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December 2006 hebben wij u de eerste versie van het reorganisatieplan Efficiënte, Moderne
Bedrijfsvoering aangeboden. Dat plan is vervolgens formeel en informeel met u besproken en
wij hebben de verschillende reacties verwerkt in de nieuwe nota. Middels deze brief informeren
wij u over diverse vraagstukken en onderwerpen die niet in de nota zijn gewijzigd, maar die voor
ons wel relevant zijn ten aanzien van het reorganisatieplan en/of de implementatie. Wij zien het
reorganisatieplan als een zelfstandig document dat gedurende enige jaren als basis zal dienen
voor de inrichting en werkwijze van de Universiteit Twente. Derhalve dient daarnaast middels
brieven of andersoortige aanvullende documenten uitwerking gegeven te worden aan vraagstukken die wel een besluit vragen of overleg met de medezeggenschap, maar die ons inziens
niet direct onderdeel moeten uitmaken van een reorganisatieplan in engere zin. Het reorganisatieplan dient robuust te zijn. Wij voorzien dat naast dit reorganisatieplan het debat met de
medezeggenschap en betrokkenen regelmatig gevoerd zal worden.
Met deze benadering dient het overleg met de medezeggenschap nadere invulling te krijgen.
Wij zijn voornemens om de komende jaren, met focus op bedrijfsvoering, in casu werkprocessen en gedrag, jaarlijks terug te koppelen, te evalueren of de optimalisatie van de bedrijfsvoering nog steeds verloopt volgens de plannen die daar aanvankelijk voor zijn opgesteld. Wij
zullen in de loop van het kalenderjaar 2007 een opzet maken voor degelijke evaluaties.
Overigens zal de positionering van Institutional Research en het instellen van controllers een
belangrijke bijdrage gaan leveren aan het inzichtelijk maken van de voortgang van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. In zijn aandacht voor de bedrijfsvoering zal het College nadrukkelijk wensen te werken met parameters die passend zijn bij de karakteristieken van de bedrijfsvoering en die het mogelijk maken binnen redelijke grenzen tot verantwoording en afspraken
over vervolg te komen.
In deze brief gaan wij ofwel in op een brief van uw zijde, ofwel een bijzonder thema ofwel op
aandachtspunten/zorgen die wij tijdens de consultatie hebben vernomen. Vanzelfsprekend
zullen wij niet in staat blijken om iedere reactie, soms zeer gedetailleerd, van een opmerking te
voorzien. Vele reacties vallen samen en kunnen wij beantwoorden door daar in een enkel
tekstblok op te reageren.
Wel of geen gedwongen ontslag
Het reorganisatieplan voorziet in een bezuiniging op de ondersteuning van circa M€5. Van dat
bedrag wordt circa M€3 gerealiseerd door een reductie van de personele lasten. Het College zal
die reductie realiseren tussen september 2007 en 1 januari 2009. Dit leidt ertoe dat uiterlijk juni
2007 alle betrokken medewerkers geïnformeerd zullen worden over de toekomst van hun functie/aanstelling. Het College overlegt met het lokaal overleg over een sociaal beleidskader dat
passend is bij de karakteristieken van de medewerkers die met ontslag zijn bedreigd. Ook zal
het College vanzelfsprekend, nadat het personeelsplan beschikbaar is per 15 maart aanstaan-

