en deze mentale kaarten
sturen acties in plaats van de espoused theories.
Naast dat deze theorie toepasbaar is op individuen, kan het ook worden toegepast op
organisatieniveau. Uit het onderzoek van Argyris en Schön naar organisaties concludeerden de
auteurs dat het officiële beleid, of de espoused theory, vaak afweek van wat er in de praktijk
gebeurde, ofwel de theory in use. De effecten van deze ongelijkheid waren vaak schadelijk voor de
organisatie (Li, Leung & Kember, 2001). Argyris en Schön geven aan dat iemands theory in use
deels geworteld is in stilzwijgende of impliciet kennis, ook wel ‘tacit knowledge’ (De Blok, 2019).
Veel expertise van wetenschappers is tacit knowledge; impliciete kennis, die moeilijk is te
expliciteren en formaliseren in prestatiemeetsystemen. De kennis is sterk persoonsgebonden en
vormt het resultaat van jarenlange training en ervaring (Pen, 2009). Deze expertise is nodig om te
kunnen werken met onvoorspelbaarheden in onderzoek en onderwijs. Deze tacit knowlegde kan
een oorzaak zijn waardoor de espoused theory niet aansluit op de theory in use.
Volgens Eraut (2000) is de mismatch tussen espoused theories en theories in use in het onderwijs
een gevolg van de tegenstellingen die professionals in het onderwijs ervaren tussen de espoused
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theories die worden ontwikkeld, onderwezen en beoordeeld in formele onderwijscontexten en de
theories in use die zich afzonderlijk ontwikkelen naarmate docenten leren omgaan met de druk en
eisen van hun praktijk (Harnett, 2012). Omdat het voor academici moeilijk is om zelfkennis te
verwerven, blijven de impliciete theories in use die ten grondslag liggen aan hun gedrag vaak niet
onderzocht (Harnett, 2012; Eraut 1994). In dit onderzoek staan ervaringen van jonge
wetenschappers centraal. Het gaat hier dus om hun theories in use, de dagelijkse praktijk van hun
handelen. Nu er op organisatieniveau, de espoused theory, een beleidsverandering heeft
plaatsgevonden, is het de vraag of dit hetzelfde wordt ervaren in de praktijk door wetenschappers
als hoe het is bedoeld op strategisch niveau. Het is interessant om te kijken of de theories in use
zoals toegepast door jonge wetenschappers consistent zijn, of er congruentie bestaat tussen de
espoused theory van de organisatie en de theories in use en of er overeenkomsten zijn tussen de
theories in use van verschillende jonge wetenschappers.
2.3

Professionele identiteit van wetenschappers

Om te kijken hoe de theories in use van wetenschappers worden gevormd, dient verder te worden
ingezoomd op individueel niveau. Theories in use worden onder andere gevormd door de context
waarin een persoon zich bevindt. Voor wetenschappers is een belangrijk kenmerk dat zij
professionals zijn, wat komt door de professionele aard van wetenschappelijk werk. Het begrip
professional kent een verscheidenheid aan definities en interpretaties veranderen met de tijd
(Noordegraaf, 2007). De traditionele kijk op professionaliteit wordt vaak geassocieerd met vijf
kernprincipes: het bezit van specialistische kennis en expertise, autonomie in de beroepspraktijk,
geritualiseerde toegang (ritualised entry), eerlijkheid en integriteit (Cheng, 2016; Eraut, 1994). De
vakkennis is complex en moeilijk te verwerven, de beroepen beheren kennis door standaarden te
bewaken en regels toe te passen voor wie tot de beroepsgroep behoord (Cheng, 2016; Barnett,
Barnett & Di Napoli, 2007).
Hoe academici hun werk invullen hangt af van hun ‘academic identity’ ofwel de professionele
identiteit van wetenschappers in het hoger onderwijs. Dashper en Fletcher (2019) vatten
academische identiteit samen als “voortdurende constructie van een coherent persoonlijk en
professioneel verhaal, waarbij vele verhalen worden verweven om de waargenomen of ideale
identiteit te creëren die aan anderen wordt gepresenteerd” (McNaughton & Billot, 2016).
Academische identiteit is daarmee een continu proces, waarbij individuen zichzelf proberen te
presenteren in relatie tot een verscheidenheid aan beschikbare discoursen binnen de academische
wereld, hun onderwerp of discipline, hun instelling en hun afdeling (Dashper & Fletcher, 2019;
Evans, 2011). Er zijn veel normen en gedeelde waarden die vaak worden genoemd als
noodzakelijke onderdelen van deze academische identiteiten. Deze omvatten begrippen als
‘academische vrijheid, collegialiteit, waarheidsvinding, autonomie, peer review, kritische
zelfevaluatie en professioneel oordeel’ (Dashper & Fletcher, 2019; Clegg, 2008; Clarke, Hyde &
Drennan, 2013). Het zijn van een academicus is gebonden aan zowel onderwijs als onderzoek.
Wetenschappers maken vaak onderscheid tussen ‘echt’ werk (onderzoek en, in mindere mate,
onderwijs) en ander werk (voornamelijk administratieve en bestuurlijke taken) (Dashper &
Fletcher, 2019; Ylijoki, 2013). Het TRIPLE model van de UU wil de normen en waarden die
noodzakelijk zijn voor de academische identiteit explicieter maken. Door naast onderzoek expliciet
te erkennen en waarderen op het gebied van team science, impact, leiderschap en een centrale plaats
voor onderwijs.
2.3.1

Vier kenmerken van professionele identiteit

Om de professionele academische identiteit van wetenschappers te kunnen definiëren en te kunnen
toepassen op de ervaringen van wetenschappers met het vernieuwde systeem van erkennen en
waarderen, wordt het theoretische raamwerk van Beijaard, Meijer en Verloop (2004) aangehouden.
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Beijaard et al. (2004) definiëren na een literatuurstudie rondom professionele identiteit van
onderwijzers vier kernonderdelen van deze professionele identiteit.
Allereerst is professionele identiteit een ‘ongoing’ proces. Waarbij het niet alleen gaat over de
vraag ‘wie ben ik op dit moment?’, maar ook een antwoord op de vraag: ‘wie wil ik worden?’
(Beijaard et al., 2004; Kerby, 1991; Day, 2002). Deze continuïteit van aanpassingen van identiteit
is ook terug te zien in de definitie van Dashper en Fletcher (2019). Vanwege de veranderende aard
van instellingen in het hoger onderwijs, wordt verondersteld dat de degenen die erin werken veel
mogelijkheden krijgen om hun identiteit tot uitdrukking te brengen en te erkennen (Delanty, 2008).
Voor academici is er dus een continu proces van identiteitsconstructie en deconstructie over een
professionele identiteit met betrekking tot hun verschillende rollen (Fitzmaurice, 2013). Een
beleidsverandering in het erkennen en waarderen van wetenschappers kan invloed hebben op hoe
wetenschappers hun academische identiteit vormgeven. Voor academici is identiteit verbonden met
waarden omdat, zoals Fitzmaurice (2013) stelt, ‘identiteit wordt gesmeed binnen een moreel kader,
omdat bij het leren kennen wie je bent, vragen rijzen over wat goed of slecht is en wat belangrijk
is’. Identiteit is dus verbonden met waar je je voor inzet, waar je waarde aan hecht en waar je naar
streeft. Het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen speelt in op deze waarden, het gaat
over een nieuwe blik op wat goede wetenschap is, wat daarbij een goede wetenschapper is en hoe
deze erkend en gewaardeerd dient te worden. Hierbij dienen wetenschappers steeds opnieuw hun
identiteit bij te schaven omdat de waarden, het morele kader en hetgeen wat goed, slecht en
belangrijk is, veranderd. Zeker jonge wetenschappers, die nog hun weg moeten vinden binnen de
academie en wie zij zijn binnen deze academie, ondervinden dit continue proces. Het TRIPLE
model hecht aan andere dingen waarde dan voorheen, wat opnieuw een continue constructie van
identiteit vraagt.
Ten tweede benoemen Beijaard et al. (2004) dat professionele identiteit zowel persoon als context
impliceert. Dit is ook terug te lezen in de definitie van Dashper en Fletcher (2019). Van academici
wordt verwacht dat zij professioneel denken en handelen, maar niet alleen door het simpelweg
overnemen van voorgeschreven beroepskenmerken (zoals kennis). Academici verschillen in de
manier waarop ze met deze kenmerken omgaan, afhankelijk van de waarde die ze er persoonlijk
aan hechten. Dit zorgt ervoor dat er verschillende academische identiteiten ontstaan, afhankelijk
van persoon en context. Voor jonge wetenschappers betekent dit dat de context waarbinnen zij
werkzaam zijn veranderd is door het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen. Er zijn
nieuwe normen en waarden geformuleerd binnen deze nieuwe context. Hierdoor kunnen de vragen
‘wie ben ik op het moment’ en ‘wie wil ik worden’ gaan verschuiven. Het gaat niet alleen over het
overnemen van het nieuwe systeem van erkennen en waarderen door wetenschappers, maar zij
dienen actief invulling te geven in de manier waarop ze hiermee omgaan. Deze omgeving wordt
dus enerzijds beïnvloed door de context (de beleidsverandering in erkennen en waarderen het
algemeen, alsook het instituut/ departement/ afdeling waar en wetenschapper werkzaam is, diens
vakgebied/ discipline en positie daarbinnen) alsook door de wetenschapper zelf (wat zijn diens
persoonlijke waarden en normen ten aanzien van erkennen en belonen en wat vindt diegene
belangrijk).
Ten derde bestaat de professionele identiteit uit ‘subidenities’ die min of meer op elkaar aansluiten.
Dit heeft betrekking op de verschillende contexten en relaties van academici. Sommige van deze
sub-identiteiten (zoals het voelen als meer onderwijzer of onderzoeker) kunnen in grote lijnen met
elkaar verbonden zijn en kunnen worden gezien als de kern van de professionele identiteit, terwijl
andere meer op de achtergrond kunnen staan. Het lijkt essentieel dat deze sub-identiteiten niet
conflicteren (Mishler, 2004). Academici kunnen dergelijke conflicten ervaren in geval van
onderwijs- of organisatieverandering in hun directe werkomgeving (Beijaard et al., 2004). Hoe
centraler een sub-identiteit staat, hoe ingrijpender het is om die identiteit te veranderen of te
verliezen. Het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen is een verandering in een

15

organisatieverandering in de directe omgeving van jonge wetenschappers. Voor wetenschappers
voor wie erkenning en waardering onderdeel is van een belangrijke sub-identiteit, heeft dit
substantiële invloed op hun volledige academische identiteit. Dit kan zowel positieve als negatieve
uiting krijgen. Als bijvoorbeeld een jonge wetenschapper zich meer kan vinden in de identiteit van
een ‘klassieke wetenschapper’ (die waarde hecht aan de objectieve output gerelateerde maatstaven
en de duidelijkheid die deze bieden) kan het TRIPLE model zoals geformuleerd door de UU
conflicteren met deze sub-identiteit. Echter als de jonge wetenschapper zich meer ziet als een
‘moderne wetenschapper’ (die waarde hecht aan team werken en impact) kan het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen tegemoetkomen in die sub-identiteit.
Ten slotte onderscheiden Beijaard et al. (2004) agency als een belangrijk element van professionele
identiteit. Agency betekent dat academici actief moeten zijn in het proces van professionele
ontwikkeling (Coldron & Smith, 1999). Er zijn verschillende manieren waarop academici
keuzevrijheid kunnen uitoefenen, afhankelijk van de doelen die ze nastreven en de bronnen (zoals
tijd) die beschikbaar zijn om hun doelen te bereiken. Bovendien kan worden beargumenteerd dat
professionele identiteit niet iets is dat academici hebben, maar iets dat ze gebruiken om zichzelf als
academicus te begrijpen. De manier waarop ze dingen uitleggen en verantwoorden in relatie tot
andere mensen en contexten, drukt als het ware hun professionele identiteit uit (Beijaard et al.,
2004). Jonge wetenschappers hebben zelf keuzevrijheid in de manier waarop zij uiteindelijk hun
praktijk vormgeven met het nieuwe systeem van erkennen en waarderen. Hierbij kan er gedacht
worden aan keuzevrijheid in welk onderdeel van TRIPLE zij belangrijk vinden (bijvoorbeeld
impact) en zich daar meer op kunnen focussen
2.3.2

Academische identiteit van jonge wetenschappers

Naast dat professionele identiteit van wetenschappers is onderzocht, zijn er ook enkele specifieke
onderzoeken naar de academische identiteit van jonge wetenschappers. Doordat dit onderzoek zich
specifiek focust op jonge wetenschappers, is het waardevol om de inzichten van deze onderzoeken
mee te nemen om een beter beeld te schetsen van de ervaringen van jonge wetenschappers. Archer
(2008a) concludeert in haar onderzoek dat jongere academici hun academische identiteit in veel
opzichten op dezelfde manier construeren als hun oudere collega’s. Beide groepen hanteren volgens
Archer de kernwaarden intellectueel streven (intellectual endeavour), kritisch vermogen en
professionaliteit (Davies & Petersen, 2005). Ook hechten zij veel waarde aan het hebben van
autonomie over de richting en de vorm van hun werk. In de hele steekproef van Archer (2008a)
spreken jonge academici over het sterk waarderen van collegialiteit en samenwerken en vonden dat
deze waarden kenmerkend waren voor hun eigen benadering van de wetenschapspraktijk. Op basis
van deze bevindingen van Archer (2008a) kan worden verwacht dat jonge wetenschappers van de
Universiteit Utrecht in ieder geval ten dele dezelfde kenmerken van hun academische identiteit
zullen benoemen.
Op de vraag waardoor jonge wetenschappers zich academisch ‘voelen’, identificeren respondenten
drie belangrijke aspecten van ‘zijn’, ‘hebben’ en ‘doen’ (Archer, 2008b). ‘Academisch zijn’ wordt
geconstrueerd in termen van kwaliteiten en praktijken van intellectueel, kritisch en deskundig en
toegewijd aan wetenschap zijn. Het houdt ook in dat je als wetenschapper ethisch, professioneel en
respectvol bent en samenwerkt, collegiaal bent en deel uitmaakt van een bredere academische
gemeenschap. Het bereiken van een ‘authentieke’ academische identiteit wordt voor sommigen ook
gekenmerkt door het bezit van de juiste diploma’s. ‘Academisch voelen’ wordt ook overgebracht
door ‘doen’, met name het uitvoeren van onderzoeksgerelateerde activiteiten, zoals onderzoeken
publiceren. Respondenten geven aan dat de academische identiteit wordt gekenmerkt door het
‘doen’ van vele rollen: “we zijn een onderzoeker, een leraar en een administrator, en je moet het
allemaal hebben” (Archer, 2008b).
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Ook vond Archer (2008b) bij het academisch voelen aanwijzingen dat jonge wetenschappers
proberen kritische posities in te nemen met betrekking tot dominante praktijken. Een van die
dominante praktijken kan het systeem van erkennen en waarderen zijn. Zo stelt Clegg (2008) vast
dat jonge wetenschappers aangeven dat wat het betekent om een goede academicus te zijn een
bewegend doel is en bol staat van ambiguïteit. Jonge academici geven aan dilemma’s te ervaren
over wat belangrijk is om erkenning en succes te krijgen, omdat de universiteit zelf dubbelzinnige
berichten uitzendt over wat op een bepaald moment wordt gewaardeerd. Respondenten gaven aan
dat benodigdheden voor bijvoorbeeld promotie moeilijk te definiëren waren omdat ze voortdurend
veranderden, en dat aangehangen en feitelijke waarden niet overeen leken te komen. Op basis van
het onderzoek van Archer (2008b) wordt verwacht dat jonge wetenschappers van de Universiteit
Utrecht eveneens hun academische identiteit kunnen construeren aan de hand van ‘academisch
voelen’, met de drie dimensies van ‘zijn’, ‘hebben’ en ‘doen’. Academisch voelen kan anders
worden door het TRIPLE model. Het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen brengt
verschuivingen in deze onderdelen met zich mee. De kenmerken van ‘academisch zijn’ worden
meer opgenomen in het TRIPLE model (zoals samenwerken), maar factoren die behoren bij
‘academisch doen’ worden meer op de achtergrond geplaatst (zoals het belang van onderzoek
publiceren). Hierbij kan ook worden verondersteld dat impact creëren, team science en leiderschap
het nieuwe academische doen wordt. Ook het doel van vele rollen wordt versterkt door het TRIPLE
model; een jonge wetenschapper dient zowel onderzoeker, onderwijzer, samenwerker,
impactmaker en leider zijn en/of worden.
2.4

Carrière- en doorgroeimogelijkheden

Aansluitend op de professionele academische identiteit van wetenschappers, kijkt dit onderzoek
specifiek naar de invloed die het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen heeft op de
carrière- en doorgroeimogelijkheden van jonge wetenschappers. Het carrièrepad van jonge
wetenschappers kan van invloed zijn op hun academische identiteit (dit kan antwoord geven op de
vraag ‘wie wil ik worden?’). Hoe je als wetenschapper succesvol kan worden binnen de universiteit
en hoe je daarbij wordt beloond is van invloed hoe een wetenschapper zich positioneert en wat deze
in de dagelijkse praktijk doet. Wetenschappers die carrière willen maken binnen de academie dienen
zich te schikken naar het systeem dat op dat moment dominant is. Als zij dit niet doen, zullen zij
niet in aanmerking komen voor een promotie of een hogere trede op de academische ladder. Hier
kan een mogelijk conflict ontstaan tussen sub-identiteiten zoals beschreven door Beijaard et al.
(2004) in de vorige paragraaf. Als er bepaalde waarden worden genegeerd en ander sterk
onderstreept in de manier van carrière maken (sterk gericht op onderzoek bijvoorbeeld en niet op
onderwijs) kan het zijn dat dit botst met de academische (sub)identiteit van de wetenschapper.
Kwalitatief onderzoek toont aan dat leiders in de academische wereld bij het construeren van
'academische excellentie' begrippen als zelfverzekerd, zelfgericht, competitief en prestatiegericht
belangrijker vinden voor succes dan het zijn van een team speler, een leuke collega, een goede
leraar en een samenwerker (Van Veelen & Derks, 2021; Bleijenbergh et al., 2013; Van den Brink
& Benschop, 2012). Sutherland (2017) gebruikt twee constructen om academisch succes te
formuleren: objectief en subjectief carrièresucces. Objectief carrièresucces definieert zij als
‘vooruitgang langs een hiërarchie van macht of prestige’ en meet dit aan de hand van criteria zoals
salaris, promotiepercentage, hiërarchisch niveau en/of status en onderzoeksproductiviteit.
Daarentegen wordt subjectief carrièresucces gedefinieerd als 'carrièretevredenheid’ en als een
constructie die ‘alleen in de hoofden van mensen bestaat’ (Sutherland, 2017). De onderdelen van
objectief academisch succes passen in de belonings- en promotiecultuur in de academische wereld
die grotendeels gebaseerd is op individuele prestatie-indicatoren, zoals het aantal en de impact van
eerste auteur publicaties, H-indexen en het verwerven van competitieve persoonlijke
onderzoeksfondsen of prijzen. De subjectieve manier stimuleert een cultuur waarin lesgeven,
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mentorschap, team science en interdisciplinaire samenwerking centraal staan (Ellemers, 2021; Van
Veelen & Derks, 2021).
In dit onderzoek wordt zowel het objectieve als het subjectieve carrièresucces geanalyseerd. Er
wordt enerzijds gekeken wat ervoor nodig is als jonge wetenschappers om hoger op de academische
ladder te komen. Hierbij gaat het concreet om de vereisten zoals aangegeven op het
evaluatieformulier die wetenschappers dienen in te vullen om naar de volgend schaal te gaan.
Hierbij speelt er nog onzekerheid bij jonge wetenschappers, omdat TRIPLE criteria hiervoor nog
niet zijn ingevuld. Daarnaast wordt gekeken naar in hoeverre de subjectieve carrière kenmerken die
wetenschappers beschrijven, terug te zien zijn in de manier waarop het mogelijk is om objectief
carriersucces te behalen. Het TRIPLE model focust zich sterker dan voorheen op juist deze
subjectieve carrièrekenmerken. Lesgeven krijgt een centralere rol binnen TRIPLE, leiderschap
wordt beloond en team science en samenwerken worden nieuwe belangrijke pijlers. Het is nu echter
de vraag of de manier van objectief carriersucces behalen overeenkomt met de subjectieve
kenmerken die het TRIPLE model stelt. Hierbij kan een discrepantie ontstaan tussen wat op het
organisatorisch niveau als belangrijk wordt ervaren om door te groeien (het TRIPLE model), maar
dat in de praktijk bij de departementen dit niet altijd als zodanig wordt ervaren. Hierbij kan er een
mismatch ontstaan tussen de espoused theory en de theory in use (zie ook paragraaf 2.3).
Vooral academici in het begin van hun loopbaan ervaren een mismatch tussen de eigenschappen
die nodig zijn om hun werk echt goed te doen (namelijk samenwerken met anderen, kennis
uitwisselen met leeftijdsgenoten, studenten en de samenleving) versus hoe ze momenteel worden
beloond en erkend voor academisch succes (namelijk met zelffocus en in concurrentie met anderen)
(Van Veelen & Derks, 2021). In navolging van de richtlijnen van de San Francisco Declaration of
Research Assessment herformuleren universiteiten het systeem van erkennen en waarderen in de
academische wereld, met als doel de reikwijdte van wat 'academische excellentie' betekent te
verbreden (Woolston, 2021). Op basis van het onderzoek van Van Veelen en Derks (2021) wordt
in dit onderzoek verwacht dat deze verandering in erkennen en waarderen een verschuiving van de
enge focus op acquisitie van concurrerende onderzoeksfinanciering en het aantal eerste-auteur
publicaties, naar een verschuiving in de richting van opname van team science, onderwijs,
academisch leiderschap en collaboratieve praktijk als evaluatiecriteria voor academisch succes.
2.4.1

