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Hoofdstuk 1:Inleiding
1.1 Algemeen
De ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de universiteit staat niet op zich. In het instellingsplan en
de bestuurlijke agenda zijn de ambities voor de komende jaren verwoord en onze omgeving blijft in
beweging en dat vraagt interne dynamiek en ontwikkeling. Aansluiten bij de ambities en ontwikkelingen vraagt van het College dat het de juiste strategische afwegingen maakt, kaderstellend optreedt
en zorg draagt voor integraal en hoogwaardig beleid. Van decanen en wetenschappelijk directeuren
mag worden gevraagd dat zij binnen hun mandaat een maximale invulling geven van hun rol, gericht
op het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en excellent onderzoek. Van de dienstverlening wordt in deze een efficiënte klantgerichte inzet ter ondersteuning van het primair proces verwacht. Op dit moment is er in de bedrijfsvoering ondermeer sprake van dubbelingen, ontbreekt samenhang in de beleidsvoorbereiding, ontbreekt eenduidigheid en verloopt besluitvorming vaak stroperig. In de hoofdlijnennota Moderne efficiënte Bedrijfsvoering die het College van Bestuur vorig jaar
heeft vastgesteld, is op de achtergronden van deze reorganisatieplannen, en de knelpunten die het
College constateert, uitvoerig ingegaan. Gelet op de opgaven en ambities van de UT kan in de huidige
situatie, met een te grote mate van versnippering, niet worden berust.
In de bestuurlijke agenda heeft het College van Bestuur zijn ambities voor de jaren 2006-2007 neergelegd. Eén van de thema’s van de bestuurlijke agenda is een gezonde en moderne bedrijfsvoering: bedrijfsvoering die enerzijds is afgestemd op de behoeften van het primaire proces en anderzijds is afgestemd op elkaar (diensten onderling, maar ook dienstverlening binnen de faculteiten), die technisch en
inhoudelijk en qua dienstverleningsopvattingen uitstekend is en dat tegen beperkte kosten. Die optimalisatie is de doelopdracht voor de gehele dienstverlening. Om te komen tot optimalisatie zijn optimale taakverdeling, gezamenlijke verantwoordelijkheid, standaardisatie, gemeenschappelijkheid en klantgerichtheid van belang. Bij een toets van de huidige organisatie van de ondersteuning
aan deze vijf sleutelbegrippen, constateert het College dat een andere organisatie van de dienstverlening binnen de UT noodzakelijk is.
In het voorjaar van 2006 heeft het College van Bestuur daarom de discussienota, Efficiënte Moderne
Bedrijfsvoering gepresenteerd binnen de UT. De globale structuur van de nieuwe organisatie is beschreven in deze hoofdlijnennota, die als zodanig dus deel van de relevante documentatie in dit
veranderingsproces uitmaakt. De structuur wordt hier niet nogmaals toegelicht, wel verder ingevuld. In
de hoofdlijnennota zijn tevens de begrippen weergegeven waaraan, naar het oordeel van het College
van Bestuur, de nieuwe organisatie moet voldoen.
Voor het College staat - gegeven de opgaven en ambities van de UT - vast dat er een verandering in
de bedrijfsvoering moet plaatsvinden, dat er meer samen en klantgericht moet worden gewerkt en dat
er op de bedrijfsvoering M€ 5 moet worden bespaard ten faveure van primaire processen. In een
vergelijking met de uitgangspunten en overwegingen bij de vorige reorganisatie zijn de huidige
ambities ten opzichte van de verbetering van de bedrijfsvoering niet wezenlijk veranderd. Het College
constateert dat veel van de voornemens van die vorige reorganisatie niet zijn gerealiseerd danwel nog
steeds in ontwikkeling zijn. Met de doorontwikkeling van de instelling is de noodzaak de bedrijfsvoering te verbeteren toegenomen. Naar het oordeel van het College vloeit de nu aangekondigde
verbetering van de bedrijfsvoering logisch voort uit en hangt dus samen, met de vorige reorganisatie.
Het College beseft dat in de discussie over optimalisatie van de bedrijfsvoering veelvuldig het accent
komt te liggen op de bezuiniging. Die bezuiniging blijft een eenduidig en hard gegeven. Toch moet
hier nog eens worden benadrukt dat de kern van de voorgestelde veranderingen in structuur en werkwijze niet als uitgangspunt een bezuiniging heeft. Echter, naast de verandering van werkwijze gaf en
geeft de structurele financiële positie van de UT aanleiding tot een kostenbesparing op de ondersteunende processen, die aan het primaire proces ten goede komt. Wellicht ten overvloede merken wij
nog op dat discussies over de beperking van de overhead en stroomlijning van de ondersteuning op
veel plaatsen in den lande momenteel aan de orde zijn.
Het College van Bestuur heeft in de zomer van 2006 de hoofdlijnennota Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering vastgesteld. Uit deze nota vloeide een aantal opdrachten voort. Deze opdrachten zijn in projecten uitgewerkt. Begin november hebben de projectgroepen een tussenrapportage aan het College
van Bestuur uitgebracht. Op basis van die tussenrapportages zijn de universiteitsraad en het lokaal
overleg in kennis gesteld van een voornemen tot reorganisatie. In dat voornemen is ingegaan op de
aanleiding tot reorganisatie, het doel van de reorganisatie en de verwachte rechtspositionele gevol-
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gen. Op 1 december rapporteerden de projectgroepen aan ons over hun eindrapport. Die eindrapporten zijn gebruikt bij de totstandkoming van dit reorganisatieplan. Niet alle informatie uit die rapporten is
gebruikt voor dit reorganisatieplan. Enerzijds omdat de beoogde veranderingen niet zijn aan te merken als een reorganisatie maar als een optimalisatie, anderzijds omdat de informatie betrekking heeft
op de invoering van de beoogde veranderingen.
De Universiteitsraad heeft een interne commissie ingesteld die ziet op het veranderingsproces. Deze
commissie heeft diverse onderwerpen aangereikt die rechtstreeks of via het platform van de UR aan
het College zijn aangeboden. Vele van deze onderwerpen hebben een impact gehad op de decemberversie van dit reorganisatieplan. Gedurende de maand januari heeft het College van Bestuur de
faculteits- en dienstraden geconsulteerd over de reorganisatie. Deze consultatie heeft eveneens
diverse wijzigingsvoorstellen opgeleverd die zijn verwerkt in de voorliggende versie van het reorganisatieplan. Naast dit reorganisatieplan is in een aparte brief (‘memorie van antwoord’) ingegaan op
commentaren uit de consultatieronde en de vragen en opmerkingen van de universiteitsraad. Net als
de hoofdlijnennota vormen deze documenten deel van het materiaal dat als onderlegger in de
besluitvorming over het voorliggende reorganisatieplan kan dienen.

1.2 De indeling van dit reorganisatieplan
Dit reorganisatieplan heeft tot doel inzicht te geven in de veranderingen die worden beoogd, welke gevolgen dat heeft voor de huidige organisatie en een schets te geven van de nieuwe organisatie. Voordat deze punten voor de faculteiten, concerndirecties, servicecentra en het facilitair bedrijf worden beschreven, komen eerst een aantal algemene zaken aan de orde, zoals management, besluitvormingsprocessen in de nieuwe organisatie en de realisatie van de bezuinigingen.
In samenvatting zijn de financiële gevolgen opgenomen. In dit plan worden de huidige en toekomstige
formatie geschetst. In het personeelsplan dat binnenkort wordt afgerond zal vanzelfsprekend een
volledige weergave van de formatie en de veranderingen daarin op aantallen- en functieniveau’s
worden opgenomen.