de, nagaan of en in welke mate gedwongen ontslag aan de orde is. Het College streeft naar
optimalisatie met beperkte gevolgen voor het personeel en dient tegelijkertijd de bedrijfsvoering
optimaal in te richten en een bezuiniging te realiseren. Die onderwerpen moeten met elkaar in
balans zijn, vandaar dat het College bij het bepalen van bijvoorbeeld de hoogte van een
reorganisatievoorziening mee afweegt de balans tussen kosten, resultaat, en evenzeer sociale
gevolgen.
Groei
Het Strategisch Beleid van de universiteit is gericht op het realiseren van een groei naar 10.000
studenten. Die groei optimaliseert het gebruik van het gebouwenbestand en de voorzieningen
van de universiteit. Groei is geen thema in het reorganisatieplan. Groei van studentenaantallen
is een onderwerp dat in hoge mate wordt gedomineerd door externe variabelen. De groeidoelstellingen worden nagestreefd met instrumentarium dat naar ons oordeel maximaal de realisatie
van de doelen faciliteert. En dan nog kunnen zich ontwikkelingen voordoen in onze omgeving
die die groei belemmeren.
Uitgangspunt van het College is dat de eventuele groei zichzelf zal bekostigen uit leerrechten
en diploma vergoeding. In dit stadium is niet te voorzien welke consequenties groei voor (grote
delen van) de ondersteuning zal hebben. Ook de voorbije jaren is de UT gegroeid, een groei die
in de bedrijfsvoering is geabsorbeerd. In de BOZ-hoek zal de implementatie van nieuwe systemen de consequenties van groei opvangen, terwijl de formatie wordt gereduceerd. De opbouw
van servicecentra biedt optimaal de mogelijkheid om capaciteit flexibel in te zetten. Zo is een
noodzakelijke voorwaarde gecreëerd om groei op te vangen. De delen van de onderwijsondersteuning, die niet worden opgenomen in het servicecentrum, kunnen eenvoudig fluctueren met
groei.
Implementatie
Bij brief d.d. 8 februari heeft de UR zijn standpunt over de inhoud van het reorganisatieplan
weergegeven en aanvullende informatie gevraagd. In navolgende tekst is aangegeven de
reactie op het standpunt van de UR. Zoals uit de tabel blijkt voldoet het reorganisatieplan aan
de CAO-eisen. Daarnaast geven wij invulling aan vragen die door de UR zijn gesteld en leveren
aanvullende informatie.
In bijlage 1 van de brief van 8 februari 2007 geeft de UR aan wat de eisen zijn voor het reorganisatieplan EMB. Naast de formele gronden waar een reorganisatieplan aan moet voldoen,
meent de UR dat door de medezeggenschap eisen kunnen worden gesteld aan het reorganisatieplan, die zij van belang vinden voor een goede en zorgvuldige besluitvorming. Een
nuancering van dit standpunt is op z’n plaats.
Bij een adviesaanvraag over een reorganisatieplan wordt in de CAO (en reorganisatiecode)
aangegeven welke informatie het reorganisatieplan moet bevatten. Dat is het kader voor zowel
het College van Bestuur als de UR. Het College van Bestuur heeft de verplichting die informatie
te verstrekken en de UR moet op basis van die informatie adviseren. De informatie die de UR
nodig heeft om te kunnen adviseren, moet derhalve in dat kader worden bezien. In de huidige
reorganisatiecode die wij op verzoek van de UR nog hanteren, wordt nog gerefereerd aan een
artikel uit de oude CAO. De onderwerpen die volgens dat artikel in een reorganisatieplan
moeten worden opgenomen zijn in het voorliggende reorganisatieplan opgenomen. Overigens
wijkt artikel 9.2 van de CAO qua onderwerpen, die in het reorganisatieplan moeten staan
slechts summier af van artikel 13.3 van de oude CAO. Het College verschaft waar beschikbaar
desgevraagd aanvullende informatie. Het ontbreken daarvan kan echter geen grond voor
negatieve besluitvorming door de UR zijn In bijlage a bij deze brief hebben wij de eisen weergegeven en een aanduiding waar de invulling daarvan gevonden kan worden.
De UR heeft in september advies gegeven over de hoofdlijnennota. Dat advies is op twee
punten na overgenomen door het College van Bestuur. Dat betekent dat de punten uit het
advies die zijn overgenomen ook terug te vinden zijn in het reorganisatieplan dan wel straks bij
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de uitvoering meegenomen moeten worden. In bijlage bij deze brief geven wij u aan op welke
wijze wij met die advisering zijn omgegaan.
Financiële onderbouwing
Het reorganisatieplan geeft een samenvatting van de financiële gevolgen van de reorganisatie.
Toch willen wij u informeren over de nadere onderbouwing van die gevolgen of althans informeren over de getallen. U treft de gegevens aan in bijlage B.
Opdrachten kwartiermakers
Het College van Bestuur heeft in zijn vergadering van 5 februari jl. de opdrachten aan de
kwartiermakers vastgesteld. Deze opdrachten zijn inmiddels ook aan hen overhandigd. De
opdrachten bevatten de essentie van hetgeen van de kwartiermakers wordt gevraagd. De
benadering die het College ook hier kiest is dynamisch. Dat leidt ertoe dat de opdrachten niet
zijn ‘dichtgetimmerd’, maar de noodzakelijke ruimte laten om tot afgemeten en realistische
invulling te komen. De opdrachten kennen wel alle als einddatum 1 september 2007. Dat is het
moment dat de nieuwe organisatie van start gaat. U treft de opdrachten als bijlage E aan.
Benoeming directeuren in de nieuwe organisatie
De aanstelling van directeuren voor de nieuwe organisatie is een zorgvuldig proces. Voor FB,
ICT-Servicecentrum, Servicecentrum Onderwijs en de directie Strategie en Coördinatie zullen
directeuren worden aangesteld. De procedure voor de aanstelling directeur FB loopt op dit
moment. De benoemingsprocedures zullen vergelijkbaar worden doorlopen. Daartoe is een
procedurestramien opgesteld. Bij de benoeming van deze directeuren hanteert het College de
volgende uitgangspunten:
• De secretaris van de universiteit maakt deel uit van de benoemingsadviescommissie;
• In iedere commissie zit minimaal 1 vrouwelijk lid;
• De commissie wordt voorgezeten door een decaan;
• Voor genoemde functies wordt tegelijkertijd intern en extern geworven;
• Het streven is erop gericht per 1 september de directeuren te benoemen.

Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen,
Secretaris van de Universiteit
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Bijlage A

(1) De geldende CAO geeft aan:
De CAO Nederlandse universiteiten bepaalt in artikel 9.2 over het in
kennis stellen van het voornemen tot een reorganisatie het volgende:
1. Het lokaal overleg en het bevoegde medezeggenschapsorgaan
worden tijdig schriftelijk in kennis gesteld van een voorgenomen
reorganisatie.
2. Het voornemen tot reorganisatie omvat, voorzover mogelijk, informatie
met betrekking tot de volgende onderwerpen, doch in ieder geval
informatie betreffende de onderwerpen genoemd onder a, b, f en g:
a. de aanleiding tot de reorganisatie
b. het doel van de reorganisatie
c. de aard en omvang van de reorganisatie
d. de financiële en/of formatieve randvoorwaarden
e. de uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot de
consequenties voor het personeel
f. de procedure die zal worden gevolgd bij de voorbereiding en uitvoering
van de reorganisatie, inclusief een globale planning in tijd
g. de verwachte rechtspositionele gevolgen in algemene zin.

In reorganisatieplan of
aanvullende documenten

Brief CvB 24 november

A In hoofdlijnennota en
reorganisatieplan
B In reorganisatieplan
C In reorganisatieplan
d In hoofdlijnennota, het
reorganisatieplan en brief 150207
e In overleg met het OPUT
f Brief CvB 24 november
g Reorganisatieplan 15 februari

(2) Artikel 9.5 CAO Nederlandse universiteiten bepaalt over het
reorganisatieplan het volgende:
1. De werkgever stelt, in aansluiting op en met inachtneming van het
reorganisatievoornemen, een reorganisatieplan op.
2. Het reorganisatieplan beschrijft nauwkeurig de beoogde verandering
van de organisatie. Het reorganisatieplan vermeldt in ieder geval:
a. doel en taak van de nieuwe organisatie-eenheid en haar onderdelen
b. de kwantitatieve bezetting
c. de kwalitatieve bezetting.