Kennis, motivatie en mogelijkheden van jonge wetenschappers om door te groeien

De manier waarop wetenschappers carrière kunnen maken verandert. Om een succesvolle invulling
te geven aan de nieuwe manier van carrière maken, dienen jonge wetenschappers te ervaren dat ze
de kennis, motivatie en de mogelijkheden hebben om dit te kunnen doen. Om dit te analyseren kan
gebruik gemaakt worden van het AMO-model (Appelbaum et al., 2000; Knies, 2016). Het AMOmodel zegt dat individuen goed presteren wanneer zij het vermogen (ability, A), de motivatie
(motivation, M) en de mogelijkheid (opportunity, O) hebben om te presteren. Werknemers kunnen
(A) hun werk doen als zij beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Werknemers
willen (M) hun werk doen als zij zich voldoende geïnteresseerd en gestimuleerd voelen.
Werknemers hebben de mogelijkheid (O) om te presteren als hun werkstructuur en omgeving hen
voorziet van de benodigde steun en toegang om zich te uiten. Belangrijk om hierbij te vermelden is
dat de AMO-theorie zich van origine richt op individuele prestaties van medewerkers. In dit
onderzoek krijgt de AMO-theorie een andere uitwerking, namelijk in hoeverre jonge wetenschapper
ervaren dat zij de kennis, motivatie en mogelijkheden hebben om middels het nieuwe systeem van
erkennen en waarderen door te groeien binnen de universiteit.
(Jonge) wetenschappers hebben allereerst de kennis nodig van het vernieuwde systeem van
erkennen en waarderen om te weten hoe zij beoordeeld worden en hoe dat effect heeft op de manier
om te kunnen doorgroeien. Als zij ervaren dat ze kennis hebben over het systeem, zullen zij naar
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verwachting beter weten wat ze dienen te doen om carrière te maken binnen de universiteit. Jonge
wetenschappers geven aan nog onzekerheid te ervaren over waar ze in het nieuwe
beoordelingssysteem aan moeten voldoen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat zij niet genoeg
kennis hebben van het systeem om te weten aan welke eisen zij moeten voldoen.
Ten tweede is motivatie nodig, zowel motivatie om een stap op de academische ladder te willen
maken als motivatie om te voldoen aan de eisen van het nieuwe systeem. De ervaren motivatie om
carrière te maken en de wijze waarop men dat wil doen verschilt sterk per wetenschapper en is
afhankelijk van de context waarbinnen de wetenschapper werkzaam is. Zo kan het zijn dat
wetenschappers helemaal geen zin hebben om impact te maken, te werken aan team science of
leiderschap. Een voorbeeld van een verandering die het erkennen en waarderen met zich meebrengt
is het opstellen van een narratief CV. Hierin moet een wetenschapper diens achtergrond en
prestaties op een onderscheidende manier opschrijven zonder daarbij kwantitatieve maten te
gebruiken (ScienceGuide, 2021b). Hier klinkt soms een zucht van vermoeidheid van
wetenschappers om dit te doen, wat kan duiden op een gebrek aan motivatie. Maar ook kunnen
jonge wetenschappers zich gemotiveerd voelen door het vernieuwde erkennen en waarderen.
Wetenschappers die juist niet meer mee willen gaan in het oude format van hoeveelheden
publicaties en H-indexen en zich hierbij afvragen wat de maatschappelijke toegevoegde waarde
hiervan is. Hierbij kan het TRIPLE model van de UU juist hen motiveren, omdat het meegaat in
hun eigen idee van goede wetenschap. Motivatie om het vernieuwde systeem te gebruiken houdt
ook verband met de kennis hierover; als wetenschappers het gevoel hebben dat ze niet weten wat
ze moeten doen om carrière te maken, kan het zijn dat ze hierdoor motivatie verliezen.
Ten slotte dienen wetenschappers de mogelijkheden vanuit hun omgeving te krijgen om het
vernieuwde systeem van erkennen en waarderen toe te passen. Hierbij gaat het om de tijd en ruimte
die een jonge wetenschapper krijgt binnen diens taakstelling om aan de slag te gaan met TRIPLE.
De omgeving verwijst voornamelijk naar het departement waarbinnen een jonge wetenschapper
werkzaam is en diens leidinggevende. Het departement dient de wetenschapper tijd en ruimte te
geven om succesvol te worden op de kenmerken van het vernieuwde systeem. De verwachting is
dat de wijze waarop de leidinggevende over erkennen en waarden spreekt en wat deze zelf laat zien
op dit gebied van invloed is op de ervaringen van de jonge wetenschapper. Als de leidinggevende
positief staat tegenover de verandering, dit actief uitspreekt en aan de slag gaat met de thema’s van
TRIPLE, dan valt te verwachten dat de jonge wetenschapper hier ook meer de mogelijkheden toe
geboden krijgt. Daarentegen als de leidinggevende het nut niet in ziet van breder erkennen en
waarderen via TRIPLE, dan kan het zijn dat de jonge wetenschapper hier minder mogelijkheid in
krijgt.
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3.

Methodologie

In dit hoofdstuk wordt de methodologische basis van dit wetenschappelijke onderzoek toegelicht.
Hierbij wordt gefocust op de onderzoeksbenadering, de gebruikte methoden, de geselecteerde
respondenten en de hoe de bevindingen worden geanalyseerd. Daarnaast worden de theoretische
concepten geoperationaliseerd en wordt het onderzoek beoordeeld aan de hand van de
kwaliteitscriteria.
3.1

Onderzoeksbenadering: interpretatief kwalitatief

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen hoe jonge wetenschappers van de Universiteit
Utrecht het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen ervaren en hoe dit van invloed is op
hun carrière- en doorgroeimogelijkheden. Hierbij wordt dus gekeken naar welke betekenis mensen
geven aan een bepaald fenomeen. Dit sluit aan bij kenmerken van kwalitatief onderzoek.
Kwalitatief onderzoek is geschikt voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag van dit
onderzoek, omdat de wijze van onderzoeken de mogelijkheid biedt om individuele opvattingen en
overwegingen te achterhalen. Dit onderzoek gaat namelijk over de ervaringen van mensen en de
betekenissen die mensen aan die ervaringen geven (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Kwalitatief
onderzoek legt de nadruk op een beschrijving die wordt uitgedrukt in woorden, in plaats van dat de
verzamelde en geanalyseerde gegevens in getallen worden uitgedrukt (Bryman, 2016). Juist deze
betekenissen, ervaringen en gezichtspunten staan centraal, waardoor een persoonsgerichte analyse
de meest passende methode is. Daarnaast bieden kwalitatieve onderzoeksmethoden inzicht in het
eigen perspectief van respondenten en kunnen sociale verschijnselen worden begrepen en
beschreven, waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke context waarin het verschijnsel
zich voordoet en/of actoren verkeren (Van Thiel, 2015). Hiermee kan een gedetailleerde inkijk
worden gegeven in de invloed van het erkennen en waarderen in de dagelijkse praktijk van jonge
wetenschappers.
Bij dit kwalitatieve onderzoek wordt uitgegaan van een interpretatieve benadering. Deze benadering
veronderstelt dat er geen vaststaande sociale werkelijkheid bestaat, maar dat ieder individu de
werkelijkheid vanuit diens eigen perspectief ziet. Bij een interpretatieve benadering staan de
opvattingen en meningen van respondenten dus centraal (Duberley, Johnson & Cassell, 2012;
Boeije & Bleijenbergh, 2019). Deze benadering is het meest passend om de onderzoeksvraag te
beantwoorden, omdat dit onderzoek in beeld wil brengen hoe jonge wetenschappers het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen ervaren. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden dient
gezocht te worden naar de subjectieve betekenisgeving van jonge wetenschappers. Hierbij wordt er
in dit onderzoek van uit gegaan dat de sociale werkelijkheid geen vaststaand gegeven is, de
respondenten zullen de sociale werkelijkheid immers allen anders beschouwen en construeren
(Boeije & Bleijenbergh, 2019). De theoretische concepten zoals besproken in hoofdstuk 2 zijn
hierbij hulpmiddelen om richting te geven, maar in interpretatief onderzoek worden deze niet
gefalsificeerd.
3.2

Methoden en technieken

Doordat dit onderzoek interpretatief van aard is, zijn de volgende methoden gekozen: semigestructureerde interviews, een focusgroep en een observatie. Hierbij is er sprake van
methodetriangulatie; meerdere dataverzamelingsmethoden worden binnen hetzelfde onderzoek
gebruikt (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Hiermee wordt getracht om de betrouwbaarheid van de
resultaten van het onderzoek te vergroten en een breder beeld te schetsen van ervaringen.
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Semi-gestructureerde interviews
Allereerst semi-gestructureerde interviews. Dit zijn gesprekken aan de hand van een topiclijst
waarin een aantal onderwerpen en vooraf geformuleerde vragen zijn opgesteld. Niettemin, kan er
(in tegenstelling tot gestructureerde interviews) gedurende het interview afgeweken worden van de
volgorde in de topiclijst als blijkt dat dat nodig is (Boeije & Bleijenbergh, 2019). In totaal zijn 14
interviews afgenomen, zodat de ervaring van jonge wetenschappers binnen de Universiteit Utrecht
met het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen kunnen worden beschreven en begrepen.
In paragraaf 4.3 wordt een uitgebreidere toelichting gegeven op de selectie van respondenten. De
topiclijst die is gebruikt in dit onderzoek staat in bijlage 1.
Focusgroep
Ten tweede is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een focusgroep. Een focusgroep is een vorm
van een groepsinterview waarbij sprake is van een open discussie over een specifiek onderwerp met
respondenten, onder leiding van een gespreksleider (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Binnen dit
onderzoek is gebruik gemaakt van een focusgroep op locatie waarbij de onderzoeker de rol van
gespreksleider heeft aangenomen. De focusgroep is afgenomen met 5 jonge wetenschappers. Voor
de selectie voor respondenten zie paragraaf 3.4. Tijdens de focusgroep zijn vragen voorgelegd aan
de leden van de focusgroep (voor de vragen zie bijlage 2). De keuze voor een focusgroep is gemaakt
op basis van het feit dat de interactie van respondenten binnen een groep kan worden
geïnterpreteerd. Bij een focusgroep worden de interpretaties van de respondenten op een andere
manier blootgelegd en worden zij uitgedaagd om dieper na te denken over hun eigen
betekenisgeving in gesprek met anderen (Boeije & Bleijenbergh, 2019). De focusgroep kan hiermee
een diepere laag blootleggen in de begripsvorming van ervaringen van jonge wetenschappers,
doordat zij in gespreksvorm meer uitgedaagd worden hier over na te denken.
Observatie
Ten derde wordt er een observatie uitgevoerd. Hierbij is er gekozen voor een niet-participerende
observatie. Dit houdt in dat de observator geen deel uitmaakt van de sociale setting die wordt
geobserveerd, maar als een fly on the wall observeert wat de deelnemers van de observatie doen,
zeggen en (non-verbaal) uiten. De observatie wordt uitgevoerd bij 10 jonge wetenschappers. Voor
verdere context over de observatie zie paragraaf 3.4. Er is gekozen om een observatie uit te voeren,
omdat hier naast de ervaringen van jonge wetenschappers in gesprek met elkaar kunnen worden
geobserveerd en hier ook non-verbale uitingen kunnen worden geanalyseerd.
3.3

Operationalisatie

Naast dat dit onderzoek interpretatief van aard is, heeft het een inductief karakter. Als een
onderzoeker inductief analyseert, worden algemene stellingen afgeleid uit waarnemingen/
gegevens. De bevindingen ondersteunt hierbij de ontwikkeling van de theorie. Hieruit volgt dat de
theorie niet leidend in de analyse van de bevindingen (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Ook spreken
Boeije en Bleijenbergh (2019) hierbij over de onderzoeksslang. De onderzoeksslang moet van
onderaf worden doorlopen. Dit symboliseert hoe theorie oprijst uit de bevindingen. Hoe dit effect
heeft op de analyse van de bevindingen, wordt verder uitgediept in paragraaf 3.5.
Operationalisatie zien Boeije en Bleijenberg (2019) als een uitgangspunt van een deductieve
analyse. Om toch meer handen en voeten te geven aan de toepasbaarheid van de theoretische
sensitizing concepts zoals besproken in hoofdstuk 2, worden enkele voorbeeldvragen voor de
interviews en focusgroep hieronder toegelicht. De theoretische concepten zijn hierbij dus
richtinggevend en niet falsificerend. Echter om bepaalde insteken te hebben in de interviews, zijn
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voorbeeldvragen ontwikkeld en opgenomen in de topiclijst (zie bijlage 1 en 2). De interviews zijn
begonnen met de vraag in hoeverre de respondent op de hoogte is van het nieuwe system van
erkennen en waarderen van de Universiteit Utrecht (het TRIPLE model). Om vervolgens naar
onderwerpen rondom de theories in use en de espoused theories te kunnen vragen, is in de
interviews gevraagd aan respondenten of ze zich in de doelstellingen het TRIPLE model kunnen
vinden, en hoe zij TRIPLE in hun dagelijkse praktijk terug zien komen. Hierbij kan er gedacht
worden aan gesprekken met collega’s, leidinggevenden en in documenten (zoals B&Oformulieren). Vervolgens is ingegaan op de doelen die TRIPLE heeft (breder waarderen, meer
aandacht voor onderwijs, impact, leiderschap en team spirit, alsook verwachtingen ten aanzien van
werkdruk, talentontwikkeling en kwaliteit) en in hoeverre dit overeenkomt met de ervaren praktijk
van de jonge wetenschapper. Ervaren zij bijvoorbeeld daadwerkelijk dat het maken van impact
gestimuleerd wordt, of gebeurt dit in praktijk nog niet of weinig? De koppeling naar carrière- en
doorgroeimogelijkheden kan hier eventueel ook gemaakt worden. Vragen kunnen betrekking
hebben op aspecten die worden geëist op het B&O formulier.
Vervolgens is in de interviews gevraagd naar de identiteit jonge wetenschappers. Zoals in hoofdstuk
2 is vastgesteld is dit een breed begrip met vele definities. Voorbeeldvragen om in te zoomen op dit
individuele niveau van de jonge wetenschapper en diens eigen waarden zijn: ‘Is de manier waarop
je goede wetenschap ziet en een daarbij behorende goede wetenschapper veranderd sinds het
vernieuwde systeem van erkennen en waarderen?’. Een ander voorbeeld is: ‘Wanneer zie je iemand
als een wetenschapper, welke kwaliteiten dient een wetenschapper te bezitten en wat doet een
wetenschapper in de praktijk?’. Het gaat hier dus over de kenmerken van wat wetenschap is en een
wetenschapper is. Vragen rondom de eigen waarden en wat de jonge wetenschapper zelf belangrijk
kunnen zijn: ‘Welke waarden vind je zelf belangrijk binnen wetenschapsbeoefening en hoeverre
zie je deze terug komen in TRIPLE?’. Hierbij kan gevraagd worden wat de wetenschapper als
kenmerkend ziet voor zichzelf binnen de academie (meer een klassieke wetenschapper of een
moderne wetenschapper bijvoorbeeld) en of dit conflicteert of gestimuleerd wordt door het TRIPLE
model.
Ten slotte wordt er tijdens de interviews en de focusgroep gevraagd naar de invloed van erkennen
en waarderen op de carrière- en doorgroeimogelijkheden van jonge wetenschappers. Vragen hebben
betrekking op wat zij denken nodig te hebben om carrière te maken binnen de universiteit, hoe voor
hen academisch succes eruitziet en wat ze hiervoor zouden dienen te doen. Vervolgens wordt
gevraagd of dit is veranderd door de nieuwe manier van erkennen en waarderen. Daarop aansluitend
wordt gevraagd wat zij denken nu te moeten doen om door te kunnen groeien binnen de UU. Vragen
die hierbij gesteld worden zijn: ‘Heb je het gevoel te weten wat je dient te doen om te kunnen
doorgroeien binnen de universiteit’ en ‘Voel je je gestimuleerd om carrière te maken door de nieuwe
manier van erkennen en waarderen’. Hierbij wordt ook ingegaan op de invloed van de omgeving
van de jonge wetenschapper op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden. Voorbeeldvragen zijn:
‘Is het gesprek met je leidinggevende als het gaat over doorgroeien binnen de universiteit veranderd
door erkennen en waarderen?’ en ‘Hoe spreekt je leidinggevend over erkennen en waarderen/ hoe
uit het departement zich over erkennen en waarderen?’
3.4