1.3 Opmerkingen vooraf
De hoofdlijnennota is niet gestoeld op een uitvoerige probleemanalyse dan wel een evaluatie van de
reorganisatie in 2002. Het College heeft bij de totstandkoming van die nota een andere weg gekozen
omdat ons een aantal zaken binnen de UT is opgevallen waardoor wij een bestuurlijke keuze maken
voor een ingreep in de bedrijfsvoering. De invulling van de veranderingen in de bedrijfsvoering willen
wij in gezamenlijkheid doen. Een systematische evaluatie van de reorganisatie 2002 is daarbij geen
noodzakelijke voorwaarde. Ook zonder evaluatie constateert het College dat de destijds voorgenomen
inrichting en optimalisatie van de dienstverlening niet altijd is gerealiseerd, danwel nog steeds in ontwikkeling is. Met de doorontwikkeling van de instelling is de noodzaak de bedrijfsvoering te verbeteren
toegenomen. Naar het oordeel van het College vloeit de nu aangekondigde verbetering van de
bedrijfsvoering logisch voort uit en hangt dus samen, met de vorige reorganisatie. Het voornemen 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. Dit voornemen, dat ook in de huidige plannen
voorop staat, is in het verleden niet op alle plekken in de organisatie doorgevoerd.
Bij de totstandkoming van de eindrapportages van de diverse projecten, zoals bij het ICT-servicecentrum, is wel uitvoerig ingegaan op een achtergrondanalyse. Zo is daar een benchmark uitgevoerd om
uitspraken te kunnen doen over de omvang en aard van de dienstverlening. Bij de optimalisatie van
de financiele functie is bijvoorbeeld een verkenning uitgevoerd van ‘the best there is’ en op basis
daarvan een voorstel geformuleerd voor procesoptimalisatie.
Gegeven de uitgangspunten die aan dit veranderingsproces ten grondslag liggen is de voorgestelde
nieuwe structuur naar de mening van het College de meest voor de hand liggende. Het gaat er
immers om dienstverlening te bundelen, en tegelijkertijd te positioneren als ondersteunend,
vraaggestuurd en toeleverend aan faculteiten en instituten: een keuze voor shared service centres ligt
dan voor de hand, en sluit ook aan op een trend die wij in andere organisaties, waaronder
universiteiten, maar ook bedrijven, waarnemen. De wens de beleidsvoorbereiding en –bewaking (o.m.
in planning en control-cyclus) meer in samenhang vorm te geven heeft geleid tot de keuze voor de
inrichting van concerndirecties, waarbij dan tevens een zeker onderscheid tussen beleidsvorming in
de concerndirecties, en de uitvoering in de servicecentra en de facilitaire dienst is ontstaan. Alternatieven, zoals meer aanbod-gericht opererende diensten, of een strakker sectoraal gestructureerde
organisatie, achten wij minder wenselijk.
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1.4 Diverse uitgangspunten
Het College wil tijdens de organisatieverandering krachtig inzetten op verandermanagement. Naar het
oordeel van het College zal optimalisatie van de dienstverlening mede het gevolg zijn van ander gedrag, van een andere attitude van betrokken dienstverleners. In de volgende paragraaf gaan wij daar
nader op in.
De structuur van de ondersteuning op de UT wordt gewijzigd, maar die structuur-verandering is een
noodzakelijke voorwaarde om de achterliggende bedrijfsvoeringsprocessen te optimaliseren. De
introductie van nieuwe werkwijzen en systemen en processen zal aansluitend en in samenhang met
de inrichting van de nieuwe organisatieonderdelen, en in samenhang met optimalisaties bij bestaande
organisatieonderdelen plaats vinden.
Bij de inrichting van de ondersteuning dient enerzijds te worden aangesloten bij het karakter van de
aangeboden diensten zelf en anderzijds dient een dienst zo herkenbaar en eenduidig mogelijk aan
verschillende klantgroepen te worden aangeboden. Het College kiest voor de volgende hoofdindeling
van de ondersteuning:
Concerndirecties. In de concerndirecties worden de inhoudelijke kaders uitgezet op het terrein van
strategie en de primaire en essentiële secundaire processen. Deze beleidsbundeling organiseert het
College in de Directie Strategie en Coördinatie, die onderdeel uitmaakt van de Concerndirecties. (Beleids-) ondersteuning van de ondersteunende processen wordt in de concerndirecties FEZ en PA&O
ondergebracht en van daaruit toegeleverd. Op een aantal werkterreinen is het noodzakelijk de ondersteuning (bijvoorbeeld de griffie) of de uitvoering (bijvoorbeeld financiële verantwoording) dicht bij de
beleidsvoorbereiding te positioneren. Die onderdelen waarbij dat het geval is, brengt het College onder in de Concerndirecties.
Servicecentra. De servicecentra onderwijsondersteuning, ICT en wetenschappelijke informatievoorziening (bibliotheek) bieden binnen de kaders van het beleid (dat is ontwikkeld is samenspraak met,
maar door de Directie Strategie en Coördinatie) hun diensten rechtstreeks aan de eenheden. De
dienstverlening van de servicecentra is veelzijdig van karakter. Onder regie van het servicecentrum
kunnen delen van de dienstverlening georganiseerd zijn binnen de eenheden of binnen het servicecentrum. Faculteiten hebben als klant en via budgetten invloed op de kwaliteit en omvang van de
dienstverlening, en ook op het al dan niet entameren van nieuwe ontwikkelingen in producten en
diensten. Uiteraard is er in dezen ook een rol voor het College van Bestuur, ondersteund door de
concerndirecties.
Het Facilitair Bedrijf. De organisatie die instellingsbreed generieke diensten biedt die nauwe verwantschap vertonen met het taken en diensten pakket van het huidige facilitair bedrijf.
Om de universiteit adequaat te kunnen besturen, is het naar de overtuiging van het College noodzakelijk om de besluitvormingsprocessen en overlegstructuren eenduidig te maken. Door eenduidigheid
zullen besluiten meer transparant en zorgvuldiger tot stand komen. Er moet eenduidigheid zijn over
welk besluit door welk orgaan wordt genomen, maar ook welke organen bij de voorbereiding van het
besluit zijn betrokken. Binnen de UT bestaat nu een groot aantal adviesorganen, stuurgroepen enzovoort waarbij niet altijd duidelijk is wat hun rol en status is. Deze gremia moeten naar de mening van
het College op hun toegevoegde waarde worden beoordeeld. Als deze toegevoegde waarde aanwezig is, is het ook van belang om adequaat vervolg te geven aan hetgeen binnen zo’n gremium is opgemerkt of besloten. Naar het oordeel van het College geldt deze overweging grosso modo ook voor de
rol en positie van de medezeggenschap. Daar kan meer zorgvuldigheid in worden betracht. Nu is dat
onvoldoende geïncorporeerd in de besluitvormingsprocessen.
De bevoegdheden van de beslissers moeten nog eens duidelijk worden gemaakt binnen de UT. Maar
ook de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan besluiten. Op dit moment is onvoldoende inzichtelijk of en hoe er uitvoering wordt gegeven aan besluiten. Het College ervaart de verschillen in de inrichting van de facultaire organisatie in dezen als een belemmering. Gelijksoortige taken worden binnen de vijf faculteiten niet door vergelijkbare functionarissen bekleed. Het College wenst een eenduidige organisatiestructuur, waar sprake is van duidelijkheid in verantwoordelijkheden en derhalve ook
sprake van rolvastheid. Met andere woorden, de taken en verantwoordelijkheden moeten ook binnen
faculteiten eenduidig zijn georganiseerd. In dat kader zal in de loop van 2007 onder andere ook de
mandaatregeling en mandateringsbesluiten tegen het licht worden gehouden.
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De (her-)inrichting van de faculteiten moet het mogelijk maken de komende jaren daadwerkelijk in termen van bedrijfsvoering en governance een stevige sprong voorwaarts te maken.
De taken, samenstelling en het gebruik van de management teams in de faculteiten verschilt sterk.
Dat vloeit mede voort uit de diversiteit in samenstelling van de teams (die weer voortvloeit uit de verschillen in inrichting van de faculteiten), uit de voorkeuren van de decaan en uit het feit dat het aan de
faculteit is om zelf die invulling te bepalen.
Uit deze veelvormigheid vloeien diverse nadelen en knelpunten voort, zoals:
• Invloed op en van onderwijs en onderzoek is niet structureel geregeld in management teams van
faculteiten.
• Gericht en gestructureerd overleg zoals de CCB wordt lastig omdat deelnemers aan het overleg in
verschillende mate geïnformeerd zijn en met diverse mandaten zitten.
• De aansturing binnen de verschillende faculteiten verloopt verschillend hetgeen leidt tot ineffectieve uitvoering van gezamenlijk beleid en maatregelen.
• Kwaliteit van de veelvormigheid is dat het management van het primaire proces is aangepast aan
de bijzondere karakteristieken van de betreffende faculteit, maar dat dit tegelijkertijd het unieke te
zeer cultiveert.
Het streven van het College is erop gericht de interne organisatie van de faculteiten te optimaliseren.
Door te uniformeren, maar duidelijk moge zijn dat de interne verschillen, binnen centrale kaders, in organisatie per faculteit evenzeer gewaardeerd dienen te worden. Dat doet geen afbreuk aan het streven tot uniformeren en maakt beargumenteerde afwijking mogelijk.
Rollen en taken van alle management en ondersteunende functionarissen, zoals decaan, directeur bedrijfsvoering, controller, hoofd administratie, p-adviseur, communicatie-adviseur zullen eenduidig en
transparant moeten worden ingericht en georganiseerd. Dat betreft dan niet uitsluitend de invulling op
facultair niveau maar ook de invulling op instellingsniveau (dat wil zeggen bijvoorbeeld de verbinding
tussen controller, hoofd administratie en de directie FEZ).
Naast het realiseren van een geoptimaliseerde dienstverlening zal het College zorgen voor de realisatie van een bezuiniging van M€ 5 op de dienstverlening en overhead ten opzichte van de jaarrekening
2005. Eind 2005 bij het opstellen van de begroting 2006 zijn forse financiële problemen
geconstateerd. Die problemen zijn met het UMT en de universiteitsraad besproken en hebben geleid
tot bezuinings- en reorganisatieprocessen bij de technische faculteiten en tot een centrale taakstelling
van M€ 5. Voor de werkvelden ICT en onderwijsondersteuning geeft het College een
bezuinigingstaakstelling van minimaal M€ 4 mee. De resterende minimaal M€ 1 bezuinigingen worden
als taakstelling meegenomen in de overige deelopdrachten.
Zowel de faculteiten als de ondersteuning moeten M€ 5 besparen ten opzichte van de jaarrekening
2005, teneinde geld vrij te maken om te investeren in noodzakelijke vernieuwingen in het primaire
proces, zoals aangegeven in de bestuurlijke agenda. Per begroting 2008 wordt M€ 5 herbestemd voor
het primair proces.