(3) De huidige reorganisatiecode geeft over de inhoud van het
reorganisatieplan het volgende aan:
Het reorganisatieplan omvat op grond van artikel 13.3 CAO Nederlandse
universiteiten (oud) een globaal overzicht van:
a. de procedure die gevolgd gaat worden bij de uitvoering van de
reorganisatie;
b. de beoogde verandering van de organisatie;
c. de gevolgen voor de organisatie;
d. de gevolgen voor de kwantitatieve bezetting;
e. de te verwachten gevolgen die de reorganisatie of beoogde
verandering van de organisatie met zich mee zal brengen voor de
daarbij werkzame personen;
f. de naar aanleiding van de onder e. genoemde gevolgen
voorgenomen maatregelen en de beweegredenen daartoe.
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Reorganisatieplan, 15 februari

a In reorganisatieplan
b In reorganisatieplan en in bijlage
bij brief 15 februari
c In reorganisatieplan en in bijlage
brief 15 februari

a Deze brief, het reorganisatieplan
15 februari en de opdrachten aan
de kwartiermakers
b Het reorganisatieplan 15 februari
c Het reorganisatieplan
d Bijlage bij reorganisatieplan
e Het reorganisatieplan
f Het reorganisatieplan en het op te
stellen sociaal plan.
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Bijlage B

Toelichting bezuinigingen
De bezuinigingen worden samengevat in onderstaande tabel en vervolgens in subtabellen
nader toegelicht. De samenvattende tabel is overgenomen uit het reorganisatieplan.
Bezuinigingsindicatie MEB
Opdracht

Servicecentrum ICT
Onderwijs-servicecentrum
Facilitair Bedrijf
Strategie en Coördinatie
F-kolom
Besluitvormings- en overlegstructuur
ELAN
Facultaire organisatie
Wet.info.voorziening en bibliotheek
P-kolom
Totaal

2.500
1.500
1.000
600
100
-----5.700

Bezuinigingen
fte
k€
20,8
19,8
5,5
7,5

53,6

2.300
1.300
1.000
700
100
-----5.400

De projectplannen zijn in financieel opzicht beoordeeld op kennelijke dubbeltellingen en aannemelijkheid en waar nodig gecorrigeerd. In dit stadium worden de genoemde bezuinigingsbedragen beschouwd als een goede indicatie.
De inzet van was ondermeer een bezuinigingsindicatie te leveren ten opzichte van het lastenniveau 2005. Dit is niet in alle projectplannen consequent opgenomen, zo is bijvoorbeeld voor
de beginssituatie van DiSC in het projectplan OSC uitgegaan van de werkelijke formatie per 3112-2006.
In aanvulling op de laatste alinea:
1. Wanneer meer duidelijkheid bestaat omtrent o.a. de verdeling van de formatievermindering
over de leeftijdsgroepen en de regelingen die degenen die met ontslag bedreigd worden
kunnen worden aangeboden, zal voor de dekking van de reorganisatiekosten een voorziening worden gevormd. Als reorganisatiekosten zullen uitsluitend worden beschouwd: (i)
de salarislasten van personeel dat met ontslag wordt bedreigd én niet meer actief in de
organisatie werkzaam is en (ii) de directe uitgaven die verband houden met ontslagregelingen en out-placement.
2. Alle overige extra uitgaven die verband houden met EMB worden beschouwd als
aanloopkosten die in het reguliere begrotingsproces worden meegenomen. Voorbeelden
hiervan zijn aanschaf en implementatiekosten van systemen die nodig zijn om
standaardisatie /concentratie van activiteiten mogelijk te maken, extra opleidingskosten
personeel, tijdelijke bovenformatie ten opzichte van de beoogde eindformatie.
In hoeverre vervolgens extra tijdelijk budget noodzakelijk is wordt beoordeeld in relatie tot
de integrale begroting van de betreffende dienst.
3. Wanneer het personeelsplan bekend is kan een nadere concretisering van de realisatie van
de bezuinigingen worden gegeven; hoeveel in welk jaar. Extra, veelal tijdelijke lasten, die
evident in het verlengde liggen van EMB zullen in deze presentatie worden meegenomen.
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Navolgend wordt per onderdeel de opbouw van deze bedragen gespecificeerd met een beknopte toelichting die voor een belangrijk deel is ontleend aan de diverse projectplannen. Een meer
uitgebreide toelichting treft u daarin aan. Waar afgeweken is van de bezuinigingsindicatie in de
projectplannen zal dit worden aangegeven. Voor alle overzichten geldt overigens dat omwille
van de herkenbaarheid de bedragen uit de projectplannen onafgerond zijn overgenomen. Het is
niet de bedoeling hiermee een exactheid op k€ 1 te suggereren, dat ligt eerder in de buurt van
de k€ 100.
1. Servicecentrum ICT
Bezuinigingen Servicecentrum ICT
Campuslicentie
Opheffen decentrale computerruimten
DiSC
IT-shop
Contract BBT
Materieel korte termijn (2007)

fte

k€
54
85
30
0
0
169

Optimaliseren computer en practicazalen
Autonome daling hardware prijzen
Gezamenlijke inkoop
Serverconsolidatie
Materieel lange termijn (tot ca. 2009)

123
481
160
100
864

Korte termijn WPO + BO (tot ca. 2009)
Lange termijn systeem- en netwerkbeheer en
systeemontwikkeling

20,8
0,0

52

10,0

1.292
P.M

-25

Afronding
Totaal

Sal/fte Ov.ko.

