Update UT2020
UT2020: Waarom deden we dit ook alweer?
In 2016 zijn, in lijn met de ambities in Vision2020, de uitgangspunten voor een nieuwe organisatie van
de Universiteit Twente (UT) vastgesteld en vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement. Met de
nieuwe organisatie beogen we een slagvaardig antwoord te geven op -onder meer- de dalende
inkomsten uit de tweede en derde geldstroom en de steeds groter wordende competitie op
(inter)nationale onderzoeksmiddelen. Wetenschappers moeten sneller en flexibeler in kunnen spelen
op strategische, multidisciplinaire onderzoeksthema’s. Zij doen dit met innovatieve programma’s die
over een periode van vijf tot tien jaar een duidelijke maatschappelijke impact hebben.
Met een aanpassing van de organisatie ontstaat er meer regelruimte voor onderzoekers, meer tijd
voor inhoud, kwaliteit en goede onderzoeksvoorstellen en een betere positionering van het UTonderzoek in het (inter)nationale wetenschappelijke landschap. Het gaat hierbij vooral om inhoud en
kwaliteit en om aansluiting bij maatschappelijke vraagstukken (impact). De nieuwe
organisatiestructuur beoogt een vereenvoudiging van de interne organisatie. De uitgangspunten zijn:
 Integrale en eenduidige aansturing en uitvoering van onderwijs, onderzoek en ondersteuning
beleggen bij de faculteiten. Faculteiten zijn daarmee de disciplinaire thuisbasis van het
wetenschappelijk personeel.
 Instituten-nieuwe-stijl zijn geen beheerseenheid meer; zij worden interfacultaire
samenwerkingsverbanden die erop gericht zijn om via een crossdisciplinaire aanpak
maatschappelijke en wetenschappelijke impact te creëren. Wetenschappelijk directeuren zijn
het boegbeeld van het instituut-nieuwe-stijl. Zij dragen als collectief bij aan het doen van
voorstellen voor de strategische onderzoeksportfolio van de UT als geheel.
 Faculteiten-nieuwe-stijl krijgen een meerhoofdig faculteitsbestuur met een decaan, en drie
portefeuillehouders (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering). Een studentadviseur krijgt de
gelegenheid de vergaderingen van het bestuur bij te wonen.
Organisatie
Een tweedaagse in februari met het senior management leverde een nadere invulling op van:
 de organisatiestructuur op hoofdlijnen;
 de rollen in de faculteiten, instituten nieuwe-stijl en valorisatie; en
 het crossdisciplinair onderzoek en onderwijs.
Aan de hand van een virtuele casus over een ‘mosquito drone’ werd duidelijk hoe de nieuwe
organisatie kan werken. Hoe komt een goed idee voor onderzoek en onderwijs binnen en hoe ‘vliegt’
dit zo snel en goed mogelijk door de organisatie om tot uitvoering te komen?
In samenwerking met de Universiteitsraad vindt een verdere uitwerking plaats. Daarna is het de
bedoeling om zo snel mogelijk tot besluitvorming te komen.
Vervolgens kan de werving starten van het nieuwe faculteitsbestuur en de benoeming van de
wetenschappelijk directeuren nieuwe stijl.
Financiën
De UT moet ook financieel slagvaardiger worden. Het nieuwe financiële model zal dit ondersteunen
door transparant, eenvoudig en voorspelbaar te zijn. Daarom is het voornemen de verdeling van de
basis- en strategische middelen te wijzigen, capaciteitsplanning en –bekostiging in te voeren en een
financieringsplan te ontwikkelen voor grootschalige onderzoekinfrastructuur (zoals lab-faciliteiten op
de campus).
Basisbekostiging en strategische sturing
De basisbekostiging van het onderzoek, die nu nog via de instituten loopt, gaat vanaf 2018
rechtstreeks naar de faculteiten. Het onderzoeksbudget wordt toegekend voor vier jaar. Dit levert een
stabiele bekostiging van de faculteiten op.