1.5 Over gedrag en cultuur
De nieuwe werkwijze die het College van Bestuur nastreeft, meer standaardisatie, meer samenwerking en een betere dienstverlening aan studenten, staf en bestuur, wordt niet alleen gerealiseerd
door de structuurverandering die in deze nota wordt beschreven. De structuren die ontstaan als gevolg van de operatie kunnen echter wel bijdragen aan een versterking van deze gemeenschappelijkheid. Dat neemt niet weg dat ook systemen en werkprocessen in de verschillende eenheden, en zeker
in de nieuw te vormen service-centra, daarbij van belang zijn. Daar wordt in de verschillende hoofdstukken verder op ingegaan.
Daarnaast vergt deze werkwijze ook een cultuur gericht op onder meer samenwerking en
dienstverlening, een cultuur die in het verleden niet overal binnen de UT organisatie op de voorgrond
stond. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en gemeenschappelijkheid geven invulling aan het besef
dat iedere medewerker deel uitmaakt van de UT en ook dat iedere eenheid een onderdeel is van onze
universiteit. Dat besef is een belangrijke bijdrage aan de beoogde verbeteringen in onze werkwijze.
Het streven is erop gericht dat de dienstverlener regelmatig de kwaliteit toetst, zich regelmatig afvraagt
of en hoe de verleende dienst aansluit bij de vraag, en of de afspraken die gemaakte zijn worden
nagekomen.
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Cultuurverandering is een lastig thema, en een zaak van de lange adem, zeker in een organisatie van
professionals, zoals de UT. Wij hebben dan ook niet de verwachting dat de beoogde cultuur van de
ene op de andere dag kan worden afgedwongen. Het veranderingsproces is een kwestie van zorgvuldige, en afgewogen stappen, en volhouden.
Niettemin is er al het nodige gebeurd, is een aantal ook in dit verband belangrijke processen in gang
gezet, en zal nog een aantal maatregelen volgen.
Zoals bekend heeft het College van Bestuur van meet af aan de begrippen respect, betrouwbaarheid
en samenwerking, naast ambitie, als kernwaarden voor de UT-organisatie aangeduid. Deze waarden
zijn, eventueel verder uitgewerkt, ook leidend bij de cultuurverandering die in het kader van Efficiënte
Moderne Bedrijfsvoering wordt nagestreefd.
Een aantal lopende maatregelen en processen, waarin ondermeer de eenheid van de UT en
eenduidigheid in werkprocessen en regelingen wordt benadrukt, ondersteunt inmiddels de beoogde
veranderingen:
• In het kader van het onderzoek naar- en de discussie over branding wordt onderzoek gedaan naar
de gezamenlijke waarden, en overwegen we een, nieuwe huisstijl in te voeren. Momenteel is
naast het UT-logo sprake van een tiental beeldmerken van instituten etc.
• In het nieuwe verdeelmodel worden middelen niet langer aan groepen, maar aan faculteiten en
instituten toegedeeld, onder gelijktijdige introductie van een vaste voet. Wij verwachten dat die
stap de onderlinge concurrentie binnen de UT tot een aanvaardbaar niveau zal terugbrengen;
• Het College heeft inmiddels besluiten genomen over een nieuwe, sterk gestandaardiseerde, planning en control-cyclus, niet alleen gericht op de financiële, maar ook op het primaire proces en
niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering.
• Ook in verschillende andere beleidsinitiatieven wordt meer eenduidigheid en uniformiteit nagestreefd: uiteenlopend van de onderwijsnota tot het besluit inzake de vergoeding van cursussen
Nederlands voor buitenlandse aio’s;
• Ook in het HRM-beleid zal eenduidigheid, de herkenbaarheid van de UT als één werkgever, een
belangrijk item zijn, niet alleen bij de beleidsontwikkeling, maar ook in de uitvoering. Bij het aanbieden van opleidingen wordt nu al vaak met één ‘preferred supplier’ gewerkt, en dat zal bij
cursussen die aansluiten op het huidige veranderingsproces (bij voorbeeld inzake klantvriendelijkheid) ook zeker het geval zijn.
Naast deze voorbeelden van beleid, dat er aan bijdraagt c.q. mede op gericht is de beoogde cultuur te
ondersteunen, zal het College, onder meer in samenhang met het ‘branding-proces’, gericht aandacht
aan de beoogde cultuurverandering besteden. Zoals gezegd is dat in een professionele organisatie
als de onze een proces dat weloverwogen moet plaats vinden. Denkbaar is dat in de gesprekken die
collegeleden in de organisatie voeren (lunch met de rector, ronde tafelgesprekken) een bepaalde periode in het teken van de beoogde cultuur en de concrete betekenis voor medewerkers wordt besteed.
Ook bepaalde uitingen in de huisstijl e.d. kunnen als cultuurdragers en –symbolen worden ingezet.
Wat vanaf de eerste dag wel kan, en begint bij de top, dus het College zelf, is voorbeeldgedrag: de
hiervoor genoemde waarden ook in gedrag vertalen, en daar ook daadwerkelijk op aanspreekbaar
zijn. Ook dat zal, in de eerste plaats voor het College en alle andere leidinggevenden in de UTorganisatie voluit aan de orde zijn.
HRM en opleidingen
De veranderingen in de nieuwe organisatie betekenen dat het takenpakket en de werkwijze van verschillende medewerkers verandering zal ondergaan. Dit is het gevolg van nieuwe taken, een nieuwe
functie, of bijvoorbeeld nieuwe systemen en werkprocessen. Uiteraard zal tijdens de implementatie en
in de tijd daarna voorzien worden in adequate begeleiding en opleiding van betrokkenen. In het kader
van het reorganisatieproces zullen wij – bovenop de reguliere opleidingsbudgetten die voor dit doel
kunnen worden aangewend – tijdelijk extra middelen hiervoor vrij maken.
Het aanbod aan opleidingen zal deels en waar nodig vaktechnisch van aard zijn, maar ook op andere
aspecten (zoals gedrag) inzoomen. Zoals gezegd zal er in het kader van de beoogde standaardisatie
gewerkt worden met vaste aanbieders, teneinde eenduidigheid in de kennis en vaardigheid die wordt
overgedragen te waarborgen.
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1.6 Aanpak en implementatie
Bij dit veranderingsproces is een stuurgroep ingesteld onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van
het College van Bestuur met leden uit het Universitair Management Team en de directeur FEZ.
De stuurgroep geeft op bestuurlijk niveau sturing aan de uitvoering van de deelopdrachten. In de
hoofdlijnennota zijn 9 projecten en opdrachten benoemd die door projectleiders en projectgroepen zijn
uitgewerkt. Tevens is een procescoördinator aangesteld die zorg draagt voor en toeziet op de voorbereiding en uitvoering van de projecten.
De projectleiders zijn in de maand september gestart met de uitvoering van de projecten. Op 1 november verschenen tussenrapportages die na aanvulling en instemming van de stuurgroep werden gebruikt om de definitieve rapportages op te stellen. Op 1 december hebben alle projectleiders hun rapportages gepresenteerd. Die zijn vervolgens geplaatst op de website van de reorganisatie. Vervolgens
hebben College en UMT de uitkomsten van de rapportages besproken zoals die hun weerslag hebben
gekregen in het concept- Reorganisatieplan dat op 21 december is verschenen.
Dit integraal reorganisatieplan wordt begin 2007 besproken met de medezeggenschap. Het is de
bedoeling dat het traject begin april eindigt met de instemming door de medezeggenschap. In
dezelfde periode zal het College overleggen met het OPUT over het noodzakelijke sociaal