20,8

2.300

Toelichting bezuinigingen ICT-S:
• Campuslicentie k€ 54
Doordat vanaf 2007 MatLab onderdeel wordt van de campuslicentie wordt k€ 54 bespaard.
• Opheffen decentrale Computerruimten k€ 85 en Serverconsolidatie k€ 100
Decentraal wordt een aantal servers gebruikt als print- en file, back-up en mailserver. Het
consolideren van deze servers en het onderbrengen in de centrale computerruimten maakt
een jaarlijkse bezuiniging mogelijk van k€ 100. Rekening houdend met een
afschrijvingstermijn van vijf jaar zal deze besparing na 3 tot 5 jaar gerealiseerd worden.
Op korte termijn is sprake van een besparing op huisvestingslasten van k€ 85 door het
opheffen van negen decentrale ruimten.
• DiSC k€ 30
DiSC heeft de werkplekondersteuning extern uitbesteed. In de nieuwe situatie wordt de
ondersteuning weer intern uitgevoerd, waardoor de contractkosten van k€ 30 komen te
vervallen.
• IT-shop, Contract MB k€ -In het projectplan is een besparing opgevoerd van k€ 100 in verband met het vervallen van
het exploitatietekort van de IT-shop. Deze bezuiniging is niet overgenomen omdat het een
saneringsbezuiniging betreft: het opheffen van een tekort levert geen middelen op die
vervolgens vrij besteedbaar zijn.
Verder was sprake van het vervallen van een ondersteuningscontract tussen ITBE met MB
van k€ 40. Veranderingen in de inzet voor ondersteuning zijn onder personeel opgenomen,
hier is dus sprake van een dubbeltelling.
• Optimaliseren computer en practicumzalen k€ 123
Verwacht wordt dat studenten meer en meer gebruik zullen maken van notebooks en dat
daardoor ca. 350 pc’s in de pc-zalen minder opgesteld behoeven te worden in de pc-zalen.
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• Autonome daling hardware prijzen k€ 481 en Gezamenlijke inkoop k€ 160
In het projectplan is onder de noemer gezamenlijke inkoop van apparatuur een besparing
opgenomen van k€ 641. In het reorganisatieplan zijn de twee effecten die hiervoor de basis
vormen apart opgenomen: (i) De prijzen van computerhardware zijn vanaf 2004 autonoom
(en waarschijnlijk door concentratie van inkoop binnen de faculteiten) gedaald met ca. 15%.
Uitgaande van de aantallen en prijzen uit het projectplan zou dit een besparing opleveren
van k€ 481. (ii) Door deze hardware op UT-niveau te gaan inkopen wordt rekening
gehouden met een aanvullende besparing van k€ 160.
• Personeel; korte termijn Werkplekondersteuning en Back Office k€ 1.292
De huidige ICT-ondersteuning is gefragmenteerd georganiseerd binnen ITBE en faculteiten
en werkt volgens verschillende protocollen. Met name door concentratie van de ICTondersteuning in het ICT-servicentrum en standaardisatie van processen wordt rekening
gehouden met een vermindering van de personele inzet met ca. 21 fte, dit is een besparing
van k€ 1.292. In § 10.3 van het projectplan is een uitgebreide toelichting opgenomen.
• Personeel; lange termijn Systeem en netwerkbeheer en Systeemontwikkeling k€ PM
In het projectplan is aangegeven dat door standaardisatie op lange termijn op
Systeemontwikkeling besparingen van 5 à 10 fte mogelijk zijn. De ideevorming hieromtrent
was nog in een dermate pril stadium dat deze mogelijk vooralsnog PM is aangehouden.
2. Onderwijsservicecentrum (OSC)
Bezuinigingen OSC
Sal/fte Ov.ko.

fte
Management, staf en secretariaat

k€

3,9

Student- onderwijsbegeleiding en administratie
Afdelingshoofd

0,7

Studentenadministratie

10,0

Informatievoorziening student/onderwijs

11,0

Studie- OW-administratie

19,0

Totaal student/OW-begeleiding & admin.

40,7

Onderwijs kwaliteit en Innovatie

15,0

Studentenvoorzieningen

26,6
86,2

5.196

Huidige formatie en kosten

Totaal nieuwe organisatie-opzet

92,0

5.740

Sport en Cultuur

15,9

961

Correctie dubbeltelling beleidsmedewerkers (S&C)

-2,0

-200

105,9

6.501

gecorrigeerde huidige formatie en kosten
Afronding
Totaal

-5
19,8

60

6,0

1.300

De bezuiniging binnen Onderwijsservicecentrum (OSC) wordt met name bereikt door het
gezamenlijk vormgeven van ondersteunende taken. Hierdoor wordt de bestaande capaciteit
met ca. 20 fte teruggebracht tot 86 fte, een bezuiniging van k€ 1.300.
In het projectplan wordt uitgegaan van een vermindering van de totale formatie met 19,4 fte, in
het reorganisatieplan is dit 0,4 fte hoger, namelijk 19,8 fte: In het projectplan was sprake van
een dubbeltelling omdat in de beginsituatie abusievelijk rekening werd gehouden met twee
medewerkers die al meegenomen zijn binnen de bezuinigingsplannen van Strategie &
Coördinatie. Vervolgens is in het reorganisatieplan een aanvullende vermindering opgenomen
van 2 fte, binnen het onderdeel Management, staf en secretariaat.
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Verder is in het projectplan, geheel conform de oorspronkelijke opdracht, geen rekening
gehouden met het onderbrengen van de DiSC-afdelingen Sport en Cultuur. Uiteindelijk is hier in
het reorganisatieplan wel voor gekozen waardoor zowel de begin- als eindsituatie 15,9 fte hoger
is dan het projectplan.

3. Facilitair Bedrijf
Bezuinigingen FB
Facilities
Interne Dienst, structuurwijziging PM
Interne Dienst, korte contracten
Archivering
Transpost
Reserveringsbureau
Onderwijsruimten
Repro
Formatievermindering (scen.2)
Uitbreiding onderhoud
Evenementenbeleid
REH (contracten, verhuur- en energiebeleid)
totaal
afronding
Totaal