Onderzoekslocus en selectie van respondenten

Tijdens het verzamelen van de bevindingen ligt de nadruk op de ervaring van de individuele
respondent. Om diepgaand begrip te krijgen van hun situatie, ligt de focus op de opvattingen,
zienswijzen en ervaringen van jonge wetenschapper. De onderzoekslocus van dit onderzoek is
daarmee dan ook de academie, en daarbinnen de Universiteit Utrecht. De UU wil trekker zijn op
het gebied van erkennen en waarderen. Binnen de UU bestaat de respondentengroep uit jonge
wetenschappers. Deze groep is specifiek interessant, omdat zij naar verwachting veel effecten
ondervinden van het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen. Daarnaast staat deze groep
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nog aan het begin van hun academische carrière, waardoor het interessant is om te kijken naar wat
erkennen en waarderen voor invloed heeft op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden.
Selectie respondenten
In kwalitatief onderzoek is er sprake van doelgerichte steekproeftrekking. Hierin worden uit de
populatie doelgericht onderzoekseenheden geselecteerd die bepaalde kenmerken
vertegenwoordigen of representeren (Boeije & Bleijenbergh, 2019). In dit onderzoek is specifiek
gebruikt gemaakt van een opportunistische steekproeftrekking (convience sampling). Hierbij
maken onderzoekers een selectie op basis van respondenten die makkelijk toegankelijk zijn (Boeije
& Bleijenbergh, 2019). Deze steekproeftrekking is gekozen, omdat er al een toegankelijk netwerk
was vanuit de stageorganisatie (de TAUU). Een veel gebruikte procedure hierbij is de
sneeuwbalmethode, oftewel vragen aan de geïnterviewde om namen door te geven van anderen die
misschien willen deelnemen aan het onderzoek (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Dit heeft dan ook
tijdens dit onderzoek plaatsgevonden.
Voor de selectie van de respondenten voor de interviews zijn 14 jonge wetenschappers vanuit
verschillende faculteiten en departementen van de Universiteit Utrecht geselecteerd. Er wordt
getracht een zo een volledig beeld te schetsen van de ervaringen van jonge wetenschappers van de
gehele Universiteit Utrecht. Daarom zijn er twee jonge wetenschappers van elke faculteit
geïnterviewd (de faculteiten zijnde: Bètawetenschappen, Diergeneeskunde, Sociale
Wetenschappen, Geesteswetenschappen, Recht Economie en Bestuur en Organisatie,
Geneeskunde/UMCU en Geowetenschappen). Binnen deze faculteiten bekleden drie respondenten
de functie van universitair docent (UD), vier van junior universitair docent, vier van post-doc en
drie zijn promovendi/ assistenten in opleiding (PhD’ers/ AiO’s).
Voor de selectie van de deelnemers van de focusgroep zijn respondenten geselecteerd waarmee nog
geen interviews waren afgenomen. De al geïnterviewde respondenten zijn uitgesloten van deze
groep, omdat de vragen van de focusgroep gebaseerd zijn op vragen die ook in de interviews gesteld
zijn. Er is gekozen om de focusgroep af te nemen met vijf deelnemers. Deze deelnemers zijn tevens
jonge wetenschappers van de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de faculteiten Recht, Economie,
Bestuur en Organisatie, Bètawetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen.
Binnen deze faculteiten bekleden twee respondenten de functie van UD, één van docent en twee
respondenten zijn PhD’ers/ AiO’s.
Voor de observatie is gekozen deze af te nemen tijdens een brainstormsessie met early-careeracademics van de Universiteit Utrecht. Deze brainstormsessie is georganiseerd op initiatief van de
UU zelf. Tijdens deze brainstormsessie is er gediscussieerd over vragen als: ‘wat zijn de behoeften
als het gaat om diversificatie in loopbaanpaden en het werken in teamverband en wat is hierin nodig
van leidinggevenden?’. Verder is er ingegaan op welke mogelijkheden jonge wetenschappers zelf
zien in het nieuw systeem van erkennen en waarderen. De observatie betrof een bijeenkomst met
10 deelnemers, afkomstig uit 5 verschillende departementen (zijnde: Bètawetenschappen, Recht,
Economie, Bestuur en Organisatie, Geneeskunde/UMCU, Sociale Wetenschappen en
Diergeneeskunde).
3.5

Analyse van bevindingen

Om een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag worden de bevindingen, opgehaald aan de
hand van de hierboven beschreven methodes, geanalyseerd. De bevindingen bestaan uit de
transcripties van de interviews, de focusgroep en observatie. De analyse wordt, zoals in paragraaf
3.3 is aangegeven, inductief uitgevoerd. Het doel van de analyse is om algemene stellingen af te
leiden of patronen te ontdekken uit de verzamelde bevindingen. De gevonden bevindingen
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ondersteunen hierbij de ontwikkeling van de theorie. Nadat het onderwerp en benadering zijn
gekozen, onderzoeksvragen zijn geformuleerd, literatuur is gelezen, de casus is gekozen en het plan
voor de verzameling van de bevindingen is opgezet, kan de verzameling worden begonnen (Boeije
& Bleijenbergh, 2019).
Om de gegevens in de vorm van transcripten van de focusgroep, interviews en observatie te
analyseren, wordt er een thematische analyse uitgevoerd. Hierbij worden de topics deels losgelaten
en wordt er gekeken welke onderwerpen/ thema’s de respondenten aandragen. Hiervoor moeten de
teksten gecodeerd worden. Coderen is het geven van een samenvattend label aan een tekstfragment
(Boeije & Bleijenbergh, 2019). Het coderen is gebeurd aan de hand van het programma Nvivo. Er
zijn drie fasen te onderscheiden binnen het coderen. In de eerste fase wordt de verzamelde data
open gecodeerd. Open coderen vindt aan het begin van de analyse plaats en hierbij worden de
gegevens zorgvuldig gelezen en deze worden vervolgens opgedeeld in fragmenten. De relevante
fragmenten worden met elkaar vergeleken en gelabeld (Boeije & Bleijenbergh, 2019).
De tweede fase betreft het axiaal coderen. Hierin worden de open codes op een nieuwe manier
samengebracht door verbinding en integraties te maken en nieuwe categorieën te maken. Met de
axiale codes wordt achterhaald welke categorieën belangrijk zijn en welke betekenis zij krijgen. De
codes worden hierbij gereduceerd en er wordt uitgemaakt wat de belangrijke en minder belangrijke
thema’s in het onderzoek worden (Boeije & Bleijenbergh, 2019). De derde fase behelst het selectief
coderen. Hierbij worden de kernbegrippen geselecteerd, worden deze verbonden aan andere
categorieën en worden de categorieën nog verder verfijnd en ontwikkeld. De nadruk ligt op
integratie en het leggen van verbanden tussen de categorieën van de axiale codes (Boeije &
Bleijenbergh, 2019). De codes zijn deels gebaseerd op de concepten zoals besproken in het
theoretische kader. Daarnaast zijn ook onderwerpen gevonden die niet aanbod zijn gekomen in het
theoretische deel van dit onderzoek. Deze data is eveneens verwerkt door middel van codes. De
gebruikte codes zijn terug te vinden in de codeboom in bijlage 3. Op deze thema’s wordt in het
resultatenhoofdstuk dieper ingegaan.
3.6

Ethiek en management van onderzoeksresultaten

Tijdens het verzamelen en analyseren van de bevindingen is voortdurend rekening gehouden met
ethische principes. Zo is er allereerst geen schade aan de respondenten gedaan, door een veilige
opslag van gegevens te waarborgen. Zo zijn opnames van de interviews en focusgroep en de
verslagen van de observaties opgeslagen waardoor ze niet toegankelijk zijn voor derden. Na
afronding van het onderzoek wordt deze gegevens direct verwijderd. Daarnaast is de verwerking
van de bevindingen volledig anoniem, uitspraken van respondenten zijn niet te herleiden naar deze
individuen. Verder wordt aan respondenten vooraf een informed consent formulier toegestuurd,
waarna zij vervolgens in het interview of tijdens de focusgroep kunnen aangegeven of zij hiermee
akkoord zijn. In dit informed consent formulier krijgen respondenten omvangrijke informatie over
het doel en de achtergrond van het onderzoek en de rol die zij spelen in de verzameling van
bevindingen. Hierbij is er voor respondenten altijd ruimte om vragen te stellen of zich terug te
trekken uit het onderzoek. Een ander principe dat van belang is heeft betrekking op het voorkomen
van een overtreding van privacy. Door de bevindingen anoniem te verwerken is dit principe
gewaarborgd. Daarnaast zijn de citaten weergegeven zonder namen of respondentnummers,
waardoor respondenten anoniem blijven.
Naast dat er tijdens het verzamelen van de bevindingen rekening is gehouden met ethische
principes, is dit ook gebeurd tijdens de analyse van deze bevindingen. Een andere ethische pijler
heeft namelijk betrekking op bedrog en misleiding. Dit is wanneer een onderzoeker het werk
presenteert als iets anders dan het daadwerkelijk is. Dit is tijdens dit onderzoek niet gebeurd, er is
open en eerlijk gecommuniceerd over het doel en de uitvoering van het onderzoek en de resultaten

24

zijn verwerkt met de input van de respondenten om een beeld te schetsen die zo dicht mogelijk bij
hun realiteit komt.
3.7

Kwaliteitscriteria

Vanuit de fundamentele verschillen die er bestaan tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek,
stellen Symon en Cassell (2012) dat het belangrijk is om beide typen onderzoek op verschillende
manieren te beoordelen. Waar kwantitatief onderzoek namelijk als waardevol wordt beschouwd als
het zo objectief en neutraal mogelijk is uitgevoerd, is het bij kwalitatief onderzoek van belang
subjectiviteit en interpretatie een rol te laten spelen. Dit verschil maakt dat beide typen onderzoek
andere kwaliteitscriteria aanhangen. Binnen dit onderzoek is de keuze gemaakt voor kwalitatief
onderzoek dat interpretatief van aard is. Om te beoordelen of het onderzoek degelijk is opgezet en
uitgevoerd wordt gebruikt gemaakt van de door Guba en Lincoln (in Simon & Cassell, 2012)
opgestelde kwaliteitscriteria; geloofwaardigheid, overdraagbaarheid, deugdelijkheid en
bevestiging.
Geloofwaardigheid
De geloofwaardigheid (credibility) van een kwalitatief onderzoek kan worden beschreven als de
mate waarin de gedane interpretatie in het kwalitatief onderzoek overeenkomt met de werkelijkheid.
In kwalitatief onderzoek probeert de onderzoeker immers de geconstrueerde sociale
belevingswereld van respondenten te reconstrueren. Het doel daarbij is om te begrijpen hoe de
intersubjectieve betekenisgeving van sociale fenomenen tot stand komt (Symon & Cassell, 2012).
In dit onderzoek wordt er op verschillende manieren aan het criterium van geloofwaardigheid
voldaan. Uit Symon en Cassell (2012) blijkt dat, mocht een onderzoeker gedurende langere tijd in
contact staan met de respondenten, hij/zij/die een geloofwaardige reconstructie van hun
interpretaties tot stand kan brengen. Binnen dit onderzoek is geen sprake geweest van langdurig
contact met de respondenten, maar er zijn wel diepte-interviews gehouden waarin de respondent
alles kon vertellen over diens ervaringen met erkennen en waarderen. Daarnaast komt de
uitwisseling van onderzoeksbevindingen met mede-academici de geloofwaardigheid van het
onderzoek ten goede, omdat zo tunnelvisie van de onderzoekers kan worden voorkomen. Voor dit
onderzoek geldt dat er nauw contact heeft plaatsgevonden met collega-onderzoekers. Tijdens
wekelijke intervisiemomenten is uitgebreid gereflecteerd op de stappen die in het onderzoek zijn
gezet. Daarnaast speelt de begeleider alsook de stagebegeleider hier een grote rol. Door regelmatig
met elkaar te bespreken welke keuzes er zijn gemaakt en welke impact deze keuzes hebben, kan
een tunnelvisie voorkomen worden.
Tenslotte is het voor de geloofwaardigheid van een onderzoek van belang dat de onderzoeker nagaat
bij de respondenten of de interpretaties in overeenstemming zijn met diens belevingswereld. Om
dit te kunnen waarborgen is respondenten de mogelijkheid gegeven om het transcript van hun
interview in te zien. Hier is hen de mogelijkheid geboden om te reageren op interpretaties die niet
overeenkomen met hun belevingswereld, maar niet om dingen aan te passen of te schrappen. Dat
zou een negatief effect hebben op de geloofwaardigheid van het onderzoek.
Overdraagbaarheid
In kwalitatief onderzoek is reproductie met exact dezelfde resultaten niet mogelijk, omdat een
onderzoek in een bepaalde context wordt uitgevoerd en in die zin dus uniek is. Dat neemt niet weg
dat er een kwaliteitscriterium bestaat dat overdraagbaarheid (transferability) wordt genoemd. Dit
houdt in dat een onderzoeker dient te beschrijven hoe diens onderzoek is opgebouwd. Hij/zij/die
geeft een gedetailleerde uitleg over de context waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. Zo kan de
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lezer zich verplaatsen in de context waarin het onderzoek is uitgevoerd en beoordelen of de
bevindingen ook van toepassing zijn in andere contexten buiten de casus van het onderzoek (Symon
& Cassell, 2012). Door in de literatuurstudie een uitgebreide toelichting van de kernconcepten te
geven, wordt getracht om een omvangrijk beeld te schetsen van de elementen die in dit onderzoek
van belang zijn en deze zo volledig mogelijk weer te geven. Ook in de discussie van dit onderzoek
wordt uitgebreid gereflecteerd op de casus die is geselecteerd en de implicaties van die keuze. Door
de lezer uitgebreid informatie te verschaffen, kan deze zelf bepalen of de resultaten kunnen worden
doorgetrokken naar andere situaties. Hiermee wordt getracht om de overdraagbaarheid van de
onderzoeksresultaten te garanderen.
Deugdelijkheid
Het volgende kwaliteitscriterium aangehaald door Symon en Cassell (2012) is deugdelijkheid
(dependability). Hiervoor dient in een onderzoek te worden beschreven hoe er is omgegaan met
veranderingen en verschuivingen in de concepten en de methodologie. In dit onderzoek is aan dit
criterium voldaan door in het gehele onderzoeksrapport stil te staan bij en te onderbouwen waarom
er voor bepaalde theoretische concepten of methodologie is gekozen. Concreet is dit binnen dit
onderzoeksrapport terug te zien in het feit dat bij ieder theoretisch concept geduid wordt welke
bijdrage het desbetreffende concept levert voor de beantwoording van de hoofdvraag. Daarnaast is
in het methodehoofdstuk ieder element van de gebruikte methode expliciet toegelicht. Dit maakt
het voor de lezer inzichtelijk op basis waarvan bepaalde keuzes zijn gemaakt en/of veranderd
naarmate het onderzoeksproces verder vorderde. Bij deugdelijkheid geven Symon en Cassell (2012)
tevens aan dat het gebruik van een logboek van waarde kan zijn. Als de onderzoeker de genomen
beslissingen vastlegt kan hier later op worden gereflecteerd en beoordeeld worden (eventueel door
een externe beoordelaar). Voor dit onderzoek geldt dat een deel van deze reflectie ook tijdens het
onderzoeksproces plaatsvindt tijdens de intervisiebijeenkomsten.
Bevestiging
Tot slot dragen Symon en Cassell (2012) een kwaliteitscriterium aan dat zij bevestiging
(confirmability) noemen. Dit criterium gaat over de duidelijkheid die het onderzoek moet bieden
over de wijze waarop bevindingen verzameld zijn, met behulp van welke methoden. Daarvoor is de
manier van verzameling en analyse van de bevindingen uitvoerig beschreven in het
methodehoofdstuk. Daarnaast is in de bijlage zowel de topiclijst van de semi-gestructureerde
interviews en de focusgroep als de codeboom opgenomen (zie bijlage 1, 2 & 3). Deze geven inzicht
in de onderwerpen die aan bod komen in de interviews en focusgroep en de codes die zijn gebruikt
bij het analyseren van de bevindingen. Daar komt bij dat de bevestiging van een onderzoek
toeneemt als onderzoekers op overtuigende wijze weten te omschrijven hoe de verzamelde
gegevens zijn getransformeerd in de onderzoeksresultaten. Lezers moeten ervan overtuigd zijn dat
de verzamelde bevindingen niet simpelweg de ideeën en interpretaties van de onderzoeker zijn,
maar dat de bevindingen afkomstig is van interpretaties van respondenten geworteld in hun context.
Om de verzamelde bevindingen binnen dit onderzoek zo zuiver mogelijk weer te geven, zijn binnen
het resultatenhoofdstuk letterlijke citaten van de respondenten weergegeven.
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4.

Resultaten

Dit onderzoek heeft als doel om de ervaringen van jonge wetenschappers met het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen in kaart te brengen. In dit hoofdstuk worden de
onderzoeksbevindingen aan de hand van verschillende thema’s gestructureerd weergegeven. De
bevindingen zijn afkomstig uit interviews, een focusgroep en een observatie met jonge
wetenschappers van alle faculteiten van de UU. Ten eerste wordt gefocust op het veranderde
zelfbeeld van jonge wetenschappers. Het gaat daarbij om wat de wetenschapper zelf belangrijk
vindt binnen wetenschapsbeoefening alsook hoe diens beeld ten aanzien van wetenschap veranderd
is. Deze persoonlijke waarden zijn van belang om te begrijpen waar jonge wetenschappers hun
ervaringen met erkennen en waarderen hun basis vinden. Ten tweede wordt gekeken naar wat jonge
wetenschappers vinden van het beleid op erkennen en waarderen zoals nu gepresenteerd door de
UU en hoe en wanneer zij dit ervaren in hun dagelijkse praktijk.
Daarna wordt de dominante positie van onderzoek in erkennen en waarderen aangekaart. Er is een
druk op jonge wetenschappers op te publiceren en onderzoek voert daarbij nog steeds de boventoon
in de dagelijkse praktijk binnen de universiteit. Dit is te herkennen in de cultuur en de taal binnen
de universiteit. Hierdoor worden de andere pijlers van TRIPLE naast onderzoek niet of nauwelijks
erkend en gewaardeerd in de ervaring van jonge wetenschappers. Hierbij spelen zorgen over welke
betekenis deze pijlers kunnen krijgen in carrière- en doorgroeimogelijkheden. Jonge
wetenschappers ervaren als gevolg hiervan dat ze alleen kunnen doorgroeien door te excelleren op
onderzoek, of een schaap met vijf (of zes) poten te worden die op alle TRIPLE pijlers uitblinkt.
Vervolgens wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor het in de prakrijk brengen van erkennen
en waarderen. De leidinggevende van de jonge wetenschapper en het departement waar deze
werkzaam is, zijn van invloed op in hoeverre TRIPLE voor hen zal uitwerken. Maar, zo geven
respondenten aan, is er ook een zekere mate van ruimte voor eigen invulling en eigenwijsheid
binnen het beleid. Ten slotte wordt ingegaan op de invloed van TRIPLE op de carrièrekansen binnen
en buiten de universiteitsmuren. Het hoofdstuk wordt besloten met mogelijkheden die respondenten
aangedragen om te komen tot de daadwerkelijke cultuurverandering rondom erkennen en
waarderen en meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden die er zijn voor hen binnen
TRIPLE.
4.1

Het veranderde zelfbeeld van jonge wetenschappers

Zoals in de inleiding van dit onderzoek is geschetst is het beeld van wat goede wetenschap en een
goede wetenschapper aan het veranderen. Erkennen en waarderen is een cultuurverandering die van
invloed is op hoe er wordt gekeken naar wetenschap en een wetenschapper. Deze paragraaf zoomt
verder in op het persoonlijke niveau van de jonge wetenschapper en diens ervaringen ten opzichte
van zichzelf en diens functioneren. Dit is van belang om te begrijpen, omdat dit van invloed is op
hoe zij vervolgens kijken naar het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen.
4.1.1

Goede wetenschap(per)