beleidskader om de eventuele gevolgen voor medewerkers tot een minimum te beperken.
De projectleiders hebben hun rapportages in de maand december afgerond. Hen is decharge verleend voor de afronding van hun opdrachten. In de periode tot de eventuele instemming door de UR
wordt voortgegaan met de voorbereiding van de start van de nieuwe organisatie, daarvoor zijn
inmiddels kwartiermakers aangewezen. De kwartiermakers hebben een opdracht ontvangen van het
College van Bestuur. De opdrachten bevatten taken die gericht zijn op de optimalisatie en/of op de
voorbereiding van de reorganisatie, dat is de (her-)inrichting van de nieuwe eenheid. Dergelijke
voorbereidingen bevatten stappenplannen voor de invoering van de nieuwe eenheid en werkwijze en
gedrag. Ook voorzien de opdrachten in de oplossing van diverse afstemmingsvraagstukken tussen
bijvoorbeeld de servicecentra.
Parallel aan de productie van de voorliggende nota is een personeelsplan opgesteld dat met het
OPUT wordt besproken. Het College kan in dat plan gedwongen ontslagen niet uitsluiten: om twee
redenen.
Enerzijds leert de ervaring dat de ‘ontslagdreiging’ de mobiliteit, flexibiliteit en dus de reductie in de
formatie zeer bevordert: zou die druk wegvallen dan dreigt een slepend proces.
Bovendien beoogt het college ook een kwalitatieve slag in de organisatie; ook in dat kader zou
natuurlijk verloop als werkwijze tekort schieten.
Na de besluitvorming in april 2007 zijn de volgende stappen voorzien:
Het College streeft ernaar om uiterlijk per juni 2007 medewerkers duidelijkheid te geven over de personele en organisatorische consequenties van de reorganisatie. Bij de reorganisatie is een belangrijke
randvoorwaarde dat deze gestructureerd en doelgericht tot stand komt.
De voorbereidingen die worden getroffen ten aanzien van de verdere voorbereiding van de
reorganisatie en de optimalisatie van delen van de huidige bedrijfsprocessen moeten ertoe leiden dat
per 1 september de nieuwe organisatiestructuur wordt ingevoerd. Per die datum ontstaan de nieuwe
organisatorische eenheden en worden medewerkers geplaatst in die eenheden. Deze datum leidt
ertoe dat voor sommige medewerkers per genoemde datum feitelijk geen andere werkplek ontstaat,
maar dat verantwoordelijkheidslijnen anders worden ingericht
Met inachtneming van de ontslagbeschermingtermijn zal uiterlijk per 1 januari 2009 het personeelsbestand zijn aangepast aan de nieuwe organisatie.
Daar waar dat relevant is zullen overgangssituaties worden ontworpen die het mogelijk maken dat
dienstverlening maximaal wordt toegeleverd. Dergelijke overgangssituaties zullen voldoen aan diverse
criteria.
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Te noemen zijn:
• Handhaving van kwaliteit van dienstverlening. Dit betekent ondermeer dat indien nieuwe systemen noodzakelijk zijn om de dienstverlening te optimaliseren de ondersteuning pas zal wijzigen
nadat dergelijke systemen beschikbaar zijn;
• Versterking van aansturing door servicecentrum;
• Eenduidigheid in aansturing;
• Samenstelling van teams;
• Zoveel mogelijk anticiperend op toekomstige permanente werkverhoudingen en werkplekken;
• Alle medewerkers migreren naar nieuwe organisatie-eenheid;
• Zo gering mogelijke bijzondere kosten (tijdelijke kosten in verband met migratie).
Het voorliggende reorganisatieplan bevat de inhoud zoals die wordt gedicteerd door regelgeving en
afspraken (zie ook de als bijlage toegevoegde tabel).De verdere uitwerking wordt vormgegeven door
de kwartiermakers die daaromtrent het College adviseren. Het College kan vervolgens, als verantwoordelijke voor de implementatie dergelijke uitwerkingsvraagstukken accorderen. Dat leidt er tegelijkertijd toe dat het College regelmatig zal terugkoppelen naar de medezeggenschap, dat wil zeggen
dat hij de medezeggenschap (evenals medewerkers van de instelling) zal informeren, maar ook waar
mogelijk en nodig zal consulteren over de veranderingen die worden doorgevoerd in werkwijze en gedrag. In specifiek benoemde gevallen, met name waar de geldende regels m.b.t. medezeggenschap
dat vergen, zullen ook nadere uitwerkingen, bij voorbeeld faculteitsreglementen of een cliëntcharter
om instemming dan wel advies worden voorgelegd.
Enkele bijzondere aandachtspunten:
• De vorming van de directie Strategie & Coördinatie is een reorganisatie, die per september 2007
kan worden uitgevoerd. Voor de voorbereiding van de nieuwe directie wordt een kwartiermaker
aangewezen. Deze zal vanaf februari 2007 een werkgroep instellen die de start van de nieuwe
directie voorbereidt. Deze kwartiermaker zal in overleg treden met de Student Union over de beleidsvoorbereiding studentenbeleid.
• Er wordt een eenheid secretaris gevormd. De vorming van deze eenheid maakt deel uit van de
reorganisatie Strategie & Coördinatie.
• Voor de ontwikkeling van de p-kolom geldt een reorganisatie voor wat betreft de overgang van de
p-adviseurs van het FB en de servicecentra.. De (waarnemend-)directeur PA&O krijgt opdracht
om onmiddellijk te starten met de implementatie van de voorstellen uit de rapportage die geen
reorganisatie betreffen, een en ander in afstemming met de portefeuillehouder College van
Bestuur en de procescoördinator.
• Voor de ontwikkeling van de f-kolom geldt een reorganisatie voor wat betreft de overgang van de
financiële medewerkers van het FB en de servicecentra en de overgang van IR. De optimalisatie
kan echter onmiddellijk starten voor die voorstellen uit de rapportage die geen reorganisatie betreffen. De directeur FEZ krijgt opdracht om te voorzien in de implementatie van de voorstellen.
De optimalisatie wordt vormgegeven in afstemming met de portefeuillehouder College van Bestuur en de procescoördinator.
• Voor de verbetering van de overlegstructuren en besluitvormingsprocessen geldt geen reorganisatie, zij het dat de herziening consequenties heeft voor het BBR. Onmiddellijk zal uitvoering
worden gegeven aan hetgeen is voorgenomen. Tot april zullen reglementen worden ontworpen,
het BBR worden herzien en vervolgstappen voor de verbetering van besluitvorming worden gezet.
• De versterking en optimalisatie van de facultaire organisatie betreft geen reorganisatie.
• Het ICT-servicecentrum betreft de vormgeving van een geheel nieuwe organisatie waarvoor zowel
de organisatie, de samenwerking met de faculteiten, de overgang van medewerkers als de cultuur
zal moeten worden voorbereid. Het betreft een reorganisatie. De beschikbare plannen bieden een
goede basis voor de verdere vormgeving en invoering van deze nieuwe organisatie. Een kwartiermaker wordt aangesteld die de implementatie van het servicecentrum voorbereidt. Deze kwartiermaker start februari 2007. De kwartiermaker zal een werkgroep instellen die hem ondersteunt. De
kwartiermaker draagt er zorg voor dat studenten worden betrokken bij de voorbereiding van de
plannen Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met mogelijke wijzigingen welke het gevolg
zijn van het medezeggenschapstraject.
• Voor het onderwijs servicecentrum geldt hetzelfde als voor het ICT-servicecentrum. In het
bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van studenten bij de voorbereiding van
het servicecentrum.
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•