fte Sal/fte Ov.ko.
0,0
0,0
3,0
28
5
2,5
0,0
0,0

45

k€
10
0
100
50
138
55
500
50

10

-3,0
3,0
100
pm
5,5

1.003
31.000

Door FB zijn enkele bezuinigingsposten genoemd die niet zijn overgenomen. Dit betreft:
vermindering personeelszaken (k€ 17), automatisering (k€23), UT-Catering (k€ 300), warme
dranken (k€ 100). Deze posten hebben betrekking op andere bezuinigingsoperaties (zoals
ICTS) en Sanering UT-Catering.
• Facilities k€ 10
Vermindering formatie bij contractering onderhoud (0,2 fte).
• Interne dienst k€ 100
Door meer efficiënte inzet van bestaand (vast) personeel binnen de gehele ID-formatie, kan
het gebruik van “losse” oproepkrachten en tijdelijke contractanten (2-jarig) fors naar beneden
worden bijgesteld. Incidentele “overcapaciteit” in enig gebouw aanwenden voor extra vraag
in ander UT-gebouw. Dit vereist een cultuurverandering (niet langer werkzaam in één
gebouw).
• Archivering k€ 50
Door verdere digitalisering van het centrale archief is er effectief minder opslagruimte
benodigd. De besparing betreft dus minder huisvestingslasten.
• Transpost k€ 138
Door de digitale communicatie worden steeds minder papieren poststukken verzonden
waardoor een vermindering van 2,5 fte binnen de groep mogelijk is, een bezuiniging van
k€ 138. In het projectplan is abusievelijk uitgegaan van te lage tarieven.
• Reserveringsbureau k€ 55
Door betere informatievoorziening vanuit de nieuwe opzet binnen OSC is vermindering van
formatie binnen FB mogelijk. In het projectplan OSC is dit nog niet meegenomen. Uitgaande
van een gemiddelde salarislast van k€ 45 en persoonsgebonden kosten van k€ 10 levert dit
een bezuiniging op van k€ 45. In het projectplan FB is abusievelijk nog uitgegaan van te lage
tarieven. Bovenop genoemde besparing zijn wellicht verdere besparingen te realiseren
indien de totale capaciteit van poolzalen fors naar beneden wordt bijgesteld (zie hierna).
• Onderwijsruimten k€ 500 (verhoogde taakstelling)
Uit een bezettingsonderzoek (eind 2005) rond het gebruik van onderwijszalen (poolzalen en
facultaire onderwijszalen) is naar voren gekomen dat meerdere zalen een zeer laag rendement kennen. Het totale gemiddelde rendement ligt op ca. 16%. Hier dient dus een forse
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efficiëncyslag gemaakt te worden. Deze operatie zal dus beduidend meer moeten opleveren
dan de eerste indicatie van FB (k€ 150). Hierbij zal ook gekeken worden naar het gebruik en
de effecten van facultaire “jaargangzalen”. Vooralsnog wordt uitgegaan van een forse
sanering van het aantal zalen. Dit zal direct leiden tot lagere huisvestingslasten. Daarnaast
zal dan ook de benodigde capaciteit voor ondersteuning van dergelijke zalen naar beneden
kunnen worden bijgesteld (minder kosten Interne Dienst en eventueel Reserveringsbureau).
• Repro k€ 50
Nieuwe (lagere) contractafspraken met Xerox (eerder Océ). Besparingsbedrag betreft inschatting van FB en is gezien de zeer korte vergelijkbare termijn nog niet te onderbouwen.
Besparingsbedrag moet zich nog uitwijzen.
• Evenementenbeleid k€ 100 (aanvulling op FB-voorstel)
Evenementen beter gaan monitoren d.w.z. ze moeten een duidelijke meerwaarde hebben
voor de UT (financieel of promotioneel). Criteria dienen in dit kader nog verder uitgewerkt te
worden. Indien evenementen niet aan dergelijke criteria voldoen, dan evenementen ook niet
meer ter hand nemen. Voorzien wordt dat het aantal activiteiten/evenementen zal afnemen
en dat daardoor de benodigde capaciteit naar beneden kan worden bijgesteld.
• Pm-posten (aanvulling op FB-voorstel)
Door FB wordt aangegeven dat door kritischer kijken naar bestaande contracten, bepaalde
voorzieningen/wensen kunnen vervallen c.q. naar beneden kunnen worden bijgesteld.
Daarnaast zal er kritisch gekeken worden naar het energiebeheer en verhuur van UTruimtes aan derden. Voornoemde posten zullen leiden tot lastenverlichtingen (danwel extra
opbrengsten binnen REH). Er worden echter geen harde budgetten vrijgespeeld die elders
weer kunnen worden ingezet. E.e.a. leidt tot een algemene lastenverlichting binnen het
primaire proces.
4. Strategie en Coördinatie
Bezuinigingen Strategie en coördinatie
Staf
Communicatie
comm. Materieel budget
secr.ondersteuning
Informatiemanagement
InnovationLab
overig (Fac.Club)
Formatie-uitbreiding Inn.Lab
Afronding
Totaal Strat. & Coordinatie

fte
3,8
2,0

1,0
-1,6

k€
323
80
200
39
86
100
136-

7,5

8
700

1,3
1,0

Toelichting bezuinigingen Strategie en Coördinatie
• Staf k€ 323
Beleidsmedewerkers van DUB (ABZ), DiSC, ITBE en BC worden opgenomen in de
Beleidsstaf van de Concerndirectie Strategie en Coördinatie. Het aantal beleidsmedewerkers
zal met 3,8 fte worden verminderd tot 11,5 fte, een bezuiniging van k€ 323.
• Communicatie k€ 80
(Uitvoerende) Communicatiemedewerkers van BC worden opgenomen in de afdeling
Communicatie. Het aantal beleidsmedewerkers zal met 2,0 fte worden verminderd tot 24,8
fte, een bezuiniging van k€ 80.
• Communicatie materieel budget k€ 200
In het projectplan is indicatief aangegeven dat op het materiële communicatiebudget k€ 100
kan worden bezuinigd. In het reorganisatieplan is deze taakstelling op k€ 200 gesteld. Dit
wordt mogelijk geacht door naast het budget van de huidige dienst BC tevens ook de
decentrale voorlichtingsbudgetten in de bezuinigingsopdracht te betrekken.
• Secretariële ondersteuning k€ 39
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Aanvullend aan het projectplan wordt uitgegaan van een reductie van 1,3 fte secretariële
ondersteuning, op grond van de concentratie en de vermindering van stafmedewerkers, een
bezuiniging van k€ 39.
• Informatiemanagement
Aanvullend aan het projectplan wordt uitgegaan van een reductie van 1,0 fte
informatiemanagement medewerkers, een bezuiniging van k€ 86.
• Innovationlab extra baten k€ 100, uitbreiding k€ -136
Aanvullend aan het projectplan wordt uitgegaan van een taakstellende verbetering van de
exploitatie van Innovationlab. In 2007 is in de Ontwerpbegroting een TCO van k€ 295
opgenomen voor de bekostiging van Directie en Liaisonfunctie HTT. Op grond van de
verwachting dat een deel van deze kosten toegerekend kan worden aan extern te verwerven
middelen is een taakstelling opgenomen van k€ 100 extra baten.
Hiertegenover staat de (deels voorgenomen) uitbreiding van de inzet t.b.v. Innovationlab met
ten opzichte van 2005 met 1,6 fte, een negatieve bezuiniging (= extra lasten) van k€ 136.
• Overig Faculty Club k€ -In de specificatie is een vermindering van 1 fte opgenomen in verband met de pensionering
van een medewerker. Dit levert echter geen bezuiniging op aangezien de betreffende
medewerker extern wordt bekostigd.
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Bijlage C