Om te onderzoeken hoe jonge wetenschappers naar zichzelf kijken, is eerst gevraagd wat zij zien
als goede wetenschap en bijbehorende goede wetenschapper. Ook is gevraagd of dit in beweging is
en daarmee veranderd door de tijd heen.
“Ja wat zie ik als goede wetenschap. Onderzoek doen, lesgeven, impact maken, samenwerken,
kritisch zijn. All of the above denk ik. Ik denk dat vrij moet blijven wat een goede wetenschapper
is. Dat ligt ook aan je persoonlijkheid en je talenten. […] Daardoor is er ook niet maar één
soort wetenschap of wetenschapper.”
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Meerdere respondenten geven aan dat er een verschil bestaat tussen het idee van een meer klassieke
wetenschapper en het soort wetenschap dat zij in de praktijk beoefenen. Respondenten zien zichzelf
vaker als een moderne wetenschapper die ook andere gebieden (naast onderzoek) als belangrijk en
essentieel ziet. Het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen kan tegemoetkomen in die
identiteit van de moderne wetenschapper.
“Ik denk dat er altijd behoefte zal zijn aan wat ik dan in mijn hoofd heb als de traditionele
wetenschapper, die in een ivorentoren of laboratorium fundamentele wetenschap bedrijft en die
daar vooral niet bij gestoord moet worden. Ik denk ook dat er heel veel wetenschap is die veel
meer links heeft met de maatschappij. Volgens mij is daar veel belangrijker dat je nadenkt over
relaties met de buitenwereld en welke impact je maakt met je onderzoek. Ik zie mezelf meer in
de laatste groep, als een moderne impact onderzoeker ofzo, die ook onderwijs belangrijk vindt.”
Hierbij is ook specifiek gevraagd of de manier waarop zij naar wetenschap en naar zichzelf als
wetenschapper kijken veranderd is door de vernieuwde manier van erkennen en waarderen.
Respondenten geven aan dat hun identiteit continu aan verandering onderhevig is. Het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen is hier dan ook (positief) van invloed op.
“Toen ik jonger was dacht ik nog veel meer dat je je moest schikken naar een bepaald
profiel. Ik durfde minder op te staan voor de dingen die ik leuk vond. Nu doe ik dat wel echt,
ik ben daar ook wat eigenwijzer in geworden. […] Dus ik zou wel zeggen dat dat in
beweging is. Ik denk dat dat, misschien wel meer dan ooit, in een stroomversnelling is
geraakt.”
4.1.2

Eigen waarden van de jonge wetenschapper

Respondenten geven aan dat hun persoonlijke normen en waarden vaak beter passen bij de pijlers
zoals TRIPLE deze onderscheidt. Vaak ervaren zij dat hun eigen normen en waarden, rondom
bijvoorbeeld samenwerken en een focus breder dan onderzoek, beter vertolkt zijn in het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen ten aanzien van klassiekere oudere systemen. Dit wordt vooral
als belangrijk ervaren als de jonge wetenschapper zich al focust op onderdelen zoals TRIPLE die
onderscheidt en hier ook hart voor heeft (zoals voor onderwijs of impact).
“Ik denk dat er meer ruimte is voor wat ik zelf belangrijk vind in dit model. Dat je kan doen
en werken aan wat bij jou past en wat jij belangrijk vindt. Dus ik vind goed onderwijs
belangrijk, maar onderzoek ook. En ik wil graag wat bereiken met mijn onderzoek. Dus dat
past dan beter in zo een TRIPLE model dan in een hele klassieke manier van beoordelen.”
Daarnaast geven deze respondenten aan dat ze hun identiteit beter kunnen vormen binnen de
verandering van erkennen en waarderen. Hierdoor ervaren zij het als gemakkelijk om zich op hun
plek te voelen en kan erkennen en waarderen hen een zekere zin van legitimiteit bieden.
“Ik kan me makkelijker op mijn plek voelen dan in het begin. […] Het geeft mij een soort
van gevoel van legitimiteit, dat ik niet helemaal alleen sta met het idee van wat nu eigenlijk
belangrijk is. Ik vind onderwijs ook belangrijk, en dat je wat met de publicaties doet en wat
de inhoud van die publicaties is, en niet alleen waar ze gepubliceerd zijn.”
4.2

Tussen papier en praktijk

Bovengenoemde kenmerken van het zelfbeeld van jonge wetenschappers zijn van invloed op de
manier waarop zij kijken naar het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen. In onderstaande
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paragraaf wordt ingegaan op in de mate waarin respondenten het vernieuwde systeem van erkennen
en waarderen (en daarmee het TRIPLE model) terugzien in de dagelijkse praktijk.
Respondenten geven aan dat het beleid – de visie van de UU op erkennen en waarderen – past bij
wat zij zelf zien als belangrijk en het beleid daarmee in beginsel goed vinden, wat overeenkomstig
is met paragraaf 4.1. Alle respondenten geven echter in zowel de interviews als de focusgroep aan
dat ze zich afvragen hoe het gepresenteerde beleid daadwerkelijk omgezet gaat worden tot een
realiteit.
“Op papier is het heel mooi. In de praktijk is het ingewikkeld denk ik, roept het heel veel
vragen op en vraagt het ook om een hele grote verandering. Ik denk dat het veel onzekerheid
met zich mee kan brengen. Maar de visie zoals die er nu is op erkennen en waarderen is
wel iets wat ik als onderzoeker heel erg onderschrijf. Ik vind het idee heel mooi.”
Over de implementatie van het beleid in de praktijk hebben sommige respondenten enerzijds goede
hoop, maar het merendeel is sceptisch over hoe het beleid daadwerkelijk vorm gaat krijgen. Op
papier staat nu hoe het anders moet, of zou moeten, maar de praktijk blijft in ervaring achter.
“I have a high hope that it will change something, but in reality, I can’t really feel that. I
see that the mainstream approach is still about publications. So I’m a bit pessimistic and
skeptical about it. It’s just nice on paper, but I don’t feel like I have any type of security that
it will actually be implemented.”
Hierbij speelt ook eenzelfde scepsis alsook een mate van cynisme bij respondenten dat het beleid
‘boven’ is bedacht. Respondenten voelen dat het beleid te veel top-down is ingestoken en te weinig
te doen heeft met hun dagelijkse praktijk. Hierdoor is er enige mate van weerstand tegen het beleid.
“Ik, en ook de mensen om mij heen, hebben dan zoiets van dat is weer iets wat boven is
bedacht en wij snappen het ook allemaal niet precies. Maar we zullen het meemaken. Er
heeft weer een manager opgezeten, wordt dan wel gegrapt natuurlijk.”
4.2.1

Discrepantie tussen beoogd beleid en ervaren realiteit

Naast dat er twijfel bestaat over of beleid meer wordt dan een papieren werkelijkheid, zoals
hierboven beschreven, worden er ook daadwerkelijke verschillen ervaren tussen de beoogde doelen
van het beleid en de realiteit van de praktijk. Wat respondenten terugzien in de praktijk is onder te
verdelen in informele en formele uitingen. Informeel ervaren respondenten dat erkennen en
waarderen ‘leeft’, wat uiting krijgt in gesprekken met collega’s en leidinggevenden. Formeel
ervaren de meeste respondenten weinig. Sommige respondenten geven aan dat concreet de B&O
formulieren veranderd zijn, terwijl veel anderen hier niet van op de hoogte zijn en daarmee niks
formeel veranderd zien.
“Als er dan heel erg wordt verkondigd van dit is erkennen en waarderen wat wij op de
universiteit willen, maar als het uiteindelijk in de praktijk ertoe leidt dat ik niet verder kan
doorgroeien, dat toch die individuele beurzen belangrijker zijn dan al het andere, of dat
toch degene die in de leidinggevende posities zitten nog vasthouden aan dat oude systeem,
dan loopt het alsnog vast.”
Er wordt daarmee een discrepantie ervaren tussen beleid en praktijk. Deze discrepantie wordt ook
ervaren als het gaat om carrière- en doorgroeimogelijkheden, zoals bovenstaand citaat laat zien. Op
papier wil de universiteit een breder beeld van academische excellentie, waarbij er niet alleen op
onderzoekspublicaties en eerste auteurschappen wordt gefocust. In de praktijk ervaren jonge
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wetenschappers echter dat wanneer ze op (bijna) alle onderdelen van TRIPLE excelleren, maar
weinig publiceren, ze alsnog niet te kunnen doorgroeien. Dit gebrek aan carrièremogelijkheden
wordt dan ook bevestigd in gesprekken met hun leidinggevenden.
“In mijn afgelopen beoordelingsgesprek had ik hele goede studentevaluaties en mooie
resultaten geboekt op impact en teamwerk. Dat was allemaal hartstikke leuk en mijn
leidinggevende zei dat het bijna excellent was, maar dat het predicaat excellent alleen
gegeven wordt aan mensen die een zak geld binnen hebben gehaald. Dus ik moest wel
denken aan mijn publicaties en beurzen. Dus nu is het narratief in beleid heel erg van we
willen het anders, maar in de praktijk staat onderzoek nog altijd bovenaan.”
Ook bij andere instanties buiten de universiteit waar jonge wetenschappers mee te maken hebben,
speelt deze discrepantie tussen geschreven beleid en ervaren praktijk. Om een daadwerkelijke
cultuurverandering te bewerkstelligen dienen ook de andere organisaties waar jonge
wetenschappers mee te maken hebben mee te bewegen met de trend rondom erkennen en
waarderen.
"Want je kan de criteria natuurlijk wel veranderen op papier, maar de mensen die het
feitelijke beoordelen doen moeten het ook echt gaan gebruiken. Dat hoor ik ook bij NWO
en VENI-beurzen, die gaven het gewoon toe, die zeiden: ‘het mag niet meer die citaties en
die H-indexen, maar ik ga dat gewoon googelen en dan gebruik ik het toch’.”
4.3

Onderzoek voert de boventoon

Zoals hierboven ook al kort wordt aangestipt door de respondenten, voert onderzoek volgens hen
nog steeds de boventoon in de praktijk alsook binnen het vernieuwde systeem van erkennen en
waarderen. Hierbij lijkt het dat de R van research nog altijd het belangrijkst is om te kunnen
doorgroeien. De cultuurverandering en de erkenning en waardering van een breder palet aan
vaardigheden, zoals de UU dat pretendeert, lijkt hiermee nog ver weg.
4.3.1

‘Publish or die’ cultuur

Uit de interviews, focusgroep en observatie blijkt dat er nog binnen teams, departementen en
faculteiten een cultuur heerst die zich sterk richt op publiceren en onderzoek doen. Onderzoek geeft
aanzien en wordt erkend, gewaardeerd, beloond en gevierd. Dit blijkt ook uit de manier van spreken
over onderzoek.
“De sfeer blijft toch wel ondanks veranderd beleid dat een publicatie iets is wat je kunt
vieren en iets waar je trots op kan zijn. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat je
publiceert.”
Deze sterke nadruk op onderzoek ervaren jonge wetenschappers soms als beknellend, vooral als zij
zelf niet zo sterk willen inzetten op publicaties. Deze respondenten zien onderzoek als belangrijk,
maar niet als het enige essentiële element om hun rol en functie als wetenschapper te vervullen (zie
ook paragraaf 4.1).
“They're like publish or die. Because that publish or perish thing is really big […] We have
Monday morning coffee with the whole department. And it's always what’s the news this
week? Who has published something? It's not like who had a nice course about leadership
or who had a nice press release. So that gives me the vibe that, at least at department level,
they only really care about if you publish something. And because I don’t focus that much
on papers, it can be hard and sometimes even discouraging.”
30

4.3.2

Onderzoek blijft de highway to a career

De sterke onderzoekscultuur speelt ook mee als het gaat om carrière- en doorgroeimogelijkheden.
Zodra aan respondenten wordt gevraagd wat ze zouden moeten doen om te kunnen doorgroeien
binnen de universiteit, geven zij aan dat je bijna alleen carrière kan maken door te excelleren op
onderzoek. Wat betekent dat je veel moet publiceren en het liefst in high impact journals. Hiermee
is onderzoek de highway, en soms ook de only way, naar een carrière binnen de universiteit.
“Ik zit op dit moment in de sollicitatieprocedure voor een UD positie. En nog steeds ligt er
voor mijn gevoel heel erg nadruk op mijn onderzoeksoutput, mijn research statement en
publicaties. En onderwijs heeft ook wel meer zwaarte, maar dat komt volgens mij gewoon
vanuit een praktische paniekaanval. Maar de andere onderdelen van TRIPLE worden
helemaal niet meegenomen. […] Als er iemand is met een dijk van een publicatie record,
dan telt dat nog wel echt zwaarder dan dat erkennen en waarderen.”
Respondenten geven aan dat je door middel van onderzoek binnen moet komen binnen de
universiteit. Als je academisch succesvol wil zijn, moet je onderzoek zien als prioriteit. Het is pas
mogelijk om op de andere pijlers van TRIPLE te focussen zodra je een vast contract hebt.
“Op dit moment is het denk ik nog steeds het slimste om onderzoek bovenaan te zetten als
prioriteit. Maar goed dat is ook de vraag die heel veel mensen hebben, of dat systeem gaat
veranderen of stiekem gewoon niet. Dus als ik mezelf helemaal zou willen specialiseren in
onderwijs is er geen carrièremogelijkheid. […] Via de onderzoekskant kom je op UD niveau
en daar kan je dan die vertakking gaan krijgen. Maar tot die tijd moet je via onderzoek
binnenkomen.”
4.3.3

Onderwijslast en onderzoekstijd

Aansluitend op de cultuur, waardering rondom onderzoek en de gebruikte taal daarbij, geven veel
respondenten aan dat onderwijs minder wordt erkend en gewaardeerd dan onderzoek. Veel
respondenten geven veel onderwijs en vinden dit ook leuk, maar dit wordt nog steeds door de
universiteit bestempeld als een last.
“We still don’t value teaching as much as we value research. Teaching is still the unwanted
child, the burden. Teaching is fulfilling an obligation in some extend for some teachers,
which I find bit sad. I really like to teach, but again because I feel like a publication is more
valued somehow, I don’t feel like I can make a career in academia with only teaching.”
Daarnaast wordt onderwijs gezien als een stap naar beneden. Deze lagere waardering van onderwijs
wordt ook zichtbaar in de taal die wordt gebruikt rondom onderwijs (en onderzoek). Zo wordt
gesproken over onderwijslast en onderzoekstijd en onderwijs als de ‘burden’ en ‘unwanted child’,
zoals bovenstaand citaat ook illustreert. Onderwijs wordt daarmee gezien als ‘minder’ dan
onderzoek. Dit wordt in de praktijk zichtbaar doordat junior universitair docenten minder salaris
krijgen en niet in aanmerking komen voor een vast contract.
“I’m really happy to be teaching and I enjoy it, and I think it’s a nice change from doing
research. And my supervisor was like, are you not looking for research positions? She had
assumed that I’ve taken a step sideways or down to become a teacher. And to some extent I
have, because my salary does not reflect that I have a PhD.”
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Jonge wetenschappers worden nog steeds als ‘anders’ bestempeld als ze onderwijs willen geven in
plaats van onderzoek willen doen. De respondenten met een sterker onderwijsprofiel hebben een
sceptische houding tegenover erkennen en waarderen. Doordat zij tijdelijke contracten hebben, een
lager salaris ontvangen en weinig tot geen uitzicht hebben op doorgroeien, voelen zij weinig tot
niks van het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen in hun dagelijkse praktijk. Pas als ook
doceren daadwerkelijk erkend en gewaardeerd wordt, dan kunnen ook zij geloven dat de universiteit
echt iets aan het veranderen is.
“I don’t feel that anyone has changed their way of working. Teachers are still being offered
4-year contracts. Why do I have to leave my job if I’ve been an excellent teacher? If the
university is really implementing a sensible recognition and rewards policy, I wouldn’t be
forced to leave my job. But that’s the reality of the system at the moment. When that actually
changes, I can believe something is happening. Until then it’s just a piece of paper.”
Doordat de cultuur van de universiteit zich nog steeds zo sterk richt op onderzoek, hebben de
respondenten met een onderwijsprofiel en onderwijsaanstelling het gevoel dat ze onderzoek in hun
vrije tijd moeten bijhouden. Dit terwijl hier binnen hun taakstelling geen tijd voor is. Dit kan ook
extra werkdruk opleveren.
“Dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik nu nog zo veel onderzoek doe, ook in
mijn weekend bijvoorbeeld. Ik maak me nu al zorgen voor als ik straks weg moet als docent,
dat ze dan zeggen we nemen je niet meer aan, want je bent al zo lang geleden afgestudeerd
en je bent al zo lang uit onderzoek en de theorie.”
4.4

Zorgen over invulling van andere TRIPLE pijlers

Door de sterke onderzoekscultuur en de taal die dit onderstreept, worstelen jonge wetenschappers
in de praktijk met onzekerheid en onduidelijkheid over hoe de pijlers naast onderzoek erkend en
gewaardeerd gaan worden. Doordat er nog weinig handvaten zijn geboden in de praktijk over hoe
deze pijlers beoordeeld gaan worden, is het voor respondenten onduidelijk of zij met de andere
TRIPLE pijlers ook carrière kunnen maken.
“Kijk, onderzoek is een zekerheid. Als je excelleert op onderzoek weet je dat je mag blijven op
de universiteit en dat je carrière gaat maken. Maar als je enorm goed bent leiderschap en team
spirit, nobody knows of je dan ver gaat komen of niet.”
Zo ervaren respondenten dat het TRIPLE model onduidelijkheid met zich meebrengt over de vraag
wat er nodig is om door te groeien. Publicaties en de H-indexen zijn makkelijk te kwantificeren en
de eisen met betrekking tot deze maatstaven om door te groeien daarmee duidelijk. Nu is het echter
voor respondenten vaak onduidelijk waar zij op beoordeeld worden als meer om een narratief
gevraagd wordt. Want hoe kan team spirit, impact of leiderschap erkend en gewaardeerd worden,
en daarmee beoordeeld ten aanzien van een promotie?
“We should see people for different talents. But how can you give a weight to the other
talents they have in TRIPLE. That’s what’s missing now. It’s clear in terms of measuring
publications, but it’s not clear how to measure impact and team spirit, and how that can be
valued towards your promotion.”
4.4.1

Extraatjes en hobbyprojectjes

Het doel van beleid is om een breder beeld van (goede) wetenschap te schetsen, en daarmee meer
dan alleen onderzoek te erkennen en waarderen. De cultuur van de universiteit is hier echter zoals
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besproken nog niet op ingericht. Andere pijlers krijgen in ervaring van jonge wetenschappers door
deze cultuur binnen carrière- en doorgroeimogelijkheden geen plek, en tellen niet mee als criteria
bij bevordering.
“Ik ben heel actief buiten de muren van de universiteit, in de media. Maar voor mijn gevoel
telt dat totaal niet mee in de sollicitatieprocedure, daar is geen ruimte voor. Behalve op je
CV waar je het er gewoon zelf in fietst. Ik heb het idee dat het [erkennen en waarderen] nog
een beetje een holle frase is.”
De andere domeinen van TRIPLE naast onderzoek en onderrwijs (team spirit, impact, professional
performance en leiderschap) worden gezien als ‘hobbyprojectjes’ of ‘extraatjes’. Respondenten
ervaren dat de universiteit deze pijlers ziet als iets extra’s dat in de kern niet behoord tot de
wetenschapspraktijk en daarmee maar een soort bezigheidstherapie is. Deze pijlers worden in de
praktijk niet of nauwelijks erkend en gewaardeerd.
“Dat zit hem ook in het praten over iets extra’s of hobbyprojectjes. Dat je zo komt tot
impact. Dat maakt dat het nooit als integraal onderdeel wordt gezien en behandeld. Het
wordt dan gezien als een soort buitenpost.”
Opvallend is dat de taal die wordt gebruikt deze cultuur in stand houdt. Zoals het citaat hierboven
aangeeft, wordt impact benoemd als een extraatje en hobbyprojectje. Wetenschappers die zich
focussen op dit soort extraatjes en hobbyprojectjes ervaren dat ze worden gezien als ‘andere’ of
‘niet standaard’ UD’s of AiO’s. Dit zijn jonge wetenschappers die voor hun gevoel buiten de norm
van onderzoek gaan, wetenschappers die graag doceren, leidinggeven of impact creëren. Deze taal
kan de cultuur in stand houden en volgens respondenten ervoor zorgen dat andere onderdelen van
TRIPLE minder plaats krijgen om erkend en gewaardeerd te worden.
“Dat zit hem dus denk ik impliciet in taal die er wordt gebruikt. Toen ik hier kwam werken
was ik helemaal verbaasd dat mensen het hadden over onderwijslast en over een
onderwijshoogleraar. Want dat is dan schijnbaar iets anders dan een ‘gewone’ hoogleraar.
[…] Niemand heeft het over zichzelf vrijkopen uit onderzoek.”
4.4.2