Voor het FB wordt een kwartiermaker aangezocht die de invoering van de nieuwe organisatie en
werkwijze voorbereidt en begeleidt. De voorbereiding start in de maand februari. Voor het FB
wordt geworven voor een nieuwe directeur die uitvoering geeft aan hetgeen is gesteld in dit reorganisatieplan en de eindrapportage. Voorzien is dat directeur voor de zomer aantreedt. De directeur zal dan het voorbereidingstraject overnemen van de kwartiermaker.

Voor die organisatieonderdelen waarvoor nieuwe managers worden aangesteld zullen voorstellen
voor benoemingsprocedures worden vastgesteld door het College van Bestuur.
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Hoofdstuk 2: Facultaire organisatie (Organisatie van Onderwijs en Onderzoek)
Diverse wijzigingen en afspraken zijn voorgesteld ten aanzien van de inrichting van de faculteiten. Uitgangspunt daarbij is dat de afspraken die gemaakt zijn door het universitair managementteam geheel
in tact blijven.
De gewenste vorm van de organisatie en de invulling van de werkwijzen worden hierna omschreven.
Belangrijke ontwerpcriteria zijn:
• gemeenschappelijkheid in voorbereiding en uitvoering van universiteitsbreed beleid, eenvoud en
eenduidigheid in structuur en overleg,
• recht doen aan verantwoordelijkheid van de decaan en de wetenschappelijk directeur,
• rekening houden unieke karakteristieken en ontwikkelingsrichtingen (onder gelijktijdige handhaving van het streven naar uniformiteit).
Allereerst moet nog eens vastgesteld worden dat het principe van onze organisatie met nevengeschikte faculteiten en onderzoeksinstituten (de ‘kanteling) niet ter discussie staat. De hieruit voortvloeiende
matrix-organisatie vergt uiteraard regelmatig en actief overleg tussen wetenschappelijk directeuren en
decanen. Het College van Bestuur overlegt over de kern van het onderwijs- en onderzoeksbeleid met
de decanen en wetenschappelijk directeuren. Op hun beurt verstaan zij zich met de individuele leerstoelhouders.
Ten aanzien van onderzoek is afgesproken dat vanaf begin 2007 alle UT-onderzoek in instituten wordt
ondergebracht. De UT streeft in haar onderzoeksbeleid naast top-onderzoek op een geselecteerd
aantal terreinen, een intensieve interactie tussen onderzoek en bedrijfsleven, en een onverbrekelijke
relatie tussen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek na. In de aansturing van het UT onderzoek
wordt daarom onderscheid gemaakt naar strategisch, op valorisatie gericht en funderend onderzoek,
waarbij onderzoek overigens in meerdere categorieën tegelijk kan vallen. Daarnaast wordt een intensievere interactie tussen bèta en gamma-disciplines nagestreefd.
Bij de overgang van het onderzoek naar de instituten is geen sprake van een ‘entreebarrière’. Dat betekent dat wetenschappelijk directeuren die ‘nieuw’ onderzoek binnen hun instituut krijgen in de loop
van 2007 in goed overleg met alle betrokkenen een nieuw strategisch plan voor het instituut maken.
Ten aanzien van de taakverdeling tussen wetenschappelijk directeur en decaan is het volgende afgesproken:
De wetenschappelijk directeur is verantwoordelijk voor de programmering (inhoudelijke keuzes), kwaliteitsbewaking en volumebeheersing (financieel en inhoudelijk) van het onderzoek in het instituut. Hij is
daarover rechtstreeks verantwoording aan het College van Bestuur verschuldigd, en onderhoudt terzake zelf contacten met SRO-officers en leerstoelhouders. De decaan is op het facultaire niveau het
aanspreekpunt voor de wetenschappelijk directeur en de verantwoordelijke voor de onderzoekscomponent in het facultaire beleid. Dat betekent met name een bijzondere verantwoordelijkheid voor het
bewaken van de relatie tussen onderwijs en onderzoek en de personele en financiële beheersverantwoordelijkheid voor de faculteit. Hij is tevens verantwoordelijk voor de promovendi en hun onderwijs/begeleiding binnen de faculteit.
Het te ontwikkelen nieuwe verdeelmodel ondersteunt het onderwijs- en onderzoeksbeleid: het verdeelmodel kent v.w.b. het onderzoek daartoe naast een vaste component (stabiliteit) prestatie-afhankelijke
budgetten en een onderwijsgerelateerde component. De laatste wordt besteed bij groepen die participeren in de opleiding die de middelen genereert. Het verdeelmodel alloceert middelen aan faculteiten
en instituten; de doorvertaling naar leerstoelen is – rekening houdend met kaders en randvoorwaarden die het College van Bestuur heeft bepaald – een zaak van wetenschappelijk directeuren en decanen. Het nieuwe verdeelmodel wordt in 2008 budget-neutraal ingevoerd. Eén à twee jaar later wordt
de vaste component herijkt o.b.v. performance van het instituut, en voor een nieuwe periode van vijf
jaar vastgelegd, rekening houdend met een adequate overgangstermijn.
Ook de overlegstructuur tussen college, decanen en wetenschappelijk directeuren is gestroomlijnd.
Het strategisch beraad van de UT bestaat uit College van Bestuur, decanen en wetenschappelijk directeuren. Jaarlijks vindt 4x strategisch beraad plaats, 2x een tweedaagse en 2x een bijeenkomst van
1 dag. Zo nodig vinden ad hoc extra vergaderingen plaats, eventueel in beperkte samenstelling, bij-
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voorbeeld in verband met het 3TU proces. De reguliere strategische bijeenkomsten worden zo gepland dat ze passen in de bestuurlijke jaaragenda van de UT: rekening houdend met begroting e.d..
Daarnaast vergaderen het College van Bestuur en de decanen 8x per jaar. Dit is tevens het onderwijsberaad van de instelling. College van Bestuur en wetenschappelijk directeuren vergaderen 4x per jaar.
Dit is het onderzoeksberaad van de instelling. Beide vergaderingen dienen ter voorbereiding op strategische besluitvorming in het UMT, en voor overleg over de dagelijkse bedrijfsvoering etc. Alle informatie van het wetenschappelijk directeuren of decanenberaad is voor beide partijen beschikbaar. Partijen hebben een standing invitation voor het beraad van de andere partij. Als gevolg van de gewijzigde indeling worden de huidige stuurgroepen onderwijs en- onderzoek beëindigd. Na een jaar wordt
deze werkwijze geëvalueerd.
Met deze afspraken wordt de werkwijze binnen de UT en in UMT-verband gestroomlijnd en geoptimaliseerd. Wij verwachten met deze werkwijze een effectievere overlegstructuur in het leven te hebben
geroepen, waarbij in het UMT adequaat aandacht kan worden besteed aan strategische zaken, terwijl
over meer operationele, beheers- en bedrijfsmatige zaken effectief tussen de verantwoordelijken kan
worden overlegd. Dat maakt in strategisch overleg een accentverschuiving van financiële-, beheersen structuurvraagstukken naar strategische opgaven mogelijk. Wij zijn er van overtuigd dat de – na de
lopende reorganisaties verbeterde - financiële positie van de UT ook materieel de ruimte tot een accentuering van dergelijke opgaven biedt.
Navolgend zijn de verantwoordelijkheden en enkele overige kenmerken van onderscheiden functies
binnen de faculteiten beschreven met inachtneming van hetgeen hiervoor is gesteld. In de beschrijving wordt geen uitspraak gedaan over omvang van de functie en over het al dan niet vervullen van
meerdere functies door één functionaris. De functies kunnen ook worden opgevat als gewenste rollen
binnen de faculteit. Wel is het zo dat elke faculteit de beschreven rollen daadwerkelijk invult. Dit omdat
dat de eenheid in de inrichting van de faculteiten en daarmee de eenvoud ten goede komt en omdat
het daarmee helder is wie over welke onderwerpen met welk mandaat deelneemt aan centrale dan
wel gemeenschappelijke overleggen.
Over de decaan
• De decaan is verantwoordelijk voor het geheel aan financiële en niet-financiële resultaten van de
faculteit en voor de mensen en middelen die hij daartoe beschikbaar heeft.
• De decaan draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en wordt in de uitvoering van zijn
taak ondersteund door:
o Een portefeuillehouder onderwijs binnen de faculteit (facultatief)
o Een directeur bedrijfsvoering (verplicht)
• De decaan is voorzitter van een facultair managementteam dat tevens bestaat uit, de portefeuillehouder onderwijs, de directeur bedrijfsvoering en twee of drie hoogleraren met managementverantwoordelijkheid (twee indien de portefeuillehouder onderwijs geen rol is van de decaan).
Over de portefeuillehouder onderwijs (indien van toepassing)
• De portefeuillehouder onderwijs ondersteunt de decaan actief in beleidsmatige vraagstukken over
het onderwijs en bestuurt en beheert vanuit zijn functie de onderwijsprogramma’s (de opleidingen)
binnen de faculteit.
Over directeur bedrijfsvoering
• De directeur bedrijfsvoering geeft sturing aan de bedrijfsvoering binnen de faculteit, stuurt de decentrale stafdiensten aan en onderhoudt de klantleverancier relatie met de servicecentra.
Over de leerstoelen
• Afhankelijk van het aantal leerstoelen binnen de faculteit worden de leerstoelen ondergebracht in
een vakgroep. De vakgroep kent een vakgroepvoorzitter. De vakgroepvoorzitter is over de resultaten van de vakgroep (onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering) verantwoording verschuldigd aan
de decaan. Indien gekozen is voor leerstoelen dan is de leerstoelhouder over de resultaten van de
leerstoel (onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering) verantwoording verschuldigd aan de decaan.
En verder
• De portefeuillehouder onderwijs (indien van toepassing), de opleidingsdirecteuren, de vakgroepvoorzitters en de leerstoelhouders geven onder verantwoordelijkheid van de decaan invulling aan
het facultaire onderwijsbeleid.

Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering (15/02/07)

11

•

•
•
•

•
•

Gelet op de grote verschillen in de bedrijfsvoeringsprocessen en de beoogde resultaatgerichtheid
en eenduidigheid in de uitvoering en de soms onduidelijke aansluiting tussen de centrale organisatie en de decentrale organisatie zal binnen de UT een deel van de processen meer geconcentreerd worden uitgevoerd. Dit leidt tot een model waarbij de gemeenschappelijke ICT en onderwijsondersteunende processen worden toegeleverd door een servicecentrum. Binnen de facultaire
organisatie is dan vervolgens sprake van complementaire adviserende en ondersteunende bedrijfsvoeringfuncties.
De staftaken binnen de faculteit zijn naar verwachting in de toekomst beperkter dan momenteel.
De eindverantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directeur bedrijfsvoering. De staf kan ook indien afgesproken dezelfde ondersteuning verlenen aan de onderzoeksinstituten.
De medewerkers van de facultaire staf onderhouden onder verantwoordelijkheid van de directeur
bedrijfsvoering de relatie met de servicecentra in de rol van klant-leverancier.
De ondersteuning en advisering bestaat in ieder geval uit:
o Financiële advisering en ondersteuning
o Personeelsadvisering en ondersteuning
o ICT advisering en ondersteuning
o Communicatieadvisering en ondersteuning
o Onderwijsadvisering en ondersteuning (inclusief internationalisering)
o Managementondersteuning
o Huisvesting, arbo, milieu & veiligheid advisering en ondersteuning
Combinaties van functies, mits de competenties passen, zijn mogelijk. Ook kunnen twee of meerdere faculteiten samen in dergelijke functies voorzien.
De faculteit heeft een informatiemanager. Deze rol wordt belegd bij de directeur bedrijfsvoering.

Iedere faculteit krijgt de beschikking over een controller. Ook ieder onderzoeksinstituut beschikt over
een coördinerend controller, die in dienst is bij een faculteit.
De verantwoordelijkheden van de controller van de faculteit zijn als volgt:
• De controller valt hiërarchisch onder de directeur bedrijfsvoering en is functioneel verbonden met
de (Concern-Business) Controller van de universiteit.
• De controller adviseert de decaan en de eventuele andere facultaire budgethouders over de voortgang in de resultaten van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in relatie tot de financiële resultaten. Bovendien adviseert de controller over de consequenties van voorgenomen beleid en over
de naleving van universiteitsbrede kaders en richtlijnen. Hij heeft hiermee een brede rol, namelijk
die van business controller.
• De controller bewaakt en rapporteert over de instellingsbreed uitgezette beleidslijnen inzake onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.
• De controller is de adviseur van het managementteam van de faculteit en draagt geen lijnverantwoordelijkheid.
• De positie en rolinvulling van de controller binnen de facultaire organisatie is voor alle faculteiten
dezelfde.
• Parttime-functies en combinatie van de controllerfuncties voor twee kleinere eenheden zijn een
optie.
• Voor de onderzoeksinstituten worden controllers aangewezen. Ieder instituut maakt gebruik van 1
coördinerend controller, ook als dit instituut qua onderzoek relaties met meerdere faculteiten en
facultaire controllers heeft.
• Voor de instelling van de controller zal in nader overleg met decanen en wetenschappelijk directeuren een exacte taakomschrijving worden opgesteld, binnen de bovengenoemde kaders.
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Hoofdstuk 3: Overlegstructuren
Om de universiteit adequaat te kunnen besturen, is het naar de overtuiging van het College noodzakelijk om het overleg en de overlegstructuren eenduidiger in te richten. Door eenduidigheid zullen besluiten (en ook beleidsvorming) meer transparant en zorgvuldiger tot stand komen. Er moet eenduidigheid
zijn over welk besluit door welk orgaan wordt genomen, maar ook welke organen bij de voorbereiding
van het besluit zijn betrokken. Binnen de UT bestaat nu een groot aantal adviesorganen, stuurgroepen
enzovoort waarbij niet altijd duidelijk is wat hun rol en status is. Deze gremia moeten naar de mening
van het College op hun toegevoegde waarde worden beoordeeld. Als deze toegevoegde waarde aanwezig is, is het ook van belang om adequaat vervolg te geven aan hetgeen binnen zo’n gremium is
opgemerkt. Daar kan meer zorgvuldigheid in worden betracht. Nu is dat onvoldoende geïncorporeerd
in de besluitvormingsprocessen.
De bevoegdheden van de beslissers moeten nog eens duidelijk worden gemaakt binnen de UT. Maar
ook de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan besluiten. Op dit moment is onvoldoende inzichtelijk of en hoe er uitvoering wordt gegeven aan besluiten. Het College ervaart de verschillen in de inrichting van de facultaire organisatie als een belemmering. Gelijksoortige taken worden binnen de vijf
faculteiten door niet vergelijkbare functionarissen bekleed.
Het College wenst een eenduidige organisatiestructuur, waar sprake is van duidelijkheid in verantwoordelijkheden en derhalve ook sprake van rolvastheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat er voor het
College van Bestuur een vaste gesprekspartner binnen de faculteiten over bedrijfsvoering is. Maar ook
dat deze gesprekspartner binnen alle vijf faculteiten gelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden
heeft, zodat voor een ieder buiten de faculteiten duidelijk is wie verantwoordelijk is en er tussen faculteiten ook betere afstemming kan plaatsvinden. Met andere woorden, de taken en verantwoordelijkheden moeten ook binnen faculteiten eenduidig zijn georganiseerd.
De besturingsprincipes:
• Er vindt zo min mogelijk geïnstitutionaliseerd overleg plaats.
• Overleg wordt zoveel mogelijk in de lijn georganiseerd.
• Besluitvorming vindt in de lijn plaats.
• Een bestuurder of lijnmanager is voorzitter van een overleg. Indien de lijnmanager voorzit rapporteert deze aan het College van Bestuur
• Van ieder overleg wordt een eenduidige taakstelling en werkwijze beschreven.
• Het staat leden van het College van Bestuur, decanen, wetenschappelijk directeuren, directeuren
concerndirecties, directeuren servicecentra e.d. vrij om naar behoefte overleggen te organiseren.
Deze hebben geen formele rol in de besturing van de UT (en kunnen niet legitimerend zijn voor
strategisch beleid). Het onderscheid tussen formeel en informeel overleg wordt strikt gehandhaafd.
Navolgend overzicht van de overlegstructuren komt grotendeels overeen met hetgeen hiervoor bij de
bespreking van de organisatie van onderwijs en onderzoek is weergegeven.
De vergaderstructuren:
• Het strategisch beraad (zie ook hoofdstuk 2) van de UT bestaat uit College van Bestuur, decanen
en wetenschappelijk directeuren. Jaarlijks vindt 4x strategisch beraad plaats, 2x een tweedaagse
en 2x een bijeenkomst van 1 dag. Zo nodig vinden ad-hoc extra vergaderingen plaats, eventueel
in beperkte samenstelling, bijvoorbeeld in verband met het 3TU-proces.
• De reguliere strategische bijeenkomsten worden zo gepland dat ze passen in de bestuurlijke jaaragenda van de UT: rekening houdend met begroting e.d.
• College van Bestuur en decanen vergaderen 8x per jaar. Dit is tevens het onderwijsberaad van de
instelling.
• College van Bestuur en wetenschappelijk directeuren vergaderen 4x per jaar. Dit is tevens het onderzoeksberaad van de instelling.
• Als gevolg van de gewijzigde indeling worden de huidige stuurgroepen onderwijs en- onderzoek
beëindigd.
• Alle informatie van het beraad van de wetenschappelijk directeuren of decanen is voor beide partijen beschikbaar. Partijen hebben een standing invitation voor het beraad van de andere partij.
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De directeur Strategie & Coördinatie neemt deel aan het strategisch beraad. Overige directeuren
van concerndirecties kunnen worden uitgenodigd, afhankelijk van de agenda.
Voorwaarde bij invoering van de andere vergaderstructuur is dat decanen en wetenschappelijk directeuren elkaar op discipline vraagstukken (ow en oz) en informeel collegiaal voldoende treffen.
De relatie tussen wetenschappelijk directeuren en decanen wordt mede ingevuld via een code of
conduct
Het is de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders College van Bestuur, directeuren concerndirecties of servicecentra om afstemmingsoverleggen in te stellen. Dergelijke overleggen behoren niet tot de formele adviesstructuur van de universiteit. Alle huidige overleggen zullen in dit
licht worden heroverwogen. Een dergelijk overleg adviseert de portefeuillehouder of directeur.
Nieuw in te stellen afstemmingsoverleggen of klankbordgroepen van P, F, OW, controllers worden
zoveel mogelijk eenvormig ingesteld.
De CCB wordt beëindigd. De portefeuillehouder bedrijfsvoering stelt een overleg in met de directeuren bedrijfsvoering. De portefeuillehouder bedrijfsvoering stelt een overleg in met de zakelijk directeuren.
De CvP wordt gecontinueerd. Hoogleraarsbenoemingen worden aan de agenda van dit overleg
toegevoegd onder de voorwaarde dat wetenschappelijke directeuren ten volle hun inzet kenbaar
hebben kunnen maken. Het gesprek over strategische vraagstukken hoogleraarsbenoemingen
betreffende (bijvoorbeeld de strategische plannen van faculteiten of ontwikkelingen) vindt plaats in
het strategisch beraad.
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Hoofdstuk 4: Concerndirecties
4.1 Algemeen
De concerndirecties zijn Strategie en Coördinatie, FEZ en PA&O. Door het (her)inrichten van de concerndirecties worden door het College van Bestuur de volgende doelstellingen nagestreefd:
• een verbetering van de (strategische) beleidsontwikkeling
• een optimalisatie op alle stadia in het continuüm strategisch-tactisch-operationeel.
• een bezuiniging op de beleidskosten en –ondersteuning. Het College heeft hiervoor een taakstellende bezuiniging van M€ 0,6.
Het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de functies die in de Concerndirecties verenigd worden,
wordt getoetst aan de volgende criteria: beleidskwaliteit integreren op de thema’s onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en als afgeleide (1) zaken gemeenschappelijk doen die gemeenschappelijk
kunnen, (2) standaardisatie van processen, (3) optimale taakverdeling waarmee bedoeld wordt dat er
èn duidelijkheid moet zijn over taken en verantwoordelijkheden èn eenduidigheid moet zijn wat betreft
de inrichting van taken en (4) het versterken van de erkenning van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de instelling op de genoemde beleidsvelden.
De genoemde beleidsvelden, onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie, worden georganiseerd binnen de directie Strategie en Coördinatie. Dit is een nieuwe eenheid die door reorganisatie ontstaat. In
§ 2.5 wordt dit nader uiteengezet. De diensten PA&O en FEZ worden omgevormd tot een directie
PA&O en een directie FEZ. Door het vormen van concerndirecties wordt een grotere mate van integraliteit van geformuleerde beleidsadviezen nagestreefd.
De concerndirecties werken nauw samen voor wat betreft de strategische beleidsvorming en ondersteuning van het bestuur. Het streven naar integrale adviezen, een meer projectmatige aanpak van
beleidsproblemen en de gezamenlijke aanpak voor de productie van brede beleidsnota’s betekent dat
de beleidsstaf en de beleidsmedewerkers van de andere concerndirecties actiever zullen gaan samenwerken. Ook in het kader van de coördinerende taak van de beleidsstaf zal er regelmatig contact
zijn met andere beleidsmedewerkers, maar ook met de servicecentra en de facultaire ondersteuning.