Aandachtspunt uit brief UR 7 september 2006
Tijdens de bespreking van de hoofdlijnennota met de Universiteitsraad in september 2006 zijn
nog diverse aandachtspunten ingebracht en door het College overgenomen. Deze punten zijn
op diverse plaatsen in de tekst van dit reorganisatieplan verwerkt, maar het College hecht eraan
de punten navolgend separaat te memoreren. Het betreft (in cursief is de reactie van het
College van Bestuur opgenomen):
• De hoogte van het bezuinigingsbedrag is niet het hoofddoel van het in de nota voorgenomen beleid en de verandering van de organisatie. Het College spreekt wel af met decanen
en wetenschappelijk directeuren dat een totaalbedrag van M€5 zal worden herbestemd voor
onderwijs en onderzoek.
• Het College voorziet in een gedegen financiële onderbouwing (van de mogelijke consequenties) van de reorganisatie. Die onderbouwing is bij deze brief gevoegd.
• Kwaliteitsverlies van de dienstverlening t.b.v. de primaire processen als gevolg van de
reorganisatie wordt in principe uitgesloten. Dit betreft een zeer lastige overweging. Ten
aanzien van dienstverlening terzake ICT en onderwijs constateren wij dat de vigerende
praktijk bijstelling behoeft. Dat kan betekenen dat de intensieve ICT ondersteuning zoals die
op dit moment wordt geboden in de leerstoelen beperkt zal worden. Een opvatting over een
andere toedeling van dergelijke ondersteuning kan dan ten opzichte van de huidige situatie
als verlies van kwaliteit worden beschouwd terwijl wij dat in een afweging tussen
verschillende invullingen van de dienstverlening niet zo zien.
• Alle geleverde diensten worden in een cliënt charter opgenomen. Dat is inmiddels in het
reorganisatieplan verwerkt.
• Eerst standaardisatie afspraken maken, dan reorganiseren. Veel standaardisatie is absoluut
niet effectief door te voeren in de huidige organisatie, danwel heeft een zodanige
vervlechting met de wijze waarop deze is georganiseerd dat deze volgtijdelijkheid door het
College niet zal worden doorgevoerd, terwijl daarover wel in september 2006 met de UR is
gesproken. Het college herkent dat er een hechte relatie bestaat tussen standaardisatie en
de organisatie, maar beseft ook dat veel standaardisatie pas kan worden voorbereid en
uitgevoerd nadat de nieuwe organisatie is ontstaan.
• Zowel in de planvorming als in het uiteindelijke plan is er aandacht voor een samenhangende en afgestemde aanpak van de verschillende dienstverleningsactiviteiten. Een
dergelijke samenhang en afstemming is een uitgangspunt voor de inrichting en werkwijze
van de nieuwe organisatie.
• Vroegtijdig ontwerpeisen op te stellen ten aanzien van de ICT-systemen die vele vormen
van dienstverlening effectief en efficiënt moeten maken. Dergelijke ontwerpeisen dienen
naar de mening van het College invulling te krijgen tijdens de uitvoering van werkzaamheden door de kwartiermakes.
• Rekening te houden met de mogelijke effecten van de UT-zoektocht naar een (ICT)systeem waarmee het mogelijk is om voortdurend te monitoren hoe het staat met de
studievoortgang van onze studenten en waarbij onder meer studenten voortdurend toegang
hebben tot alle relevante informatie betreffende hun studie. Dat is vanzelfsprekend een
opdracht voor de nieuwe directeur OWS.
• Een organisatiestructuur te ontwikkelen die in staat is goed om te gaan met voorgenomen
beleid ten aanzien van groei, differentiatie internationalisering van studenteninstroom. Het is
naar de mening van het College evident dat de nieuwe organisatie robuust zal zijn en
derhalve soepel inspeelt op ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld groei. Het College
bouwt deze organisatie in een meer-jaren perspectief zodat zeker de komende vier jaar
geen majeure veranderingen in de organisatiestructuur te hoeven worden doorgevoerd.
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•

•

Tijdsdruk is geen reden voor het niet zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van de reorganisatie. Het uitgangspunt van het College is dat tijdsdruk geen leidraad is maar onvermijdelijk
optreedt als gevolg van het streven naar spoedige invoering van de nieuwe organisatie. Ook
verlopen verschillende deelprocessen in een ander tijdpad, waarbij ervoor gewaakt moet
worden dat het langzaamste tijdpad bepalend wordt voor de overige.
Een lange termijn visie te hanteren, zodat een dienst, waarvan bijv. verwacht wordt dat die
zal afnemen in de toekomst (bijv. door verwachte technologische ontwikkelingen), geleidelijk
en zonder gedwongen ontslagen of reorganisaties kan worden afgebouwd. Het is evident
dat het College de directeuren van de eenheden hierop zal instrueren.
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Bijlage D

