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Onderwerp

Vervolg discussienota "efficiënte, moderne bedrijfsvoering"

Zoals toegezegd in onze brief van 14 juni 2006 treft u bijgaand een brief aan de medewerkers
van de UT waarin wij reageren op wat zij over de discussienota naar voren hebben gebracht. Wij
geven in de brief ook aan op welke punten wij de nota zullen wijzigen. De gewijzigde nota zal in
de eerste week van juli in de vergadering van het College van Bestuur worden besproken. Na de
vakantie vindt een bespreking met de universiteitsraad plaats.
In uw brief van 1 juni 2006 heeft u verzocht een evaluatie op te stellen van de vorige
reorganisatie van de dienstverlening. Ook in de werkconferenties is door medewerkers om een
evaluatie verzocht. In bijgaande brief geven wij onze zienswijze op dat verzoek. Voor uw raad
gaan wij hieronder nog nader in op dat punt.
Het voornemen destijds was de dienstverlening zo in te richten dat sturing vanuit de behoefte
van de primaire processen plaatsvindt, een heldere indeling ontstaat naar beleidsondersteuning
en operationele ondersteuning en duplicatie van dienstverlening wordt voorkomen. Zonder
evaluatie menen wij te kunnen constateren dat deze doelstellingen niet op alle punten zijn
gerealiseerd. Bij ons aantreden viel ons vooral juist op dat duplicatie van dienstverlening
optreedt. Er is sprake van versnippering en taken en verantwoordelijkheden zijn niet altijd
duidelijk belegd. Op dat punt moet naar ons oordeel nog een slag worden gemaakt. Indien nodig
vindt in de deelopdrachten een nadere analyse van de knelpunten plaats.
Bij de vorige reorganisatie was ook het voornemen algemene ICT ondersteuning te bundelen.
Het is algemeen bekend dat die bundeling vanwege het ontbreken van voldoende bestuurlijk
committment niet is gelukt. Wij menen dat het aanwezige draagvlak nu wel aanwezig is. Dat
oordeel is in de werkconferenties en in verschillende gremia bevestigd.
De doelstellingen die destijds ten grondslag lagen aan de reorganisatie, maar ook de huidige
doelstellingen vragen een andere manier van werken bij medewerkers. Ons valt op dat in de
vorige reorganisatie geen aandacht is besteed aan die cultuurverandering. Dat willen wij nu wel
doen, juist omdat wij menen dat zonder daar aan te werken de geformuleerde doelstellingen niet
zullen worden gerealiseerd.
Samengevat vinden wij een brede evaluatie van de vorige reorganisatie niet noodzakelijk.
Vanzelfsprekend is het mogelijk te evalueren, maar wij hebben de overtuiging dat de uitkomsten
ons weinig nieuwe informatie zullen brengen en dus niet leiden tot andere keuzes. Wij menen
dat het uitvoeren van een brede evaluatie derhalve weinig toevoegt en uitsluitend verspilling van
tijd betekent. Voor het primair proces binnen onze universiteit is het belangrijk dat de ME 5 tijdig
wordt vrijgemaakt zodat er weer geïnvesteerd kan worden.