Onderwijs als onserieuze taak

Net zoals in paragraaf 4.3.3 is benoemd en bovenstaand citaat aangeeft, wordt onderwijs niet als
een serieuze taak en carrièremogelijkheid gezien. Onderwijs blijft het onderspit delven, ook al geeft
het overgrote merendeel van de respondenten onderwijs.
“Met andere elementen dan onderzoek kan je een carrièrepaadje maken zeg maar. Dus ik
denk dat het nog wel net aan lukt onderwijsdirecteur te worden. Of misschien alleen
opleidingscoördinator eigenlijk als ik eerlijk ben. En daar stopt het dan wel.”
Respondenten voelen dat zij zichzelf moeten bewijzen alsook dat onderwijs een significant
onderdeel is van wetenschapper zijn. Zij geven aan dat leidinggevenden of supervisors hier tevens
een belangrijke rol in spelen. Als een leidinggevende onderwijs erkent en waardeert als een
substantieel onderdeel van het zijn van een wetenschapper, ervaren de respondenten ook dat
onderwijs belangrijk is en hoeven zij zich minder te bewijzen. Wanneer leidinggevenden onderwijs
echter ook als een last zien, zoals onderstaand citaat illustreert, wordt de bewijs- en
verontschuldingsdrang groter.
“Ik merk dat ik me vaak moet verontschuldigen waarom ik nu docent ben geworden, met
name bij de wat meer ouderwetse onderzoekers. Iedereen zegt van ‘oh maar je was zo een
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goede onderzoeker’ en ‘wat zonde dat je nu docent bent’. Mijn hoogleraar zei bijvoorbeeld
tegen mij: ‘je gaat je vervelen als docent’ en ‘ik geloof niet dat je docent gaat blijven, je
gaat zo weer terug naar het onderzoek want docent zijn dat is leuk voor even’. Zo wordt er
heel erg over gepraat. Door dit soort opmerkingen heb ik het gevoel dat ik de hele tijd moet
uitleggen dat ik docent ben.”
4.4.3

Incidentele voorbeelden

Wat tevens wordt benoemd in het licht van onzekerheid en onduidelijkheid over de andere TRIPLE
pijlers, zijn rolmodellen. Oftewel hoogleraren of mensen hoger op de academische ladder die zijn
doorgegroeid op onderwijs of een van de andere TRIPLE pijlers naast onderzoek.
“Rolmodellen zijn ook heel belangrijk. Als je mensen boven je ziet waar je je niet in herkent,
dan wordt dat hele doorgroeien ook een beetje vreemd. Dan denk ik van ja, moet ik mezelf
zoveel aanpassen? Alleen dan kan ik er komen. Als we dus weten en waarderen met zijn
allen dat er diverse functies zijn, dan zou dat denk ik ook meer mensen, inclusief mijzelf,
zelfverzekerder maken. Dat weet je wat je doet op jouw manier nuttig is en dat je daarmee
kan doorgroeien.”
Respondenten geven aan dat sommige voorbeelden, als deze bestaan binnen de universiteit,
minimaal zijn of worden gebruikt als een excuus om te laten zien dat er echt iets met meerdere
functieprofielen wordt gedaan. Hiermee worden deze ‘andere’ hoogleraren een soort boegbeelden
om aan te tonen dat er iets gebeurt.
“Ik vind dat de voorbeelden van mensen die dan anders erkend en gewaardeerd worden als
een excuus worden gebruikt. Van: ‘zie je wel, we hebben iemand die op engagement of
maatschappelijk gedreven onderzoek is bevorderd, die heeft ook een ander
functieprofiel’. Of ‘we hebben toch een onderwijs hoogleraar?’ Ja, één, en nu zitten we
weer op slot voor 30 jaar.”
4.5

Schaap met vijf (of zes) poten

De cultuur zoals beschreven in paragraaf 4.3 en de zorgen rondom erkenning en waardering van de
pijlers naast onderzoek zoals besproken in paragraaf 4.4, zorgen ervoor dat respondenten ervaren
dat zij een schaap met vijf (of zes) poten dienen te worden die excelleert op alle pijlers van TRIPLE.
Ook al staat expliciet in de visie van UU aangegeven dat er niet naar een schaap met vijf poten
wordt gezocht, en respondenten hier zelfs soms van de op de hoogte zijn, ervaren zij dat dit in de
praktijk nog steeds van hen verwacht wordt als zij niet volledig op onderzoek willen focussen.
“Enerzijds heel mooi die diverse profielen, ben ik helemaal voor, maar anderzijds vind ik
het ook als groot nadeel hebben dat er opgeven moment van je verwacht wordt dat je op
alle fronten succesvol bent. Dat is eigenlijk niet wat ze ermee bedoelen, maar dat is wel een
neveneffect. Dat je ineens [..] een schaap met vijf poten bent.”
Doordat respondenten het gevoel hebben dat ze een schaap met vijf poten dienen te zijn om te
kunnen doorgroeien binnen de universiteit, hebben ze het gevoel dat ze bij B&O gesprekken geen
onderdelen kunnen leeg laten. Respondenten geven tevens aan dat dit kan leiden tot extra werkdruk.
“Het gevoel van een schaap met vijf poten krijg ik wel. Het voelt heel raar om iets leeg te
laten [op mijn B&O formulier], dan voelt het alsof je het niet goed hebt gedaan. Ik verzin
dan wel dingen om daar te kunnen invullen.”
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Daarnaast heeft het idee van een schaap van vijf poten effect op of respondenten überhaupt willen
doorgroeien binnen de universiteit. Zo geven sommige jonge wetenschappers aan dat ze dit niet
zouden willen, wanneer er zo veel van hen wordt gevraagd voor een hogere positie.
“Ik denk dat ik eigenlijk wel de ambitie heb om UD’er te worden, maar als ik denk aan wat
je dan allemaal moet doen, dan denk ik echt ‘pff’ en dan ga ik twijfelen. Want ik wil geen
schaap met vijf poten worden, ik wil de dingen doen waar ik voor sta, en niet alles. En als
dat gevraagd wordt bij een UD positie, weet ik niet of ik dat wel zou moeten willen.”
4.6

De leidinggevende en het departement bepaalt…

Uit de interviews, focusgroep en observatie blijkt dat vooral de directe leidinggevende of promotor
van de respondenten een belangrijke rol speelt in de manier waarop zij ervaren dat zij ruimte krijgen
om erkennen en waarderen in de praktijk te brengen. Dit speelt daarmee ook belangrijke rol of zij
ervaren daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om te kunnen doorgroeien op andere TRIPLE
pijlers.
“Like at a university level you can provide lots of things to people. But day to day, if
someone’s boss is like: ‘no, you're not doing that’ or ‘we don't have time for that’, then
there's nothing that you can really do at that stage.”
Respondenten ervaren zowel een positieve als een negatieve invloed die een leidinggevende kan
hebben op de ervaren ruimte. Als een leidinggevende positief staat tegenover de vernieuwde manier
van erkennen en waarderen, ervaren respondenten dat ze meer tijd en ruimte krijgen om op anderen
pijlers dan onderzoek te focussen.
“Als ik dan aangeef bij mijn leidinggevende dat onderzoek misschien niet het
allerbelangrijkste is voor mij en dat ik daar minder op wil focussen, dan is daar wel de
ruimte voor. Zij staat ook heel erg open voor het erkennen en waarderen. Het is ook al iets
dat ze automatisch met ons besprak.”
Wanneer leidinggevenden echter niet open staan voor de vernieuwde manier van erkennen en
waarderen, ervaren respondenten dit is al een belemmerende factor in hun omgeving. De
leidinggevende kan hiermee de mogelijkheid tot het in de praktijk brengen van TRIPLE alsook
mogelijkheden tot carrière maken in de weg kan zitten. Leidinggevenden zitten dan meestal zelf
sterk in de onderzoekscultuur en zijn in dat geval vaak terughoudend als het gaat over op andere
onderdelen dan onderzoek focussen.
“Mijn ervaring is dat het heel erg verschilt welke leidinggevende je hebt. Dus de wat oudere
ouderwetsere hoogleraar die moet er vaak niet zo veel van hebben en vindt het gedoe en
gezeik. In mijn ervaring komen die ook altijd met van die hele slappe tegenexcuses waarom
het niet nodig of geen goed idee zou zijn.”
Naast dat de leidinggevende als belangrijk wordt ervaren, is ook de formele werkcontext van
belang. Hierbij wordt er verwezen naar de B&O formulieren. Respondenten geven aan dat de kans
klein is dat de praktijk verandert, als de formele werkcontext niet verandert.
“Ik vind het ook heel belangrijk dat het opgenomen is in de B&O formulieren. Want als het
[de pijlers naast onderzoek] geen ruimte mag hebben in je beoordelingsgesprekken heb je
ook minder de neiging om dat te doen […] En als je er niet op beoordeeld wordt, is de
motivatie wel minder om het dan te gaan doen.”
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4.7

… Maar creëer ruimte voor wat belangrijk is

Tegenovergesteld aan dat de leidinggevende en het departement bepalen, geven respondenten ook
aan een zekere mate van keuzevrijheid en ruimte te ervaren om zelf vorm te geven aan erkennen en
waarderen. De jonge wetenschappers dienen actief zelf het erkennen en waarderen en TRIPLE
model vorm te geven zodat het past in hun dagelijkse werkzaamheden. Het gaat om de tijd en ruimte
die de respondent zelf pakt.
“Dat vraagt assertiviteit, proactiever zijn en dus misschien ook wel de juiste mensen
kennen. Dus het is meer de vrijheid die je zelf neemt. Je krijgt er geen tijd voor ofzo, maar
je kan er wel zelf tijd voor inruimen.”
In de taakstelling van de respondenten is over het algemeen geen expliciete ruimte om zich te
richten op pijlers buiten onderzoek en onderwijs. Actief zijn op andere gebieden komt vanuit
intrinsieke motivatie, omdat zij dit zelf willen ontwikkelen of belangrijk vinden. Doordat de
respondenten autonomie ervaren in hun werk, is het mogelijk om in zekere mate de TRIPLE
onderdelen die zij belangrijk vinden in de praktijk te kiezen en te ontwikkelen. Maar zoals ook
hierboven aangegeven, kunnen leidinggevende en/of de cultuur binnen het departement
belemmerend zijn in de eigen keuzevrijheid.
“Ik heb dat soort van paradoxaal genoemd. Omdat ik goed onderwijs kan geven of dingen
doe met publiek, daar word ik misschien het meest om gewaardeerd, maar minst om erkend
[…]. Terwijl als ik nou onderzoek publiceer, dat doet het schijnbaar wel goed. Dan kan ik
met iets heel kleins wel ineens ergens over onderhandelen in mijn aanstelling en dat vind ik
echt heel vreemd. En dat veroorzaakt allerlei soorten van onzekerheden. Het wordt wel
verwacht, maar in de norm is het eigenlijk nog steeds anders.”
4.7.1

Ervaren kansen binnen beleid

Ondanks de sterke invloed van de leidinggevende, biedt het beleid een zekere mate van
discretionaire ruimte aan respondenten. Hiermee kan het vernieuwde systeem kansen met zich
meebrengen. Want enerzijds is een systeem van publicaties duidelijk, maar tegelijkertijd ervaren
respondenten dat niet al het werk van een jonge wetenschapper te vatten is in meetbare en
kwantificeerbare indicatoren. Vooral als respondenten zich breder positioneren op TRIPLE, kan het
kansen bieden om zelf een soort profiel samen te stellen.
“Ik denk wel dat het iets van duidelijkheid kan bieden. Met die figuur kan je die blaadjes
gaan inkleuren en dat is voor iedereen net anders gevuld. Dan denk ik wel dat het wat
tastbaarder wordt. Hierdoor kan je beter laten zien waar je zelf goed in bent. Aan de andere
kant valt dan ook weg dat je geen checklist meer hebt. Het is niet meer van: ‘je hebt zoveel
artikelen dus je kan promotie maken’.”
Naast kansen om zelf een profiel te kunnen vormen, geven respondenten ook aan dat deze manier
van erkennen en waarderen stimulerend kan zijn om door te groeien. Veel respondenten vinden de
oude systemen te individualistisch ingestoken. TRIPLE biedt daarmee een bredere kijk op wat
wetenschap en een wetenschapper is. Dit kan als motivatie dienen om door te groeien.
“Ik denk dat het inderdaad heel stimulerend is, want als we bij dat hele traditionele model
waren gebleven, dan moet ik ook zeggen, dan was ik hier niet geweest. Dus in die zin denk
ik dat TRIPLE juist heel veel mogelijkheden biedt tot motivatie en stimulans. Maar dan
moeten die stappen ook gemaakt worden.”
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Maar, net zoals bovenstaand citaat aangeeft, zijn respondenten ook in enige mate sceptisch over de
daadwerkelijke motivatie die het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen kan brengen.
Zolang beleid niet wordt vertaald naar een praktijk, biedt het op papier een mogelijkheid tot
motivatie, maar blijft deze stimulans in de praktijk nog weinig voelbaar.
“Ik kijk het nog een paar jaar aan bij deze universiteit wat ervan komt. Het is de reden dat
ik hier nu ben. Ik denk dat ik 10 of 20 jaar geleden allang weg was geweest met dat
systeem. Dus het is wel een motiverende reden. Maar als ik aan mijn leidinggevende vraag,
en die zijn helemaal niet onwelwillend, wat er op de horizon ligt om van UD 2 naar UD 1
te gaan, dan is dat eigenlijk nog een heel moeilijk gesprek. Dat is niet uit onwelwillendheid,
maar zij weten het eigenlijk gewoon ook echt niet.”
Zoals bovenstaand citaat ook aangeeft, heeft de ervaren kennis over de vernieuwde manier van
erkennen en waarderen invloed op de ervaren motivatie. Doordat de respondent, en ook diens
leidinggevende, niet weet wat er nodig is om te kunnen doorgroeien binnen het vernieuwde systeem,
wordt het systeem van erkennen en waarderen als minder stimulerend ervaren.
4.8

Carrière maken binnen en buiten de Utrechtse universiteitsmuren

Bovenstaande paragrafen gaan over of erkennen en waarderen van invloed is op de carrière- en
doorgroeimogelijkheden van respondenten. Hierbij is respondenten tevens gevraagd of ze
überhaupt carrière willen maken binnen de universiteit alsook in het buitenland.
4.8.1

Wel of niet binnen de universiteit carrière willen maken

Wat veel terugkomt in de gesprekken is dat respondenten de manier van erkennen meenemen als
het gaat om het vormgeven van hun carrière- en doorgroeimogelijkheden. Opvallend is dat dit ook
specifiek speelt bij de vraag of ze binnen de universiteit/ de academie willen blijven werken. Hierbij
staan sommige respondenten positief tegenover een carrière binnen de UU, doordat zij ervaren dat
op de UU gesprekken gaande zijn en dingen kunnen veranderen. Dit is naar hun mening minder aan
de gang binnen andere universiteiten.
“Ik heb het gevoel dat de UU de plek is waar dit nu gebeurt en waar deze discussie wordt
gevoerd. Als ik nu kijk naar de UvA of andere universiteiten denk ik ook, dit is echt de plek
waar ik wil zijn, omdat dit volgens mij ook de plek is waar dingen aan het veranderen zijn.
Ik heb wel het gevoel dat we als universiteit door deze gesprekken te voeren met elkaar
impact hebben op de manier waarop we kijken naar wetenschap.”
Er wordt veel aangegeven dat de cultuur zoals die nu is, die zich sterk richt op onderzoek, niet
volledig past bij wat de wetenschapper belangrijk vindt. Als hierbij komt dat een leidinggevende
niet positief staat tegenover TRIPLE of het gevoel overheerst dat de cultuurverandering te lang gaat
duren, dan blijven sommige respondenten niet eindeloos hun geluk binnen de universiteit zoeken.
Daarmee is de keuze om de universiteit te verlaten reëel.
“Ik moet mezelf heel erg op de klassieke wijze laten zien en bewijzen. Hoewel ik onderzoek
doen heel erg leuk vindt, zie ik ook om me heen dat daarin strategische en egocentrische
keuzes worden gemaakt die niet altijd het belangrijkste doel dienen. Ja, dan vraag ik me af
of de academische wereld dan wel matcht bij mij. […] Als ik de overweging maak dat er
dingen van mij gevraagd worden die ik gewoon te veel vindt, zoals zo’n schaap met vijf
poten worden, en dat ik daarvoor keuzes in het leven moet maken die ik gewoon niet wil
maken dan nee, dan is de academische wereld niet mijn omgeving. Dan ga ik ergens anders
heen.”
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Uit de interviews en focusgroep blijkt dat dit zowel speelt bij respondenten die al langer binnen de
universiteit werken (vaak UD’s) alsook bij PhD’ers. Die laatste groep geeft aan dat er meer twijfel
bestaat of zij na afronding van hun PhD willen blijven werken binnen de universiteit. Dit speelt
vooral als er alleen maar gefocust wordt op onderzoek en als zij niet de waarden die zij zelf
belangrijk vinden vertolkt zien worden in de manier van werken.
“Ik denk dat veel PhD’ers echt niet meer heel gelukkig worden van alleen onderzoek doen.
Veel mensen hebben echt wel ambities om dingen ernaast te doen. Er zijn ook voorstellen
geweest om daar iets mee te doen in een proefschrift. Dan worden mensen heel enthousiast,
maar ik merk gewoon dat hoogleraren en begeleiders dan vaak heel erg terughoudend
worden. Daardoor worstelen PhD’ers juist weer met veel motivatieproblemen, waardoor
het eigenlijk een soort vicieuze cirkel wordt. Dan komt er uiteindelijk ook een punt dat ze
eigenlijk moeten stoppen, omdat ze alleen maar met onderzoek bezig zijn.”
4.8.2

Onzekerheid over carrière in het buitenland

De meeste respondenten geven aan vooral bezig te zijn met hun carrière in Nederland en niet per se
te kijken naar buitenlandse universiteiten. Degenen die wel een carrière overwegen in het
buitenland, ervaren onzekerheid wat betreft hun carrièremogelijkheden daar.
“The struggle becomes if I go to America, or I go to England or I go to, I don't know China,
are they going to have the same recognition and reward system? So they might say we don't
care that you're a good leader or we don't care that you work on diversity and inclusion issues,
we just want to know how many papers you have.”
Net zoals in de inleiding (paragraaf 1.2) is benoemd, bestaat er onzekerheid of andere universiteiten
mee zullen gaan in de trend van deze vernieuwde manier van erkennen en waarderen. Vooral de
respondenten die zich focussen op de gebieden buiten onderzoek ervaren hier onzekerheid over.
“Dat is ook iets waar ik zelf heel erg over nadenk. Ik wil eigenlijk vooral mijn eigen interesses
leidend laten zijn in mijn carrièrekeuzes, maar ik voel dan wel dat ik dus vooralsnog binnen
Nederland of binnen de Universiteit Utrecht keuze heb als ik inzet op dat ‘anders’ zijn. Maar
bijvoorbeeld een tijd naar het buitenland of op een buitenlandse universiteit werken zie ik
eigenlijk met het profiel waar ik naartoe aan het ontwikkelen ben veel minder carrièrekansen.
Omdat ik het idee heb dat in de internationale gremia waar ik me vanuit mijn vakgebied in
bevind, het toch vooral gaat over dat je heel goed onderzoek kan doen en de rest boeit niet.”
4.9