Reacties op vragen UR-commissie 25 januari
Algemeen
Diverse van de algemene vragen die door de commissie van de raad zijn gesteld zijn door het
College meegenomen in het herziene reorganisatieplan. Daarnaast is aan de brief van 15
februari een uitvoerige financieel overzicht toegevoegd.
Over S&C
1: Over de overgang van taken van ITBE naar S&C:Bij de vorige reorganisatie is de dienst ITBE
gevormd. Tevens is er toen op ingezet dat binnen “alle” diensten beleidsontwikkeling en uitvoering bij elkaar werden gebracht. De afgelopen vier jaar is de dienst ITBE verantwoordelijk
geweest voor de beleidsontwikkeling op de aan haar toegeschreven gebieden (Kwaliteitszorg
onderwijs, Ict in onderwijs en onderzoek, wetenschappelijke informatievoorziening,
informatiebeleid). Deze verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling komt nu weer te liggen bij
de concerndirectie strategie en coördinatie, met inbegrip van het informatiemanagement.
2: Over taken van studenten en jonge HBO-ers:Uit de beschrijving van de taken van de huidige
beleidsstaf komt naar voren, dat niet alleen de gehele breedte van de instelling in al zijn
facetten tot het taakveld van beleidsondersteuning behoort, maar dat de werkzaamheden die
hieruit voortkomen ook zeer divers van karakter zijn. Om aan deze diversiteit beter tegemoet te
komen is het wenselijk om ook binnen de staf(taken) te diversificeren. De huidige staf bestaat
volledig uit academisch gevormden. Hieraan kunnen enkele HBO’ers en studentassistenten/oproepkrachten worden toegevoegd.
3: Over fte-tabellen: Er is hier slechts sprake van een andere presentatie, die ook nog eens
helder beschreven staat voor de tabel in het reorganisatieplan. De verschillen komen voort uit
de genoemde redenen en het feit dat “slechts” de concerndirectie wordt beschreven en niet de
eenheid secretaris.
Over de P-kolom
Over de aansturing van medewerkers buitenland:Voor de fysieke overplaatsing van de
Buitenlandfunctie naar IO is gekozen vanwege de één loket gedachte. De verbondenheid met
de P-functie is, evenals die met internationalisering, duidelijk aanwezig. De kwartiermaker Pkolom zal in de uitwerking van zijn opdracht er voor zorgen dat die verbondenheid blijft. De
medewerkers in de buitenlandfunctie zullen op geen enkele wijze vanwege de verplaatsing
belemmerd worden in hun taakuitoefening wat betreft het P-element ervan. Hoe dat vormt gaat
krijgen, zal de kwartiermaker, in samenspraak met de desbetreffende medewerkers, uitwerken.
Over tijdsfasering in relatie tot bezuinigingen: In 2007 worden de optimalisatievoorstellen in
gang gezet. Maar dat betekent niet dat per 1.1.2008 de doelstellingen ook alle zijn gerealiseerd.
Het gaat hier om doelstellingen die ook om een andersoortig gedrag vragen. Dat vraagt een
langere termijn. Wel zal eind 2007 de balans worden opgemaakt, wat is er gedaan en wat is er
al gerealiseerd. Het is goed om dat eind 2008, maar ook eind 2009 nog eens te doen. Daarbij
sluiten wij niet uit dat op grond van die evaluaties bijstellingen nodig zijn of dat er voor gekozen
moet worden om aanvullende voorstellen te doen om de doelstellingen te realiseren. Overigens
zijn dat activiteiten die passen in de reguliere bedrijfsvoering waarbinnen altijd gestreefd wordt
naar verdergaande optimalisatie van die bedrijfsvoering.
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Over ICTS
1. Er wordt gewerkt met een werkplekratio getal, maar het is volkomen onduidelijk waar dit
getal vandaan komt en waarop het is gebaseerd.
Bij het bepalen van de werkplekratio's is onder meer gebruik gemaakt van gegevens van
“Gartner”. Daarnaast is vooral gekeken naar de ratio's die andere (vergelijkbare)
organisaties hanteren. Delft hanteert bijvoorbeeld een ratio van 1:250. Andere universiteiten
zoals Utrecht en Wageningen die ook bezig zijn met het vormen van een Shared Service
Centrum streven ook naar een ratio van 1:250. Binnen de UT wordt op dit moment over het
algemeen uitgegaan van een ratio van 1:100. Bij het bepalen van de ratio’s is zoveel
mogelijk rekening gehouden met de aard van het onderwijs/onderzoek per locatie.
Daarnaast is ervan uitgegaan dat er meer efficiëntievoordelen te behalen zijn bij
administratieve werkplekken als het gaat om de werkplekondersteuning dan bij werkplekken
die voor onderwijs/onderzoek worden gebruikt. Dit heeft geresulteerd in een werkplekratio
1:100 voor de technische faculteiten (CTW, EWI en TNW), 1:150 voor de niet-technische
faculteiten (BBT en GW) en 1:200 voor de ondersteunende eenheden. De gemiddelde
werkplekratio per locatie is vervolgens uitgerekend aan de hand van de werkelijke bezetting
per lokatie (bron hiervoor waren de cateringscijfers).
2. Het beleid op aansturing van het ICTS op het gebied van aanbod ontbreekt.
Er is inderdaad nog geen expliciet beleid op de aansturing van ICTS op het gebied van het
aanbod. Uitgangspunt is dat de faculteiten 'eigenaar' van ICTS zijn en het aanbod bepalen.
De wijze waarop de faculteiten het aanbod sturen (overleg en besluitvorming) en het
bewaken van de UT-brede kaders (informatiemanagement) waarbinnen het aanbod tot stand
komt moet verder worden uitgewerkt in het implementatietraject. Belangrijk is om te
vermelden dat op het moment dat het eindrapport ICTS verscheen nog geen duidelijk was
over de overleg- en besluitstructuur in de nieuwe organisatie.
3. De berekening van het bezuinigingsbedrag dat gehaald wordt door met minder fte's te
werken is niet zuiver. De vermindering betreft fte's in lagere schalen. De extra fte's die in de
plannen worden opgevoerd, zijn echter medewerkers in hogere schalen. Bij de berekening
van het verschil in kosten tussen de oude en de nieuwe bezetting wordt het extra aantal fte's
voor de nieuwe organisatie vermenigvuldigd met de lagere loonschaal. Daardoor lijkt de
bezuiniging groter dan die in werkelijkheid is.
Bij de berekening van het mogelijke bezuinigingsbedrag dat gerealiseerd kan worden door
