
      

 

Wat is #WOinActie? 
WOinActie is een actiegroep, opgericht door 

Rens Bod (hoogleraar aan de Universiteit van 

Amsterdam). De actiegroep vraagt aandacht 

voor de oplopende werkdruk aan universiteiten. 

De werkdruk groeit doordat het aantal 

studenten aan de universiteit toeneemt, maar 

universiteiten niet meer geld krijgen. Er komen 

dus bijvoorbeeld geen extra docenten. FNV TU 

Delft heeft zich bij #WOinActie aangesloten. 

  
  

   

 

  

"De werkdruk 
moet omlaag!" 

  

   

 

  

Wat doet #WOinActie? 
De actiegroep #WOinActie heeft in 2017 een 

petitie opgesteld. De wetenschappers aan 

universiteiten konden zo in actie komen tegen 

het regeerakkoord. De petitie heeft intussen 

ruim 5.000 ondertekenaars. Ook de vakbonden 

hebben zich achter #WOinActie geschaard. Zij 

herkennen de signalen van extreme werkdruk 

bij universiteiten immers maar al te goed. 

 

#WOinActie en de vakbonden hebben in mei de 

regering een open brief gestuurd waarin een 

ultimatum stond: meer geld. Dit zou moeten 

komen uit de afschaffing van de 

doelmatigheidskorting en uit het herstellen van 

de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000. 

Het ultimatum liep af op Prinsjesdag 2018. De 

actiegroep waarschuwde voor acties. 

 

Heeft de regering gehoor gegeven aan het 

ultimatum? Welnee! Uit de Miljoenennota blijkt 

zelfs dat de regering in 2019 de bezuinigingen 

op het hoger onderwijs nog verder opschroeft. 

Dus nog minder geld. En dat terwijl er voor 

academisch jaar 2018/2019 een behoorlijke 

stijging is van het aantal aanmeldingen ten 

opzichte van academisch jaar 2017/2018. 

  
  

   

 

About #WOinActie 
Concerned staff of all universies in the 

Netherlands have united themselves in an action 

group. They are aiming to draw attention to 

convince the government to stop the efficiency 

cuts and to restore the state aid to universities to 

the level of the year 2000. 

 

In May this year the action group and its 

supporting organisation (the FNV included) gave 



      

 

 

  

     

the Minister of Education, Culture & Science an 

open letter to change her mind about the 

efficiency cuts and the state aid. The action group 

informed her about the (still) public-spirited 

actions (not causing a lot of inconvenience) to be 

held at the universities in the week from 23 to 27 

September 2018. 
  

   

 

 

  

     

  

  

 

  

   

 

Lees meer / Read more 
Lees meer / Read more 
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