Mogelijkheden voor (versnelde) cultuurverandering

Wat respondenten opmerken is dat een grote cultuur- en organisatieverandering nodig is om te
komen tot een daadwerkelijke implementatie van beleid in de praktijk. De universiteit wordt gezien
als een logge organisatie, waarbinnen een cultuurverandering lastig te bereiken is. Aan de andere
kant geven respondenten aan dat er een nieuwe generatie aankomt, die de cultuur binnen de
universiteit met de tijd wel kan veranderen.
“Natuurlijk vraagt wat organisatorisch bedacht is om een cultuurverandering. En als er
iets moeilijk is, is dat het wel. De universiteit heeft gewoon zo’n duidelijke cultuur die
onderzoek bovenaan zet. Zie dat maar te veranderen. Dus het is heel goed dat ze dit hebben
bedacht, maar het vraagt gewoon om een hele andere manier van denken van hoogleraren
die er al 40 jaar zitten en al 40 jaar die bepaalde cultuur kennen […] Ik denk wel dat er
veranderingen kunnen komen en dat die grotendeels vanuit de jongere generatie zullen
komen.”
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4.9.1

Schetsen van voorbeeldpaden

Naast dat respondenten is gevraagd naar hun ervaringen in de praktijk met erkennen en waarderen,
is ook gevraagd wat zij zelf zien als mogelijkheden om een (versnelde) cultuurverandering te
bewerkstelligen. En hiermee zowel hun onzekerheid en onduidelijkheid rondom de implementatie
van beleid in de praktijk als over hun carrière- en doorgroeimogelijkheden deels weg te nemen.
Enkele respondenten geven aan dat meer handvaten in beleid hen kan helpen duidelijkheid en
zekerheid te scheppen. Zoals ook in paragraaf 4.2 is aangegeven vinden zij de UU visie vaak een
goed en mooi idee, maar biedt het te weinig handvaten in de praktijk.
“Ik zou graag een paar voorbeelden zien van ‘dit waarderen wij als universiteit’. Dat de
universiteit het veel concreter maakt. En dan kan je het alsnog vrij laten, van hier zijn
bijvoorbeeld drie hypothetische casussen waarin wij vinden dat deze persoon nog meer kan
ontwikkelen en hierin voldoet. Want dan schets je echt, wat ik zei over die publicaties als je
er 5 publiceert in plaats van 6, dat dat kan. Als de universiteit dat ook daadwerkelijk op
papier zet, dan creëer je ook een idee van dit is ook goed.”
Als de UU expliciet op papier zet dat zij de pijlers naast onderzoek erkent en waardeert, kan dit
ertoe leiden dat jonge wetenschappers meer durven te kiezen voor carrière opties in deze domeinen.
Zolang de universiteit nog niet concreet op papier heeft gezet dat deze pijlers in de praktijk ook echt
worden erkend en gewaardeerd, is de durf om te kiezen voor bijvoorbeeld een onderwijs- of
impactcarrière lager. En juist die durf is, zo lichten respondenten toe, essentieel om verandering te
bewerkstelligen. Als niemand die eerste stap durft te zetten, wordt er nooit een cultuur- en
organisatieverandering bereikt.
“Ik denk omdat je nu nog niet echt een concreet voorbeeld hebt van een good practice, dat
het daardoor moeilijk is om een beeld van tevoren te vormen. […]. Niet iedereen kan overal
goed in zijn en dat is wat dit TRIPLE model heel duidelijk moet gaan maken, dat het
differentiëring is. Dat je kunt focussen op dat aspect waar je echt goed in bent. En niet zo
individueel als dat nu binnen de universiteit is. […] Maar ja dat vraagt wel om veel lef, en
zolang er niet zwart op wit staat dat het ook echt gaat gebeuren, is die durf er bij mij een
stuk minder”
4.9.2

Het team als centraal en expliciet uitgangspunt

Door respondenten wordt tevens benadrukt dat het centraal stellen van het team een mogelijkheid
kan zijn om tot een versnelde cultuurverandering te komen en onzekerheid te verminderen. Door
het meer centraal stellen van het team kunnen de uitdagingen rondom de individualistische manier
van beoordelen die is ingebed in de cultuur alsook de uitdagingen rondom het idee van het schaap
met vijf poten verminderd worden.
“That’s why the team is so important. Some people in the team are great in building
connections with societal stakeholders, others are great in taking on leadership
responsibilities and others are great at writing research papers. That’s why we need teams
of people that have diverse skillsets. What worries me in academia is that we don’t promote
people with these diverse skillsets. We promote people that can do PhD’s and that’s a very
unique skillset.”
Het TRIPLE model neemt het team als centraal en expliciet uitgangspunt. Maar, zo geven
respondenten aan, is dit in de praktijk nog niet altijd voelbaar en zijn er twijfels over hoe belangrijk
het team daadwerkelijk is. Vooralsnog is de perceptie en de praktijk dat maar één iemand uit het

39

team kan doorgroeien en dat wanneer het iemand lukt om een individuele beurs binnen te slepen,
dit aanzienlijk de carrièrekansen vergroot.
“Wat je nodig hebt als je echt wilt differentiëren, is dat je denkt van: ‘oké ik heb iemand die
alleen maar onderzoek doet, maar ik heb ook iemand die leiderschap, team spirit en impact
combineert en iemand die professional performance doet’ en dan moet je in een team gaan
kijken hebben en coveren we alles. Dus ik denk dat je veel meer moet gaan denken hebben
we alles binnen het team, dan dat je op individueel niveau gaat kijken. Maar dat vergt een
andere manier van kijken naar je gaat werknemers.”
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5.

Conclusie

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Vervolgens wordt
geanalyseerd hoe de conclusie en de resultaten vanuit de empirie zich verhouden tot de theoretische
concepten zoals besproken in het theoretisch kader.
5.1

Beantwoording hoofdvraag

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Hoe ervaren jonge wetenschappers
van de Universiteit Utrecht het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen in hun dagelijkse
praktijk en hoe is dit van invloed op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden? Deze vraag wordt
in deze paragraaf beantwoord.
De ervaringen van jonge wetenschappers met het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen
blijken paradoxaal. Respondenten geven enerzijds aan zich op micro niveau ten aanzien van hun
identiteit meer gezien te voelen. Zij lichten toe dat er meer ruimte is voor hun eigen waarden en
voor de elementen die zij zelf belangrijk vinden in de vernieuwde manier van erkennen en
waarderen. Het gaat bijvoorbeeld om waarden als een breder palet van vaardigheden die worden
erkend en gewaardeerd, het belang van het team als centraal uitgangspunt en weg van de
individualistische manier van beoordelen. ‘Er is meer ruimte voor mensen zoals ik’ is het gevoel
dat heerst. Dit leidt tot meer kansen en daarmee motivatie om door te groeien. De transitie van
erkennen en waarderen beïnvloedt de manier waarop jonge wetenschappers naar zichzelf en naar
wetenschap kijken, en kunnen daarbinnen ook meer zichzelf zijn.
Tegenover bovenstaande ervaringen staan gevoelens van onzekerheid en onduidelijkheid bij jonge
wetenschappers rondom de betekenis van erkennen en waarderen in de praktijk en de invloed die
TRIPLE heeft op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden. Deze gevoelens spelen vooral ten
opzichte van het meso niveau. Respondenten zijn sceptisch over de vraag of er in de praktijk ook
daadwerkelijk meer ruimte is voor hen. Wetende hoe het werkt binnen de universiteit en hoe de
cultuur is, lijkt het nog een hele weg te gaan en twijfelen jonge wetenschappers of de
cultuurverandering van erkennen en waarderen snel (genoeg) gaat gebeuren. Verschillende factoren
spelen hier een rol in. Zo zet de cultuur van de universiteit onderzoek nog steeds bovenaan. Dit
wordt onderstreept door de taal die wordt gebruikt en doordat onderzoek nog steeds de weg is naar
een carrière binnen de universiteit. Door deze sterke onderzoekscultuur en de taal, ervaren jonge
wetenschappers in de praktijk dat pijlers naast onderzoek (team spirit, impact, professional
performance en leiderschap en onderwijs) niet of weinig worden erkend en gewaardeerd.
Opvallend is dat de ervaren onzekerheid en onduidelijkheid niet hetzelfde is voor de verschillende
TRIPLE pijlers. Over onderzoek bestaat nauwelijks onduidelijkheid, want dit wordt nog steeds
gezien als een veilige optie om op te focussen om carrière te maken. Bij onderwijs speelt niet per
se een onduidelijkheid, onderwijs is sterk ingebed in taakstellingen en hierbij zijn ook handvaten
geboden hoe dit beoordeeld kan worden (bijvoorbeeld middels studentevaluaties of de BKO). Het
probleem dat bij onderwijs speelt is dat onderwijs niet op de gelijke wijze erkend en gewaardeerd
wordt als onderzoek. Onderwijs wordt nog steeds gezien als een last, ongewenst en een stap naar
beneden. Onderwijs wordt daarmee gezien als een onserieuze taak die ‘moet’. Ten aanzien van
carrière- en doorgroeimogelijkheden hangt hiermee samen of jonge wetenschappers durven te
kiezen voor een expliciete onderwijsloopbaan. Zolang de universiteit niet expliciet op papier zet dat
er een toekomst zit in doceren, zullen jonge wetenschappers hier huiverig zijn.
Over de andere pijlers (team spirit, impact, professional performance en leiderschap) bestaat meer
onzekerheid en onduidelijkheid. Er is weinig tot niks bekend bij respondenten over hoe deze pijlers
in de praktijk kunnen bijdragen aan een carrière. Deze andere pijlers worden gezien als extraatjes
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en hobbyprojectjes. De taal rondom de andere pijlers houdt hiermee de onderzoekscultuur in stand.
De UU en bijbehorende departementen hebben nog geen structuren geboden die tegemoetkomen in
het erkennen en waarderen van pijlers naast onderzoek en onderwijs. Er is op dit gebied nog weinig
kennis over hoe deze pijlers beoordeeld kunnen en moeten worden. De organisatiestructuur en cultuur zijn er nog niet op ingericht carrière paden buiten onderzoek te faciliteren, waardoor er
onzekerheid heerst onder jonge wetenschappers om daarvoor te kiezen of keuzes in die richting te
maken. Als gevolg van de onderzoekscultuur en de zorgen rondom de erkenning en waardering van
de andere TRIPLE pijlers, ervaren jonge wetenschappers dat van hen wordt verwacht dat zij een
schaap met vijf (of zes) poten worden, die op alle zes TRIPLE pijlers excelleert. Deze verwachting
kan leiden tot extra werkdruk en zorgt ervoor dat jonge wetenschappers twijfelen of zij wel willen
blijven werken binnen de universiteit als dit van hen verwacht wordt.
Binnen de paradox speelt de omgeving ook een cruciale rol. Vooral leidinggevenden en de cultuur
die heerst binnen het departement zijn hier van belang gebleken. Als een leidinggevende niet open
staat voor de nieuwe manier van erkennen en waarderen, is de kans groot dat de jonge
wetenschapper ervaart dat er minder ruimte is om hier op in te zetten. Het tegenovergestelde speelt
ook, namelijk dat een leidinggevende positief en welwillend staat tegenover de implementatie van
erkennen en waarderen. Hierdoor ervaart de jonge wetenschapper meer ruimte in de praktijk om
zich te focussen op pijlers naast onderzoek. Leidinggevenden, hoe welwillend dan ook, weten vaak
ook niet precies wat erkennen en waarderen echt betekent in de praktijk. Dit brengt vervolgens
onzekerheid en onduidelijkheid mee voor jonge wetenschappers. Maar er is ook een zekere mate
voor eigen invulling en eigenwijsheid binnen TRIPLE. Hierbij gaat het om de ruimte en tijd die de
jonge wetenschapper zelf pakt voor het in de praktijk brengen van TRIPLE. Deze ruimte kan daarbij
wel beperkt worden door de leidinggevende of de cultuur. De onduidelijkheid en onzekerheid
rondom de daadwerkelijke implementatie van beleid en carrière- en doorgroeimogelijkheden maakt
dat jonge wetenschappers niet eindeloos willen blijven wachten op verandering en erkenning en
waardering van wat zij doen in de praktijk. Dit maakt dat jonge wetenschappers in sommige
gevallen niet hun geluk willen blijven zoeken binnen de UU of de academie.
Dit is uiteindelijk samen te brengen in de discrepantie tussen het beleid dat is bedacht en de
daadwerkelijke praktijk. Tussen het micro niveau van de jonge wetenschapper en het meso niveau
van beleid. Op papier wordt er ruimte geboden voor de jonge wetenschapper die zich op meer richt
dan onderzoek, niet hoeft te excelleren op alles en daarmee een gedifferentieerd carrièrepad kan
vormen. In de praktijk is deze ruimte nog niet voelbaar, the way of working is daarmee nog niet
veranderd.
5.2

Verhouding empirie tot theorie

Nu op basis van de empirische resultaten een conclusie is getrokken, is de vraag hoe deze conclusie
zich verhoudt tot de theorie zoals besproken in het theoretisch kader. Wat allereerst opvalt is dat
het verschil tussen de espoused theory en theory in use (Argyris & Schön, 1974) een belangrijke
rol speelt. De espoused theory is het beleid zoals op organisatorisch niveau bedacht en bedoeld (het
TRIPLE model). De theory in use is hoe het beleid in de praktijk wordt gebracht en vervolgens
ervaren. Er bestaat een discrepantie tussen wat het beleid van de UU beoogt en de ervaren praktijk
van de jonge wetenschapper. Het gaat vooral om de onzekerheid of beleid meer gaat worden dan
een papieren werkelijkheid en het gevoel van jonge wetenschappers dat er meer ruimte en
mogelijkheden zijn om carrière te maken op andere pijlers dan onderzoek ook een realiteit gaat
worden. Daarnaast zijn er ook concrete discrepanties te definiëren tussen wat het erkennen en
waarderen beleid beoogt en de realiteit van de praktijk. Deze discrepantie is bijvoorbeeld zichtbaar
wanneer respondenten in sollicitatieprocedures zitten en er hierbij niet naar de andere pijlers naast
onderzoek wordt gekeken of als er gekeken wordt hoe de NWO haar beurzen uitgeeft.
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Ten tweede focust het theoretisch kader op de professionele academische identiteit van jonge
wetenschappers en het belang daarvan voor de gepercipieerde carrière- en doorgroeimogelijkheden.
Om dit theoretisch in te kaderen zijn vier kenmerken van deze identiteit gedefinieerd op basis van
het artikel van Beijaard et al. (2004). Deze vier kenmerken van professionele identiteit zijn dat het
een ongoing proces is, dat het zowel persoon als context impliceert, dat wetenschappers
verschillende sub-identiteiten kunnen hebben en dat er een bepaalde mate van agency aanwezig is
bij wetenschappers om hun identiteit te vormen (Beijaard et al., 2004).
Deze vier kenmerken zijn tevens te identificeren in empirie. Opvallend is dat in de verzamelde
bevindingen het positieve deel van de paradox zich binnen de professionele identiteit bevindt. Het
ervaren gevoel van meer ruimte voor de individuele wetenschapper is te plaatsen binnen dat er meer
ruimte is voor hun eigen professionele identiteit en de vorming en ontwikkeling daarvan. Het
kenmerk van professionele identiteit dat het zowel persoon als context impliceert en de subidentiteiten komen hierbij sterk terug. Vooral de eigen normen en waarden van wat de jonge
wetenschapper zelf belangrijk vindt, zorgen ervoor dat er een gevoel ontstaat dat er meer ruimte is
voor de jonge wetenschapper. Doordat zij hun eigen normen en waarden gerepresenteerd zien,
ervaren zij een gevoel van bevestiging en legitimiteit. Tevens is hierbij de leidinggevende als
belangrijk bevonden. Dit sluit aan op het context element zoals gedefinieerd door Beijaard et al.
(2004). Hoe de leidinggevende tegen erkennen en waarderen aankijkt en hoe deze TRIPLE
vervolgens uitdraagt, betekent in grote mate of de jonge wetenschapper ervaart dat er in de praktijk
daadwerkelijk ruimte wordt geboden om te focussen op TRIPLE.
Ten tweede spelen in zowel de theorie als de empirie verschillende sub-identiteiten van jonge
wetenschappers. Vooral de sub-identiteit van een ‘moderne wetenschapper’ en een ‘klassieke
wetenschapper’ spelen in de bevindingen. Jonge wetenschappers zien zich vaker als een moderne
wetenschapper en vinden deze identiteit beter passen bij en in het TRIPLE model dan oudere
systemen. De praktijk van de ‘moderne wetenschapper’ bestaat uit beoefening van meer domeinen
dan alleen onderzoek. Respondenten geven aan dat TRIPLE meer ruimte geeft voor hun
wetenschapsbeoefening van de dagelijkse praktijk (waarin zij impact creëren, leidinggeven en
doceren). Hierin zit tevens een overeenkomst met het vorige kenmerk. Doordat de normen en
waarden van de jonge wetenschapper beter passen in de identiteit van een moderne wetenschapper,
en die vervolgens meer ruimte krijgt binnen het TRIPLE model, wordt er meer tegemoet gekomen
aan hun sub-identiteit. Maar respondenten geven ook aan dat ze zich door de onderzoekscultuur en
de niet voltooide cultuurverandering nog te veel moeten laten zien op de klassieke manier. Het
TRIPLE model biedt hiermee een mogelijkheid om tegemoet te komen in de sub-identiteit van de
moderne wetenschapper, maar in de praktijk gebeurt dit nog niet volledig door de cultuur en de
bijbehorende klassieke manier van bewijzen.
De andere twee kenmerken van professionele identiteit, namelijk ‘ongoing proces’ en ‘agency’,
komen ook terug in de empirie. Wetenschappers ervaren dat hun identiteit de hele tijd bijschaving
vraagt en verandert in de loop van de tijd. Daarnaast ervaren wetenschappers in zekere mate agency.
Jonge wetenschappers ervaren een zekere mate van keuzevrijheid in de invulling van wie zij zijn
binnen erkennen en waarderen. Ze kunnen zelf ruimte creëren in de manier waarop zij met TRIPLE
omgaan en hoe zij daarbinnen hun identiteit als wetenschapper vormgeven. Echter speelt hier ook
de context mee. Het departement, de cultuur die er heerst en de leidinggevende van de jonge
wetenschapper bepalen ook in belangrijke rol in de mate waarin de jonge wetenschapper agency
kan uitoefenen.
Ten slotte focust het theoretisch kader op carrière- en doorgroeimogelijkheden. Dit is gedefinieerd
in het theoretisch kader aan de hand van objectief en subjectief carrièresucces (zie paragraaf 2.4).
Objectief carrièresucces gaat om de formele manieren van hiërarchie en de belonings- en
promotiecultuur, voorbeelden hierbij zijn salaris, promotiepercentage, het aantal en de impact van
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eerste auteur publicaties, H-indexen en onderzoeksfondsen of prijzen (Sutherland, 2017). Uit de
bevindingen blijkt dat ten aanzien van het objectieve carrièresucces wordt ervaren dat dit in de
praktijk nog weinig veranderd is. Het TRIPLE model wil de manier van objectief carrièresucces
transformeren naar een breder palet aan formele middelen die minder op het individu gericht zijn.
Echter ervaren respondenten vaak dat het in de praktijk nog steeds gaat om de aantallen publicaties
en in welke tijdschriften deze gepubliceerd zijn. Doel van het beleid is dit te veranderen, maar in
de praktijk is deze verandering nog niet altijd voelbaar.
Subjectief carrièresucces daarentegen is gedefinieerd als ‘carrièretevredenheid’ en als een
constructie die ‘alleen in de hoofden van mensen bestaat’ (Sutherland, 2017). De subjectieve manier
stimuleert een cultuur waarin lesgeven, mentorschap, team science en interdisciplinaire
samenwerking centraal staan (Ellemers, 2021; Van Veelen & Derks, 2021). Ten aanzien van
subjectief carrièresucces is deels een verandering te zien in de ervaringen van jonge
wetenschappers. Enerzijds is te zien dat respondenten nog geen cultuurverandering hebben gezien
die lesgeven, mentorschap, team science en interdisciplinaire samenwerking centraal stelt.
Anderzijds is er ook een hoopvol geluid dat er iets kan gaan veranderen en dat de jonge generatie
dat kan bewerkstelligen. Juist de nieuwe generatie aan jonge wetenschappers die ‘opgroeit’ met
deze manier van erkennen en waarderen kan dit in de toekomst steeds verder doorvoeren.
Ten aanzien van de kennis, motivatie en mogelijkheden die nodig zijn om door te groeien wordt in
het theoretisch kader geschetst dat jonge wetenschappers deze alle drie nodig hebben om te ervaren
dat ze carrière kunnen maken (Appelbaum et al., 2000; Knies, 2016). Opvallend in de resultaten is
ten eerste dat er vooral een gebrek aan kennis is bij respondenten over hoe zij nu kunnen
doorgroeien. Hierdoor ontstaat vaak onzekerheid en onduidelijkheid over carrièremogelijkheden.
Er zijn nog geen richtlijnen geboden over hoe de TRIPLE pijlers naast onderzoek beoordeeld gaan
worden en hoe daar carrière mee gemaakt kan worden. Ook de kennis die leidinggevenden hebben
van erkennen en waarderen speelt mee. Vaak leeft er onwetendheid en daarmee onduidelijkheid bij
leidinggevenden van jonge wetenschappers over hoe TRIPLE in de praktijk moet worden gebracht.
Dit leidt dan ook tot extra onzekerheid en onduidelijkheid bij de jonge wetenschapper zelf.
Ten tweede kan ten aanzien van motivatie, zoals in het theoretisch kader benoemd, het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen zowel als motiverend als belemmerend worden ervaren. Jonge
wetenschappers ervaren het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen als motiverend in de
zin dat het beter past bij wat de wetenschapper belangrijk vindt. Hierdoor kan het als stimulans
dienen om door te groeien. Zij geven hier echter wel bij aan dat het een mogelijkheid is tot
motivatie, omdat het in de praktijk nog niet of nauwelijks voelbaar is dat pijlers naast onderzoek
erkend en gewaardeerd worden.
Ten derde geven jonge wetenschappers aan dat vooral de leidinggevende en taal die deze gebruikt
rondom erkennen en waarderen als bepalend wordt gezien ten aanzien van mogelijkheden
(opportunities). In het theoretisch kader is aangegeven dat mogelijkheden gaan over de tijd en
ruimte die een jonge wetenschapper krijgt om aan de slag te gaan met TRIPLE. In het theoretisch
kader was tevens geïdentificeerd dat het departement en de leidinggevende van belang zijn. De
verwachting was dat de wijze waarop de leidinggevende over erkennen en waarden spreekt en wat
deze zelf laat zien op dit gebied, van invloed is op de ervaringen van de jonge wetenschapper. Dit
is overeenkomend met hetgeen gevonden in de empirie. De cultuur van het departement of faculteit
waar de jonge wetenschapper werkzaam is, is van invloed op diens ervaringen. Ook al is de jonge
wetenschapper welwillend tegenover erkennen en waarderen, als de cultuur binnen het departement
hier niet naar is, zal er in de praktijk nog steeds weinig van de grond komen.
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Ook zijn er bepaalde empirische resultaten gevonden die niet in het theoretische kader zijn
behandeld. Voorbeelden hiervan zijn de ervaren onzekerheid over het carrière maken in het
buitenland, het überhaupt carrière willen maken binnen de universiteit, het idee van een schaap met
vijf poten alsook de expliciete bespreking van de invloed van cultuur op ervaringen. Dit is goed te
verklaren vanuit de aard van dit onderzoek. Doordat dit onderzoek inductief van aard is, is de
literatuur zoals besproken niet uitputtend. De theoretische concepten zijn enkele relevante
concepten om de empirie te duiden en gebruikt voor het kaderen van mogelijk relevante thema’s.
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6.