de vermindering in fte's is uitgegaan van de gemiddelde bruto loonkosten (salaris plus
opslag en personeelsgebonden kosten). Dit is gedaan omdat nog niet duidelijk is om welke
medewerkers het gaat en hoe de mogelijke vermindering in fte's wordt gerealiseerd. Door
het gemiddelde te nemen is het de verwachting dat het verschil tussen de geschatte en de
werkelijke gerealiseerde bezuinigingen als het gaat om de fte's marginaal is.
4. De relatie met informatie manager moet in het deelplan ICTS verduidelijkt worden.
Wat betreft de rol van de informatiemanager valt er op dit moment niet meer over te zeggen
dan wat reeds in de Eindrapportage ICTS en Eindrapportage Concerndirectie "Strategie en
coördinatie" vermeld staat. Verdere uitwerking moet inderdaad gebeuren tijdens het
implementatietraject.
5. In het organisatiemodel ICTS 2009 zit direct onder de directeur een grote groep overhead
van 3 fte. Waarvoor is die nodig?
Er is gekozen voor het locatiescenario als organisatiemodel voor het ICTS. Vraagsturing,
klantgerichtheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid komen het beste tot uiting in een
eenduidig en transparant locatiescenario. Dit betekent wel dat behalve voor de front office
ook voor de back office coördinatie als in een matrixorganisatie nodig is. De projectgroep
heeft ingeschat dat hiervoor 3 fte benodigd is (dat zijn overigens meewerkende voorlieden).
In het implementatietraject zal de verdere invulling hiervan nader vormgegeven worden.
Over wetenschappelijke informatievoorziening
1. Er wordt nergens aandacht besteed aan de inhoudelijke aansturing vanuit de faculteiten
over de noodzakelijke wetenschappelijke informatie. Die rol ligt straks immers veel
nadrukkelijker bij de faculteiten, maar hoe worden zij zich daarvan bewust?
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De inhoudelijke aansturing vanuit de faculteiten over de noodzakelijke wetenschappelijke
informatie kan plaatsvinden in de voorgestelde Facultaire Commissie Wetenschappelijke
Informatie, waarin de disciplines van de faculteit worden vertegenwoordigd, de voorzitter
door de decaan wordt benoemd en de informatiespecialist het secretariaat voert. Voor het
inhoudelijke overleg op universiteitsniveau is een Universitair Bibiliotheek Beraad
voorgesteld, waarin de voorzitters zitting hebben van de Facultaire Commissies
Wetenschappelijke Informatie, alsook de universitaire informatiemanager, en de directeur
van het Servicecentrum Wetenschappelijke Informatie (bibliothecaris) voorzitter is.
2. Met eerst Dinkel en later ITBE is een ontwikkeling in gang gezet waarbij gestreefd wordt
naar synergie in het aanbieden van diensten op onderwijskundig gebied en gebruik van
wetenschappelijke informatie in al haar verschijningsvormen. Deze ontwikkeling is nu
plotseling stopgezet door de wetenschappelijke informatievoorziening als zelfstandige zuil
neer te zetten. Waarom wordt de genoemde ontwikkeling stopgezet?
De ontwikkeling wordt voortgezet doordat enerzijds de wederzijdse versterking van
onderwijsbeleid en (wetenschappelijk) informatiebeleid in de Directie Strategie &
Coördinatie wordt bewaakt en anderzijds projecten waarin onderwijs en wetenschappelijke
informatie elkaar ontmoeten in gezamenlijkheid tussen de betrokken servicecentra worden
uitgevoerd.
3. Het ontbreekt aan inbedding van de bibliotheek in de universitaire gemeenschap
bijvoorbeeld m.b.t. communicatie van wetenschappelijke informatie en baanbrekend
onderzoek.
Voor zover deze stelling juist is zal het ontbrekende deel van de inbedding van de
bibliotheek in de universitaire gemeenschap aandachtspunt moeten zijn voor het
Universitaire Bibliotheek Beraad en de Directie Strategie & Coördinatie, teneinde aan het
universitaire bestuur voorstellen te doen ter verbetering.
4. In het reorganisatieplan wordt zelfs nergens melding gemaakt van het SWI. Hierdoor wordt
de relatie van het SWI met de informatie manager niet duidelijk.
Is gecorrigeerd in het nieuwe reorganisatieplan.
Binnen de Directie Strategie & Coördinatie coördineert de informatiemanager de projecten
waarin beleidsvoorstellen voor (wetenschappelijk) informatie-beleid en ICT-beleid tot stand
komen, met participatie van het SWI en andere servicecentra, en adviseert het bestuur op
deze taakvelden.
Over het FB
1. De opdracht voor het FB is om 1 M€ te bezuinigen. Dit bedrag wordt echter nergens hard
gemaakt, maar in het reorganisatieplan wel volledig ingeboekt. Hoe wordt deze bezuiniging
nu gerealiseerd? Als er sprake is van bezuinigingen op fte’s, vervallen er dan ook
taken?Ten opzichte van 2005 is de formatie al gereduceerd met 18 fte, op materiele kosten
zijn nog besparingen te realiseren
2. Er worden 3 fte’s toegevoegd voor “uitbreiding onderhoud”. Omgerekend is dat een bedrag
van 168 k€. Waarom worden deze 3 relatief dure krachten toegevoegd aan een dienst die is
uitbesteed?Door het VG-plan is de behoefte aan onderhoud kwalitatief en kwantitatief
toegenomen. Het afbreukrisico is bijzonder hoog.Het betreft vooral taken op een hoger
niveau die nodig zijn om het uitbestede onderhoud op goede wijze te kunnen coördineren.
3. Hoe worden de genoemde domeinen nu ondergebracht in de voorgestelde organisatie.
Zeker als het domeinen betreft waarvoor specifieke vakkennis noodzakelijk is, is in het
geheel niet helder hoe dit organisatorisch wordt ingebed. Domeinen die sterk gerelateerd
zijn worden samen met een groep klanteenheden in een cluster ondergebracht. Met name
gebouwenonderhoud vraagt specifieke vakkennis. De combinatie klanteenheid , gebouwen
en domein(en) is via een intern project binnen het FB inmiddels ingevuld.
4. In het plan staat nadrukkelijk dat het FB diensten levert zonder winstoogmerk, maar er staat
ook dat het FB diensten aan derden kan leveren. Levert het FB diensten aan derden dan
ook zonder winstoogmerk?Aan derden wordt minimaal de integrale kostprijs in rekening
gebracht.
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Bijlage E

Brieven aan de kwartiermakers

377.979

16