4.2 Eenheid Secretaris
Er wordt een Eenheid Secretaris gevormd, die de administratieve en secretariële ondersteuning van
(de leden van) het College van Bestuur verzorgt. Operational Audit wordt bij deze eenheid gevoegd
vanwege de onafhankelijke controlerende taak. De eenheid secretaris wordt geleid door de secretaris
van de universiteit. De secretaris (de algemeen directeur) is het hoofd van de ambtelijke organisatie
en daarmee de hiërarchisch leidinggevende van de directeuren van de concerndirecties, service
centra en facilitair bedrijf. De portefeuillehouders College van Bestuur zijn inhoudelijk eindverantwoordelijken voor de beleidsvelden. De portefeuillehouder richt zich op de beleidsinhoud en niet (of slechts
zijdelings) op hoe de ondersteuning/ontwikkeling hiervan (organisatorisch) tot stand komt. Er is een
(directe) hiërarchische relatie tussen CvB (c.q. de voorzitter) en de secretaris van de universiteit. De
secretaris mag, kan en moet worden aangesproken op het "volledige" functioneren van de "gehele"
ondersteuning. De secretaris is adviseur bij benoeming van belangrijke ondersteunende functionarissen in faculteiten. Voor de functie van secretaris wordt gekozen voor (bijvoorbeeld 4 jaar) benoeming voor bepaalde tijd.
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In de omvang van de formatie vinden geen wijzigingen plaats. Voor een overzicht verwijzen wij naar
onderstaand schema:
DUB
Secretaris
DUB/Secr. College
van Bestuur
DUB/Griffie
OA
Totaal

Fte’s
1
3,5
6
8,1
18,6

Nieuwe organisatie
Eenheid secretaris
Secretaris
Secr. College van
Bestuur
Griffie
OA
Totaal

Fte’s
1
3,5
6
8,1
18,6

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

4.3 Directie FEZ
De voorgenomen veranderingen binnen de F-kolom betreffen een optimalisatie en vallen niet onder de
reorganisatie van de bedrijfsvoering binnen de UT. De maatregelen die zijn voorzien, zijn de volgende:
• standaardisatie van de uitvoering van het F-beleid
• versterken van de managementinformatie en controlfunctie
• versterken van de invloed van de eenheden op beleidsvoorbereiding en uitvoering
• verlagen uitvoeringskosten
• een besparing van M€ 0,1 door optimalisatie van financiële processen en digitalisering van administratieve processen in de tweede en derde geldstroom.
Op korte termijn zal de directie FEZ invulling geven aan de rol van Concern business controller. Een
concerncontroller met het profiel van een brede controller, dat wil zeggen meer gericht op lange termijn beheersingsvraagstukken, samenhang met non-financiële informatie en initiatie van verandering
en implementatie van oplossingen voor beheersingsvraagstukken. De concerncontroller geeft sturing
aan en legt de verbinding tussen financiële en non-financiële kengetallen. De directe relatie met Institutional Research is evident. Om die reden is besloten IR te positioneren binnen de directie FEZ, dicht
bij de concerncontroller. In paragraaf 2.5 over de directie strategie en coördinatie komt deze verplaatsing aan de orde. Overigens beschouwen wij deze overgang van IR van DUB naar FEZ als een
reorganisatie.. Binnen de faculteiten wordt ook gekozen voor een brede controller, naast een hoofd financiële administratie.
Deze overgang van personeel maakt dat dit onderdeel van de optimalisatie als reorganisatie wordt bestempeld. Bij FEZ wordt ondergebracht alle financieel-administratieve capaciteit van de ondersteunende eenheden, voor zover dit nu nog niet het geval is. Dat betekent dat de formatie van die eenheden wordt overgeplaatst naar FEZ en weer kan worden gedetacheerd bij servicecentra, concerndirecties en FB.
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4.4 Directie PA&O
Binnen de P-kolom gaat het, net als binnen de F-kolom, ook om een optimalisatie. Deze wordt bereikt
door:
• wederzijdse overeenstemming, duidelijkheid en transparantie creëren over de taken en verantwoordelijkheden van PA&O (centraal) en P&O (decentraal).
• Verbeteren van de onderlinge relaties en functionele samenwerking ten gunste van afstemming
en tevredenheid over en weer tussen PA&O (centraal) en P&O (decentraal).
• Betere afstemming P-kolom en lijnmanagement (College van Bestuur, decanen en directeuren).
In de melding van de voorgenomen reorganisatie gaven wij aan dat er binnen de P-kolom veranderingen waren te voorzien die onderdeel van de reorganisatie van de bedrijfsvoering zijn. Het betrof de
verplaatsing van de onderdelen Arbo en Milieu en de buitenlandfunctie. Deze verplaatsing hebben wij
heroverwogen. Het College komt nu tot een andere conclusie waardoor er binnen de P-kolom geen
sprake meer is van veranderingen die onder de reorganisatie vallen. Ten aanzien van Arbo en Milieu
hebben wij besloten dit onderdeel binnen de directie PA&O te positioneren. Het belangrijkste argument om dit onderdeel niet naar het Facilitair Bedrijf te verplaatsen is dat uitvoering en controle door
de positionering binnen de directie PA&O gescheiden blijft. Over de buitenlandfunctie, dit betreft het
onderdeel binnen de dienst PA&O waar vergunningaanvraag voor buitenlandse medewerkers plaatsvindt, is besloten deze wel aan de directie PA&O op te hangen, maar de medewerkers fysiek bij het international office te plaatsen. Op deze wijze kan de directeur PA&O zijn verantwoordelijkheid voor vergunningaanvraag voor medewerkers blijven uitoefenen en kan daarnaast de één loket gedachte worden gerealiseerd. Het College wil graag alle internationaliseringactiviteiten op één plaats binnen de organisatie organiseren om op die manier internationalisering adequaat vorm te geven. Door één loket
voor zowel buitenlandse studenten als buitenlandse medewerkers te vormen, worden buitenlanders
die binnen de UT komen studeren of werken optimaal bediend. Zij kunnen voor alle zaken op één
plaats terecht. Naast de één loket gedachte speelt bij de overplaatsing van de buitenlandfunctie ook
de overweging mee dat door capaciteit te bundelen de opvang van buitenlandse medewerkers en studenten verbeterd kan worden. Nu schiet de opvang soms tekort door te weinig capaciteit. Overigens
sluit het College van Bestuur niet uit dat de capaciteit op dit terrein in de toekomst wordt uitgebreid,
gezien de ambities van het College op internationaliseringterrein.
Bij PA&O wordt ondergebracht alle p-capaciteit van de ondersteunende eenheden, voor zover dit nu
nog niet het geval is. Dat betekent dat de formatie van die eenheden wordt overgeplaatst naar PA&O
en kan worden gedetacheerd bij de servicecentra, concerndirecties en FB. Deze overgang van personeel maakt dat dit onderdeel van de optimalisatie als reorganisatie wordt beschouwd.