De sturing op strategische onderwerpen in de maatschappij, waar we als UT op in willen spelen,
wordt financieel vooral ondersteund met de ‘profileringsmiddelen onderzoek’ die de UT van het
Ministerie van OC&W ontvangt. De wetenschappelijk directeuren werken hiervoor
bestedingsvoorstellen uit, die in het Strategisch Beraad worden vastgesteld door College van
Bestuur, decanen en wetenschappelijk directeuren.

Capaciteitsbekostiging
Om te zorgen dat faculteiten en wetenschappers meer tijd kunnen besteden aan onderwijs en
onderzoek, en minder aan financiën, is het voornemen om capaciteitsbekostiging in te voeren.
Daarvoor is het nodig de faculteit in te delen in grotere eenheden: clusters. Bij capaciteitsbekostiging
krijgen clusters een meerjarig ‘budget’ in termen van onderwijs- en onderzoekscapaciteit
(medewerkers) voor de diensten en prestaties die ze gaan leveren. Deze worden vastgesteld door het
facultair bestuur en het cluster.
Het UT onderzoeksinstituut Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) biedt hierin
ondersteuning en levert in maart 2017 een onderzoeksrapport op met scenario’s waar de UT uit kan
kiezen. Een aantal directeuren bedrijfsvoering en FEZ buigen zich daarna over de verdere uitvoering.
Inhoudelijke keuzes, profilering & branding
Naast verbeteringen op organisatorisch en financieel vlak is het hard nodig dat de UT beter zichtbaar
wordt in de buitenwereld, zodat we nog beter op het vizier komen van potentiële onderzoekfinanciers,
studenten, samenwerkingspartners, etc.
Positionering op houding en way-of working
De UT wil een relevante en onderscheidende positie in de markt veroveren. Tijdens de tweedaagse
werd ‘University of Twente’ als hoofdmerk, met daaronder eventuele sub-merken, en een
positionering gebaseerd op de way-of-working van de UT positief ontvangen en gedeeld.
Onze ondernemende houding en way-of-working, verbondenheid met maatschappij en industrie en
global impact, staan aan de basis van onze activiteiten. Oplossingen worden op een High Tech
Human Touch wijze ontwikkeld: cross-disciplinair en via de engineering approach. Daarnaast is de
UT bijzonder om haar campus, die de samenwerking en verbinding werkelijk mogelijk maakt en een
unieke omgeving biedt voor onderzoek, onderwijs en ondernemerschap.
Thema’s
De deelnemers aan de tweedaagse hebben hun gedachten laten gaan over de bewijsvoering van dit
UT-brede, gedeelde leidmotief. Middels diverse thema’s kan de UT laten zien hoe zij met haar
specifieke way of working oplossingen biedt voor vragen en behoeften in de maatschappij. Mogelijke
thema’s als bewijsvoering voor de positionering liepen uiteen van bijvoorbeeld smart society tot
personalized health en van het TOM model tot energy of the future. Thema’s moeten daarbij voldoen
aan criteria als een unieke positie in de markt en een aantrekkende werking hebben op studenten,
PhD’s en wetenschappers. Dit was een eerste vingeroefening in het keuzeproces dat volgt om te
komen tot een set van zes tot acht thema’s waar de UT de komende jaren mee kan werken. In de
loop van de tijd kunnen er ook thema’s afvallen en bijkomen. Zo kan de UT blijvend en snel reageren
op vragen vanuit de buitenwereld, of juist onderwerpen op de kaart zetten.
Vragen en suggesties
Heb je vragen en/of suggesties, dan kun je je leidinggevende, decaan of directeur benaderen. Ook
kun je terecht bij de programmamanager Chris Tils, email: c.g.p.c.tils@utwente.nl
Meer informatie over UT2020 is te vinden op www.utwente.nl/vision2020 onder de kop UT2020.