Discussie

In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op het onderzoek. Hierbij wordt invulling gegeven aan de
wetenschappelijke en maatschappelijke implicaties van het onderzoek. Ook wordt gereflecteerd op
de onderzoeksaanpak en worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
6.1

Theoretische implicaties: betekenis van de onderzoeksresultaten voor de wetenschap

In de inleiding van dit onderzoek is toegelicht hoe dit onderzoek op verschillende manieren kan
bijdragen aan de wetenschap. Dit onderzoek voegt kennis toe aan de bestaande literatuur over een
alternatieve en nieuwe manier van erkennen en waarderen. Dit onderzoek biedt inzicht in de
ervaringen van academici met dit vernieuwde systeem van erkennen en waarderen alsook inzicht
in hoe de overgang naar dit systeem wordt ervaren. Dit onderzoek kan hiermee de literatuur
uitbreiden over hoe academici omgaan met veranderingen in beoordelingssystemen. Tijdens dit
onderzoek zijn de ervaringen van jonge wetenschappers met het vernieuwde systeem van erkennen
en waarderen op een systematische manier opgehaald en vervolgens geanalyseerd. De kennis die
tot op heden beschikbaar is over ervaringen van wetenschappers met het vernieuwde systeem van
erkennen en waarderen zijn anekdotische verhalen en discussies tussen wetenschappers die
terechtkomen in vaktijdschriften of in de media. Doordat dit onderzoek verder kijkt dan deze
anekdotische verhalen door ervaringen systematisch samen te nemen, en hieruit bredere patronen
en conclusies te trekken, biedt dit nieuw wetenschappelijk inzicht. Dit soort onderzoek, dat kijkt
naar bredere ontwikkelingen met TRIPLE, is nog niet eerder uitgevoerd en als gevolg hiervan kan
het als nulmeting dienen. Juist nu de universiteit nog aan het begin staat van de transitie van
erkennen en waarderen, kunnen de gevonden conclusies bijdragen om vervolgonderzoek te initiëren
en zo een bouwsteen te zijn in (verder) onderzoek. Het kan daarmee een startpunt zijn van
longitudinaal onderzoek. Ervaringen veranderen door de tijd heen en een cultuur- en
organisatieverandering kost veel tijd. Om inzicht te krijgen in de ervaringen van jonge
wetenschappers over de lange termijn, is een valide startpunt zoals dit onderzoek essentieel.
Verder richt dit onderzoek zich op een specifieke casus, namelijk de ervaringen van jonge
wetenschappers van de Universiteit Utrecht met het vernieuwde systeem van erkennen en
waarderen. De combinatie van ervaringen van deze doelgroep van jonge wetenschappers én de UU
is nog niet eerder onderzocht. Doordat de inzichten vanuit dit onderzoek specifiek gericht zijn op
jonge wetenschappers, kan dit de bestaande literatuur uitbreiden door zicht te bieden op ervaringen
van deze groep. Naar verwachting ervaren verschillende groepen wetenschappers het vernieuwde
systeem van erkennen en waarderen op andere wijzen. De groep jonge wetenschappers is niet eerder
onderzocht, terwijl deze groep academici een andere dagelijkse praktijk heeft en andere invloeden
ervaart ten aanzien van hun carrière- en doorgroeimogelijkheden dan bijvoorbeeld hoogleraren. De
jonge wetenschappers staan aan het begin van hun carrière en vormen de wetenschappers van de
toekomst. Daarnaast richt dit onderzoek zich specifiek op de UU. De UU is een organisatie die aan
het begin staat van de transitie van erkennen en waarderen en hier een voorloper in wil zijn. Dit
onderzoek geeft inzicht in het systeem van erkennen en waarderen van de UU alsook hoe
wetenschappers van de verschillende faculteiten dit ervaren. Hierdoor kan er een gedegen beeld
worden geschetst van deze casus. Deze invalshoek van jonge wetenschappers van de UU is niet
eerder onderzocht en biedt hiermee nieuw wetenschappelijk inzicht.
6.2

Praktische implicaties: betekenis van de onderzoeksresultaten voor de samenleving

De gepresenteerde onderzoeksresultaten zijn van waarde voor de wetenschap, alsook voor de
samenleving. Zoals in paragraaf 1.4 van de inleiding is toegelicht, leeft erkennen en waarderen sterk
onder academici alsook in het bredere maatschappelijke debat. Dit onderzoek kan jonge
wetenschappers (in)zicht geven in hun eigen ervaringen en de ervaringen van anderen. Hiermee
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kunnen ze hun eigen verhaal gerepresenteerd zien in dit onderzoek. Hierdoor kunnen ze zich
gesterkt voelen in wat zij zelf ervaren en dit wellicht ook steeds beter delen met anderen.
Respondenten geven tijdens de focusgroep aan dat het simpelweg hebben over het vernieuwde
systeem en hoe dit van invloed is op hun praktijk, hen kan helpen om het idee van erkennen en
waarderen voor zichzelf duidelijker te maken en enige onzekerheid hierover weg te nemen. Erover
praten is hiermee de eerste stap om hun ervaringen naar buiten te brengen. Dit soort open
conversatie kan ook behulpzaam zijn voor jonge wetenschappers buiten de UU. Het biedt hen
tevens handvaten om hun eigen universiteit te vergelijken met de UU. Hierbij biedt dit onderzoek
handvaten voor onderwerpen om met elkaar alsook met leidinggevenden over in gesprek te gaan.
Daarnaast kunnen de inzichten vanuit dit onderzoek worden gebruikt om beleid en de transitie van
erkennen en waarderen, en ook open science, steeds beter vorm te geven. De onderzoeksresultaten
geven inzicht in zowel de positieve als negatieve ervaringen van jonge wetenschappers met het
vernieuwde systeem. Zo kan de UU alsook andere universiteiten met hun beleid inspelen op deze
sterke punten en de belemmeringen in beleid proberen te verminderen. De UU kan hierdoor meer
nadruk leggen op de stimulerende effecten (het gevoel van meer ruimte en dat het als motivatie kan
worden gezien om door te groeien), en kan het de onzekerheden en onduidelijkheden proberen aan
te pakken. Zoals in paragraaf 4.9 van het resultatenhoofdstuk is weergegeven dragen respondenten
ook al mogelijkheden aan die voor hen de onzekerheid en onduidelijkheid enigszins wegnemen.
Hierbij wordt genoemd dat meer kan worden ingezet op teams en dat er een duidelijkere
omschrijving kan worden ontwikkeld voor wat er in een team vertolkt zou moeten worden.
Bovendien noemen respondenten dat er meer handvaten zouden kunnen worden ontwikkeld voor
de manier waarop pijlers naast onderzoek in de praktijk erkend en gewaardeerd worden. Hiermee
geeft dit onderzoek ook aan beleidsmakers van de UU concrete suggesties waar zij beleid op kunnen
aanpassen om het beter te laten aansluiten op de praktijk van jonge wetenschappers.
Ten slotte is een belangrijk resultaat van dit onderzoek dat de manier van erkennen en waarderen
een degelijke invloed heeft op of de jonge wetenschapper binnen de universiteit wil blijven werken.
Een aantal jonge wetenschappers blijven niet eindeloos hun geluk zoeken binnen de UU als er
weinig veranderd ten aanzien van erkennen en waarderen. Dit heeft praktische implicaties voor de
UU. De UU kan middels de inzichten uit dit onderzoek leren over hoe zij haar beleid beter kan laten
aansluiten op de praktijk van de jonge wetenschapper. Dit sluit aan op bovenstaand punt, door
rekenschap te geven van de inzichten van dit onderzoek over de ervaringen van jonge
wetenschappers, kan beleid steeds beter worden aangesloten op wat jonge wetenschappers nodig
achten in de praktijk. Hiermee kan de UU haar personeel motiveren en binden aan de universiteit.
6.3

Reflecties op het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Dit kwalitatieve onderzoek kent verschillende beperkingen en limitaties die hieronder worden
toegelicht. Omreden van deze beperkingen van het onderzoek, dienen de resultaten en conclusies
met enige bedachtzaamheid te worden geïnterpreteerd en begrepen.
Zo is allereerst ten aanzien van de respondentenselectie te veronderstellen dat hier een zekere mate
van bias in aanwezig is. Zoals in paragraaf 3.4 is toegelicht zijn de respondenten onder andere
benaderd vanuit een bericht op de UU website, de TAUU website en Intranet. De personen die op
dit bericht hebben gereageerd, hebben al enigszins kennis van het onderwerp en wilden graag hun
ervaringen delen. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat de respondenten al in zekere mate op de hoogte
waren van erkennen en waarderen en TRIPLE. Daarnaast is er binnen de respondentenselectie
gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode. Zo hebben verschillende TAUU-leden,
leidinggevenden alsook erkennen en waarderen fellows/ trekkers mensen aangedragen om te
interviewen. Ook dit zijn mensen die al actief bezig zijn met erkennen en waarderen of op een of
andere manier affiniteit hebben met het onderwerp. Hierdoor kan het zijn dat wanneer een
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respondent door een trekker of leidinggevende is aangedragen, zij meer sociaal wenselijke
antwoorden geven. Door de voorkennis van de respondenten en de manier waarop deze zijn
benaderd, kan het zijn dat de selectie van respondenten niet representatief is voor alle jonge
wetenschappers.
Hierop aansluitend is er uiteindelijk gesproken met 14 jonge wetenschappers tijdens interviews en
5 in een focusgroep. Er is binnen dit onderzoek getracht een zo divers mogelijke groep te spreken
door van alle faculteiten twee jonge wetenschappers te interviewen en multidisciplinaire groepen
te vormen bij de focusgroep en observatie. Deze groep respondenten is echter niet groot en divers
genoeg om volledig representatief te zijn voor alle jonge wetenschappers van de UU. Een
aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook om een bredere en meer diverse groep respondenten
te spreken, zodat er een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling gegeven kan worden van hun
ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld worden vergroot door één of meerdere personen van een
departement te spreken binnen een faculteit. Binnen dit onderzoek is het ook voorgekomen dat de
twee respondenten van dezelfde faculteit ook werkzaam waren bij hetzelfde departement of
instituut. Door dit te voorkomen of zo veel mogelijk diversiteit hierin aan te brengen wordt de
geloofwaardigheid van vervolgonderzoek vergroot. Ook kan middels dit soort vervolgonderzoek
getracht worden verschillen tussen faculteiten en/of departementen aan te tonen. Binnen dit
onderzoek is dit geprobeerd, maar dit beeld is te onvolledig door de kleine groep respondenten en
daarom is ervoor gekozen dit niet op te nemen binnen dit onderzoek.
Een andere limitatie van het onderzoek hangt samen met het feit dat het onderzoek slechts door één
onderzoeker is uitgevoerd. Daarnaast is deze onderzoeker verbonden middels een stage aan de
TAUU. Bij het benaderen van respondenten is benoemd dat het uitvoeren van dit onderzoek
verbonden was aan deze stage. Dit kan ertoe hebben geleid dat respondenten anders naar het
onderzoek en/of de onderzoeker aankeken en met een bepaald vooroordeel het onderzoek ingingen.
Ook kan het idee dat de respondenten wisten dat het onderzoek breder gedeeld zou worden door de
stage, ertoe hebben geleid dat zij andere en misschien meer sociaal wenselijke antwoorden hebben
gegeven. Dit kan ertoe leiden dat de antwoorden een niet volledig juiste of onvolledige afspiegeling
zijn van de realiteit.
Daarnaast is dit onderzoek specifiek uitgevoerd binnen de Universiteit Utrecht. Erkennen en
waarderen is daarentegen in bredere maatschappelijke trend die speelt binnen meerdere
universiteiten in Nederland. Hierbij is het ook de taak van elke universiteit om een eigen manier
van erkennen en waarderen te vormen. Hierdoor is dit onderzoek minder goed vertaalbaar naar
andere universiteiten en de ervaringen van jonge wetenschappers aan universiteiten buiten de UU.
Dit is daarom ook een interessant punt voor vervolgonderzoek. Dit onderzoek richt zich specifiek
op de UU en het TRIPLE model, maar de ervaringen van jonge wetenschappers op een andere
universiteit met een ander model kunnen sterk verschillen van de ervaringen binnen de UU. In
vervolgonderzoek is dit relevant om te onderzoeken, zo kunnen universiteiten wellicht ook ‘best
practices’ met elkaar delen en zo de transitie van erkennen en waarderen steeds beter vormgeven.
Verder is dit onderzoek overwegend exploratief van aard. Doordat de transitie naar een vernieuwd
systeem van erkennen en waarderen nog aan het begin staat, kan dit onderzoek dienen als een
bouwsteen voor vervolgonderzoek. Wat opvalt bij het ophalen van de bevindingen is dat dit ook
iets is wat respondenten zelf aangeven. Respondenten hebben soms hoop dat er nog iets gaat
gebeuren rondom de implementatie van het erkennen en waarderen beleid, maar dat dat tot op heden
niet of nauwelijks is gebeurd. Dit een interessante bevinding voor vervolgonderzoek. Door dit
vervolgonderzoek longitudinaal in te steken, zoals ook is besproken in paragraaf 6.1, en over een
paar jaar nogmaals de ervaringen van jonge wetenschappers uit te vragen kan er worden gekeken
hoe deze ervaringen veranderd zijn over de tijd.
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7.

Aanbevelingen

Zoals in paragraaf 4.9 van het resultatenhoofdstuk is aangegeven, is jonge wetenschappers gevraagd
wat zij zelf zien als mogelijkheden om de cultuurverandering rondom erkennen en waarderen te
versnellen en de ervaren onzekerheid en onduidelijk rondom carrière- en doorgroeimogelijkheden
deels weg te nemen. Deze twee aangedragen mogelijkheden zijn het vertrekpunt voor verdere
uitwerking en worden samengevoegd in twee overkoepelende aanbevelingen voor de UU,
leidinggevenden binnen departementen en jonge wetenschappers.
Uiteindelijk dient de visie op erkennen en waarderen zoals die nu gepresenteerd is door de UU
vertaald te worden door departementen, en daarbinnen leidinggevenden, om het levend te maken in
de praktijk. Van belang is dat leidinggevenden het perspectief van de jonge wetenschapper
meenemen in de implementatie van beleid. Zolang jonge wetenschappers ervaren dat beleid niet
aansluit op hun praktijk, zal de welwillendheid om hier in de praktijk iets mee te doen lager zijn en
de twijfel groter. Erkennen en waarderen kan een factor zijn die motivatie kan vergroten, hierop
kan de UU inspelen om haar wetenschappelijk personeel te behouden.
7.1

Exemplarische profielen

Jonge wetenschappers geven ten eerste aan dat meer handvaten in beleid kunnen helpen om een
deel van de onzekerheid en onduidelijkheid die erkennen en waarderen met zich meebrengt, weg te
nemen. De visie op erkennen en waarderen zoals nu gepresenteerd als enig beleidsdocument bevat
mooie woorden en doelen, maar biedt nog weinig concrete handvaten. Advies voor de universiteit
als geheel is dan ook het schetsen van uiteenlopende mogelijke profielen, zodat deze concrete
voorbeelden bieden van wat mogelijk is. Dit kan jonge wetenschappers duidelijkheid bieden met
betrekking tot het feit dat de UU profielen buiten het onderzoeksprofiel echt erkent en waardeert,
en kan leidinggevenden handvaten bieden in de implementatie. Concreet kan worden gedacht aan
een aantal exemplarische profielen (naast het onderzoeksprofiel) waar jonge wetenschappers door
geïnspireerd kunnen worden. Een schets van bijvoorbeeld een onderwijsprofiel of een impactprofiel
kan ertoe leiden dat wetenschappers zich kunnen spiegelen in beleid. Ze kunnen hiermee hun eigen
praktijk meer vertolkt zien in beleid, alsook dat beleid vertaald wordt naar hun eigen praktijk. Het
is echter van belang deze profielen niet te veel in te kleuren, zodat beleid hiermee dichtgetimmerd
wordt en de profielen een keurslijf worden. Het profiel dient richtinggevend, en daarmee niet
bepalend, te zijn.
Het vormen van de profielen kan tevens gesprekken openen tussen leidinggevenden en
wetenschappers alsook onder leidinggevenden en wetenschappers onderling. Er ligt een eerste stap
voor de UU om een basis te vormen van deze mogelijke profielen, maar deze dienen open
geformuleerd en continu bijgeschaafd en bijgesteld te worden zodat ze blijven aansluiten op de
praktijk van wetenschappers. Jonge wetenschappers geven aan dat er nog te weinig gesprekken
gaande zijn tussen leidinggevenden en wetenschappers, waardoor de transitie (te) langzaam gaat.
Dit soort praktijkvoorbeelden kunnen een laagdrempelige opening bieden om het gesprek aan te
gaan over carrière- en doorgroeimogelijkheden tussen wetenschappers en leidinggevenden.
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor zowel leidinggevenden als wetenschappers zelf.
Leidinggevenden dienen goed te kijken naar de ervaringen van wetenschappers en zichzelf hier
rekenschap van te geven. Zij dienen zich bewust te worden van hun eigen taal en de cultuur die zij
hierbij uitstralen. Door hierover ook onderling met verschillende leidinggevenden gesprekken over
te voeren, kunnen zij elkaar scherp houden op hun eigen taal en cultuur. De oude expertise van de
leidinggevenden biedt zekerheid, en hierin vervallen is makkelijk. Vaak zijn leidinggevenden ook
opgeklommen door het doen van onderzoek. Juist gesprekken met elkaar waarin er oog is voor het
nieuwe perspectief is essentieel om rekenschap te geven in de praktijk.
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Jonge wetenschappers dienen zich bewust te worden van deze profielen en het eigen gewenste
profiel, zij moeten dit ook durven bespreken en uitstralen. Leidinggevenden en departementen
hebben nog niet concreet op papier gezet dat pijlers in de praktijk ook erkend en gewaardeerd gaan
worden, en laten dit daarmee ook niet in de praktijk zien. Er moet uiting worden gegeven aan de
verschillende letters van TRIPLE. Zodra zichtbaar wordt dat er mee gewerkt wordt en kan worden,
krijgen wetenschappers hoop dat er iets gaat gebeuren.
7.2

Gezamenlijk vormgeven aan team spirit

Jonge wetenschappers benadrukken ten tweede dat het centraal stellen van het team een
mogelijkheid kan zijn om te komen tot versnelde cultuurverandering. Het TRIPLE model neemt het
team als centraal en expliciet uitgangspunt, maar dit is in de praktijk nog niet altijd voelbaar en er
zijn twijfels over hoe belangrijk dit team daadwerkelijk is. Als er vooralsnog maar één iemand uit
het team kan doorgroeien. Prikkels die juist het tegenovergestelde van team spirit stimuleren, zoals
dat maar één iemand uit het team kan doorgroeien, dienen verminderd of verwijderd te worden. Een
ander voorbeeld van zo een prikkel zijn de individuele prijzen en (onderzoeks)beurzen. Dit zijn
individueel ingestoken incentives, terwijl de ‘winnaars’ hiervan opereren in teams. Jonge
wetenschappers doen onderzoek in teams, doceren in teams en geven leiding binnen teams. Maar
de erkenning en waardering gaat naar een individu binnen dit team. Juist dit team moet de primaire
beoordeling, en daarmee erkenning en waardering, krijgen.
Beoordeling op team niveau vraagt om een andere manier van denken en werken. De focus op teams
brengt hiermee nieuwe onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee voor jonge wetenschappers,
alsook voor leidinggevenden. Want wat is eigenlijk precies een team? Wat dient een team en de
teamleden te doen? En hoe beoordeel je vervolgens dit team? Er moet een gesprek geopend worden
over wat een team is en de andere vragen die werken in een team oproepen. Leidinggevenden dienen
hier expliciet bij stil te staan en open gesprekken te stimuleren binnen de leden van het team waar
zij leiding aan geven. Binnen een team kan diversificatie worden bereikt, in plaats van dat teamleden
ervaren dat zij een schaap met vijf poten moeten zijn. Juist in het begin bij de teamvorming is het
essentieel om hierbij stil te staan. Door een open gesprek met het team over de verschillende
ambities en eventuele profielen, kunnen teamrollen worden verduidelijkt.
Verder kunnen leidinggevenden onderling hier ook van elkaar leren. Elk team en elke teamleider is
anders, maar er zijn ook best practices te vinden binnen het coördineren van teams. Door zowel het
gesprek aan te gaan tussen wetenschappers en leidinggevende alsook leidinggevenden onderling
kan het leidinggeven aan het team steeds beter worden vormgegeven. Ook onder leidinggevende is
er onzekerheid en onwetendheid over hoe TRIPLE in de praktijk kan en moet worden gebracht. In
gesprekken met elkaar kunnen leidinggevenden samen uitwerken wat de verschillende TRIPLE
letters inhouden in de praktijk en hoe zij hier betekenis aan kunnen geven. Hierbij is aan te bevelen
bij de T van team spirit te beginnen, omdat hier volgens jonge wetenschappers winst te behalen valt
en team spirit ook richting kan geven aan de betekenis van de andere letters. Het team dient het
beginpunt te zijn waarin vervolgens onderwijs, onderzoek, impact, professional performance en
leiderschap in vertegenwoordigd worden.
Hieruit blijkt ook dat de pijler leiderschap extra belangrijk is binnen het kijken naar teams. Het idee
van een workshop over een team leadership track, waarbij zowel leidinggevenden als teamleden
aanwezig zijn, kan een uitkomst bieden. Hierin kan in algemene zin worden toegelicht wat een team
is en de vragen die spelen rondom het werken in teams. Vervolgens kan het idee vanuit de visie op
erkennen en waarderen over team spirit worden toegelicht. Waarnaar daarna ingezoomd kan
worden op het specifieke team. Hierbij zijn leidinggevenden gebaat, binnen deze workshop wordt
hen handvaten gevonden over hoe een gediversifieerd team het beste geleid kan worden en wat
verwacht wordt binnen de beoordeling. Voor de teamleden is deze workshop nuttig, omdat zij zo
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hun eigen rol verder kunnen inkleuren, weten wat ze kunnen verwachten van de andere teamleden
alsook de leidinggevende van het team en beter weten hoe de werkpraktijk eruit gaat zien. De T van
TRIPLE kan middels meer gezamenlijke inkleuring zo vooraan worden gezet zoals deze ook
gepresenteerd staat in de visie op erkennen en waarderen.
7.3

Tot slot

Het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen kan, met de juiste aandacht voor
implementatie, een factor zijn die jonge wetenschappers bindt aan de universiteit. Dit is ook van
belang voor de Universiteit Utrecht, als zij haar wetenschappelijke personeel wil behouden op de
lange termijn en op de korte termijn nieuw personeel wil werven, dient het beleid en de
implementatie daarvan meer aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van jonge wetenschappers.
Want zonder deze nieuwe generatie aan teamleden, onderzoekers, impactmakers, leiders en
docenten verliest de universiteit haar kracht en kennispositie.
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Bijlage 1: topiclijst interviews
Introductie
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bedanken voor deelname
Voorstellen onderzoeker
Doel onderzoek
• Doel: Inzicht vergaren in de ervaringen van jonge wetenschappers van de UU met
het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen, en hoe dit van invloed is op
hun carrière- en doorgroeimogelijkheden
• Verloop interview: introductie, bekendheid met erkennen en waarderen en
TRIPLE model, ervaringen in dagelijkse praktijk hiermee, invloed op eigen
zelfbeeld, invloed op carrière en doorgroeimogelijkheden, afrondende vragen
Toelichting geselecteerde respondent (m.n. werkzame departement en functietitel)
Duur interview (± 45 minuten)
Uitleg aan respondent over verwerking bevindingen→ Opname en aantekeningen
Anonimiteit
Vrijwillige deelname → Informed consent; voorafgaand aan interview in e-mail gestuurd.
Mogelijkheid tot stellen vragen respondent
Respondent zichzelf laten voorstellen

Middenstuk
Bekendheid met Erkennen en Waarderen/ TRIPLE
• In hoeverre ben je bekend met de visie van de UU op erkennen en waarderen?
o In geval bekend: hoe ben je hier bekend mee geraakt?
o In geval niet bekend: TRIPLE toelichten
• Wat vind je van/ kan je jezelf vinden in de visie zoals de UU deze nu heeft gepresenteerd?
• Wat vind je zelf belangrijk als het gaat over het erkennen en waarderen van (jonge)
wetenschappers?
Beleid en praktijk
• In hoeverre zie je het TRIPLE model terugkomen in uw dagelijkse werkpraktijk? (Hierbij
kan gedacht worden aan gesprekken met collega’s, leidinggevenden en in documenten
(zoals B&O-formulieren)).
• In hoeverre komt het TRIPLE model overeen met wat je zelf belangrijk vindt rondom
erkennen en waarderen?
• Komt de visie en de doelen die de UU heeft gepresenteerd overeen met wat je ervaart in
de dagelijkse praktijk? Ervaar je dat er daadwerkelijk gestimuleerd wordt om bijvoorbeeld
impact te maken, of gebeurt hier in de praktijk weinig mee?)
o Eventueel koppeling carrière- en doorgroeimogelijkheden: welke aspecten worden
geëist op het formulier dat ingevuld dient te worden wanneer carrière wilt maken?
Zelfbeeld van de jonge wetenschapper
• Hoe zou je jezelf als academicus omschrijven?
• Wanneer zie je iemand als een wetenschapper, welke kwaliteiten dient een wetenschapper
te bezitten en wat doet een wetenschapper in de praktijk?’
• Hoe is de manier waarop je goede wetenschap ziet en een daarbij behorende goede
wetenschapper veranderd sinds het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen?
• Is wat je ziet als een academicus en je eigen identiteit als academicus constant onderhevig
aan verandering?
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•

o Vind je de identiteit als academicus ambigu?
Welke waarden vind je zelf belangrijk binnen en erkennen en waarderen en hoeverre zie
je deze terug komen in TRIPLE?
o Heb je het gevoel dat waarden die je zelf ziet als onderdeel van jezelf nu meer
erkend en waardeert worden?

Invloed van de omgeving
• Geeft je omgeving (denk aan de werkzame departement of leidinggevende) je voldoende
mogelijkheden om aan de slag te gaan met het TRIPLE model om carrière te maken?
o Hoe is de tijd verdeeld binnen je taakstelling? (Krijg je de tijd om te werken aan
de verschillende pijlers van TRIPLE?)
o Hoe spreekt je leidinggevende over erkennen en waarden en wat laat deze zelf
zien op dit gebied?
o Welke mogelijkheden zou je omgeving dienen te bieden om TRIPLE tot een
succes te brengen?
• Hoe is je werkcontext veranderd door erkennen en waarderen?
• Hoe geeft je actief vorm aan de nieuwe elementen van het TRIPLE model?
• In hoeverre ervaar je dat je keuzevrijheid hebt in de manier waarop je uiteindelijk in de
praktijk vorm kan geven aan het nieuwe systeem van erkennen en waarderen?
Carrière- en doorgroeimogelijkheden
• Wat denk je nodig te hebben om carrière te maken binnen de universiteit?
o Is dit veranderd door de nieuwe manier van erkennen en waarderen?
• Hoe ziet academisch succes eruit voor jou en wat zou je hiervoor dienen te doen?
o Is dit is veranderd door de nieuwe manier van erkennen en waarderen?
• Heb je het gevoel dat je op alle pijlers van TRIPLE moet presteren om academisch
succesvol te zijn of te kunnen doorgroeien binnen de UU?
• Heb je het gevoel dat de TRIPLE pijlers naast onderzoek meetellen in carrière- en
doorgroeimogelijkheden?
• Heb je het gevoel te weten wat je dient te doen om te kunnen doorgroeien binnen de
universiteit?
o Helpt het vernieuwde model van erkennen en waarderen duidelijk te scheppen in
wat je moet doen om carrière te maken?
o Ervaar je onzekerheid rondom je carrière en doorgroeimogelijkheden door het
vernieuwde manier van erkennen en waarderen?
o Het TRIPLE model focust op meer dan alleen aantallen en publicaties, heb je het
gevoel dat je weet waarop je nu beoordeeld wordt?
• Voel je je gestimuleerd of ontmoedigd om carrière te maken door de nieuwe manier van
erkennen en waarderen?
Afrondende vragen
•

Aanvullende vragen of onderwerpen die respondent nog aan de orde zou willen laten
komen

Afsluiting
•
•
•
•

Feedback
Andere jonge wetenschappers om mee te spreken?
Contact en vervolg
Bedanken voor deelname
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Bijlage 2: topiclijst focusgroep
Introductie
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bedanken voor deelname
Voorstellen onderzoeker
Doel onderzoek
• - Doel: inzicht vergaren in de ervaringen van jonge wetenschappers van de UU
met het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen, en hoe dit van invloed is
op hun carrière- en doorgroeimogelijkheden
• - Verloop focusgroep: introductie, bekendheid met erkennen en waarderen en
TRIPLE model, ervaringen in dagelijkse praktijk hiermee, invloed op carrière en
doorgroeimogelijkheden, afrondende vragen
Toelichting geselecteerde respondent (m.n. departement werkzaam en functietitel)
Duur focusgroep (± uur)
Uitleg aan respondent over verwerking bevindingen → Opname
Anonimiteit
Vrijwillige deelname → Informed consent; voorafgaand aan focusgroep in e-mail
gestuurd.
Mogelijkheid tot stellen vragen respondent
Dingen vooraf:
→ Het gaat om persoonlijke ervaringen met erkennen en waarderen (respondenten zitten
er vanuit verschillende rollen en achtergronden, maar de vraag is om het altijd proberen
terug te brengen naar jezelf en je eigen ervaringen en houd elkaar daar ook scherp op)
→ Het is een open gesprek met elkaar, laat elkaar uitspreken etc.
→ De focusgroep zit aan het einde van de verzameling van bevindingen, de vragen zullen
gebaseerd zijn op ander andere eerdere bevindingen om dit een beetje te testen. Daarnaast
doel ook om verschillen tussen departementen misschien te kunnen zien.

Middenstuk
•
•
•
•

•
•
•

Voorstellen en in hoeverre ben je bekend met de visie van de UU op erkennen en
waarderen?
In hoeverre zie je het TRIPLE model terugkomen in je dagelijkse werkpraktijk?
Heb je het gevoel dat de je eigen praktijk verschilt van wat er op papier is opgeschreven?
→ en daarmee of er überhaupt iets gebeurt in de praktijk (/ is er vertrouwen dat dit meer is
dan een papieren werkelijkheid? Is het te veel top-down?)
Zijn er ervaren verschillen tussen departementen? (Hoe wordt er gekeken naar het belang
van onderzoek en publicaties? Hoe er wordt gekeken naar het belang van de andere
TRIPLE pijlers? Hoe staan departementen/faculteiten en je leidinggevende tegenover
TRIPLE?
Heb je het gevoel dat je op alle pijlers van TRIPLE moet presteren om academisch
succesvol te zijn of te kunnen doorgroeien binnen de UU?
Ervaar je een gevoel van onzekerheid over carrière- en doorgroeimogelijkheden door het
vernieuwde systeem van erkennen en waarderen?
In hoeverre is het vernieuwde systeem van erkennen en waarderen van invloed of je wel
of niet wilt blijven binnen de universiteit?
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Afrondende vragen
•

Aanvullende vragen of onderwerpen die respondent nog aan de orde zou willen laten
komen

Afsluiting
•
•
•
•

Feedback
Andere jonge wetenschappers om mee te spreken?
Contact en vervolg
Bedanken voor deelname
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Bijlage 3: codeboom
Ervaringen met erkennen en waarderen in de praktijk
- Gevoel dat er iets is veranderd
- Formele veranderingen
o B&O formulieren
- Informele veranderingen
o Gesprekken met collega’s
o Gesprekken met leidinggevenden
- Gevoel dat er niks is veranderd
- Houding tegenover de UU visie
o Positieve houding
o Negatieve houding
Zelfbeeld van de jonge wetenschapper
- Kenmerken goede wetenschap
- Kenmerken goede wetenschapper
o Invloed erkennen en waarderen op goede wetenschap(per)
- Identiteit is aan verandering onderhevig
- Identiteit beter vormen binnen erkennen en waarderen
- Intrinsieke motivatie om iets te doen met erkennen en waarderen
- Individuele vertolking van waarden
o Eigen normen en waarden
o Belangrijk binnen wetenschapspraktijk
o Klassieke wetenschapper
o Moderne wetenschapper
o Docent identiteit
o Impact identiteit
o Onderzoeker identiteit
Beleid en praktijk
- Discrepantie visie en praktijk
o Visie en carrière- en doorgroeimogelijkheden in de praktijk verschillen
o Visie stelt geen schaap met vijf poten, in de praktijk wel op alles excelleren
o Discrepantie NWO en erkennen en waarderen
- Visie en praktijk komen overeen
- Sceptische houding tegenover beleid
- Cynische houding tegenover beleid
Cultuur rondom onderzoek
- Cultuur- en/of organisatieverandering
- Cultuur van onderzoek
- Onderzoek als de enige manier voor een carrière
- Taal
o Taal rondom onderzoek
o Taal rondom andere pijlers van TRIPLE
o Taal van leidinggevende
o Taal van departement/faculteit
- Verband cultuur en taal
- Nieuwe cultuur van nieuwe generatie
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Zorgen rondom andere pijlers van TRIPLE
- Pijlers naast onderzoek worden niet erkend en gewaardeerd
- Gevoel van anders zijn
o Zichzelf anders voelen
o Voorbeelden van mensen die anders zijn
- Taal rondom andere pijlers van TRIPLE
o Hobbyprojectjes
- Onderwijs wordt niet/ minder erkend en gewaardeerd
o Onderwijslast
o Onderwijs wordt gezien als minder
o Cultuur rondom onderwijs
o Geen carrière mogelijk met alleen onderwijs
- Onderzoekstijd
o Cultuur rondom onderzoek
o Cultuur onderzoek vs. onderwijs
- Beperkte rolmodellen
Invloed van de omgeving
- Invloed van leidinggevende
- Invloed van departement/faculteit
- Invloed formele werkcontext
- Gevoel van ruimte om TRIPLE in de praktijk te brengen
o Zelf ruimte creëren
Carrière- en doorgroeimogelijkheden
- Kennis
o Wel kennis over doorgroeien
o Kansen in doorgroeien
o Geen kennis over doorgroeien
o Onzekerheid rondom carrièremogelijkheden
o Onwetendheid leidinggevenden
- Motivatie
o Wel motiverend
o Niet motiverend
- Schaap met vijf poten
- Carrière door te focussen op onderzoek
o Zonder onderzoek kan je geen carrière maken
- Wel of geen carrière binnen de universiteit
o Wel carrière willen maken binnen de UU
o Geen carrière willen maken binnen de UU
- Onzekerheid carrière in het buiteland
Mogelijkheden om te komen tot cultuurverandering
- Meer handvaten bieden
- Focus op teams
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