4.5 Directie Strategie en Coördinatie
4.5.1 Korte beschrijving huidige organisatie
Op dit moment vindt beleidsontwikkeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie
vooral plaats binnen de dienst DUB. Maar ook binnen de diensten DiSC, ITBE en BC vindt beleidsontwikkeling plaats ter ondersteuning van de primaire processen. Binnen DiSC is deze beleidsontwikkeling gericht op studentzaken. De beleidsontwikkeling die binnen ITBE plaatsvindt, vindt met name
plaats binnen de onderdelen onderwijskundige dienstverlening en ICT in onderwijs en onderzoek en is
sterk gelieerd aan de primaire processen. Binnen BC gaat het om beleidsontwikkeling op het gebied
van communicatie en marketing.
DUB is opgebouwd uit vele kleine onderdelen. Naast de staf, onderdeel van ABZ, waarin de beleidsmedewerkers zijn gepositioneerd, bestaat DUB uit de griffie (onderdeel ABZ), OA, VGD, IR en Innovationlab. Het huidige hoofd ABZ treedt op als plaatsvervangend secretaris.Op de huidige opbouw van
BC wordt teruggekomen in § 4.5.5. Op de huidige diensten DiSC en ITBE gaan we in de paragrafen
over de servicecentra nader in.

4.5.2 Beoogde verandering van de organisatie
Het voornemen bestaat een directie Strategie en Coördinatie op te richten. De concerndirectie Strategie en Coördinatie zal een groot deel van de strategische beleidsmatige ondersteuning omvatten, die
op dit moment binnen meerdere diensten is verdeeld. Bij het bundelen van beleidscapaciteit staat een
aantal doelen centraal:
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Verbetering van de aansluiting van het geleverde werk op de wensen van het College van Bestuur/UMT;
Verhoging van het strategisch en anticiperend vermogen van de beleidsondersteuning;
Vergroting van de aansluiting van de beleidsvorming op de problemen zoals die binnen de primaire processen worden geformuleerd;
Grotere mate van integraliteit van de geformuleerde beleidsadviezen;
Hogere effectiviteit, implementatiegerichtheid van de beleidsadviezen;
Betere afstemming van expertise en volume in de beleidsmatige ondersteuning op de prioriteiten
geformuleerd in de Bestuurlijke Agenda (en IP);
Het realiseren van een bezuiniging van k€ 600 door optimalisering van de processen.

De kern van de nieuwe directie wordt, naast het onderdeel communicatie, gevormd door de beleidsstaf. De beleidsstaf wordt opgebouwd door het bij elkaar brengen van functies uit verschillende diensten, namelijk DUB, BC, ITBE en DiSC. In de beleidsstaf komen de coördinatietaken en de strategische ondersteuning van onderwijs (kwaliteitszorg, ontwikkeling en organisatie), onderzoek (kwaliteitszorg, ontwikkeling en organisatie), studenten, bestuurlijke processen, internationalisering, communicatie en marketing en juridische zaken. De ondersteuning van kennisvalorisatie en informatiebeleid-/management vindt in twee aparte onderdelen plaats die naast de beleidsstaf zijn gesitueerd. Het belangrijkste argument hiervoor is dat deze ondersteunende taken nog in het begin van hun ontwikkeling
zijn.
De coördinatietaak, regiefunctie, van de beleidsstaf richt zich niet alleen op de afstemming met de verschillende disciplines binnen de eigen directie maar juist ook op de twee andere concerndirecties.
Daarnaast moet vanuit de beleidsstaf continue de link gelegd worden naar de ondersteuning in de faculteiten. Om dit te kunnen uitvoeren, en meer dan nu het geval is aansluiting te vinden bij de vraag
vanuit het College en vanuit het primair proces, is er een kwaliteitsslag nodig binnen de huidige beschikbare capaciteit.
De voorgestelde organisatieveranderingen hebben nauwelijks invloed op de andere onderdelen binnen het huidige DUB. Aan de huidige beleidsstaf worden taken toegevoegd en worden wijzigingen in
de werkwijze voorgesteld. De onderdelen griffie, OA en IR blijven ongewijzigd bestaan, maar krijgen
een andere organisatorische inbedding. Het is de bedoeling de griffie en OA rechtsreeks aan de secretaris te koppelen en derhalve buiten de directie strategie en coördinatie te plaatsen. Wat OA betreft
heeft dit te maken met hun controlerende taak. De griffie ondersteunt de secretaris bij één van zijn primaire taken, namelijk de voorbereiding van bestuurlijke overleggen. Het onderdeel IR wordt gepositioneerd binnen de directie FEZ. Dat heeft te maken met de rol van Concern business controller die binnen deze directie is belegd. Vanwege de belangrijke taak die IR bij de planning en control cyclus
heeft, ligt het voor de hand IR dichtbij de Concern business controller te plaatsen. De wijzigingen binnen het onderdeel communicatie worden in een aparte paragraaf beschreven. Dit geldt ook voor de
opbouw van de ‘nieuwe’ informatiebeleid-/management functie.

4.5.3 Gevolgen voor de organisatie
Door een directie Strategie en Coördinatie op te richten, komen de diensten DUB en BC te vervallen.
Deze diensten worden grotendeels opgenomen binnen de directie. BC gaat verder als afdeling van de
directie. Bovendien wordt de beleidscapaciteit van BC in de beleidsstaf van de directie gepositioneerd.
De wijzigingen worden in § 4.5.5 uiteengezet.
DUB komt ook als zelfstandige eenheid te vervallen. Met uitzondering van de griffie, OA en IR worden
de andere taken van het huidige DUB binnen de directie strategie en coördinatie ondergebracht. De
beleidscapaciteit binnen de diensten ITBE en DiSC ter ondersteuning van de primaire processen
wordt binnen de beleidsstaf van de directie Strategie en Coördinatie ondergebracht. De diensten ITBE
en DiSC komen ook te vervallen. Dat heeft ook te maken met de inrichting van drie servicecentra,
waarover meer in hoofdstuk 5.

4.5.4 Beschrijving van de nieuwe organisatie
De organisatie van de directie Strategie en Coördinatie ziet er schematisch als volgt uit:
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De beleidsstaf vormt de kern van de directie Strategie en Coördinatie. Deze staf is verantwoordelijk
voor de vertaling van de wensen van het College van Bestuur/UMT naar het primaire proces en vice
versa. Naast het bevorderen van twee richtingsverkeer is zij ook verantwoordelijk voor de monitoring
van de ontwikkelingen in de omgeving van de universiteit en de vertaling hiervan naar beleid. Tenslotte moeten zij voorzien in de coördinatie van het bestuurlijk proces en de coördinatie van de beleidsmatige ondersteuning. Hierbij is gevoel voor besturings- en veranderingsprocessen nodig. Het voorgaande stelt hoge eisen aan de beleidsstaf.
In de beleidsstaf komt, zoals beschreven, een aantal onderwerpen bij elkaar. In de ‘nieuwe’ beleidsstaf zullen alle gebieden/competenties ondersteund worden door enkele medewerkers. Minimaal één
van deze medewerkers zal het predicaat senior (beleidsmedewerker 1) dragen en als het aanspreekpunt voor het desbetreffende onderwerp gelden. Deze medewerkers zullen dan ook de coördinerende
taak met betrekking tot deze onderwerpen op zich moeten nemen. Iedere senior zal meer dan een onderwerp moeten dragen. Naast deze senioren is er, naast de ‘gewone’ beleidsmedewerkers (beleidsmedewerker 2/3) ook behoefte aan een tweetal jonge HBO’ers (beleidsmedewerker 4/5) en één of
twee studentassistenten. Een precieze taakverdeling moet in de praktijk nader uitgewerkt worden. Dit
moet geschieden aan de hand van de (prioriteiten in de) Bestuurlijke Agenda. Door te kiezen voor
functiedifferentiatie kan het College van Bestuur/UMT beter worden bediend. Daarnaast is er een kwaliteitsslag nodig, om meer aan te kunnen sluiten bij de vragen vanuit het College en het UMT
Een globale indicatie van de verdeling van de capaciteit in de nieuwe organisatie is hieronder schematisch weergegeven. Hierbij moet in gedachten gehouden worden dat ook andere onderwerpen als
kennisvalorisatie, informatiebeleid en vastgoed, naast de beleidsstaf worden vormgegeven.
Algemeen

Bestuurlijke
processen

Studenten

Internationalisering

Juridische
aangelegenheden

Communicatie en
marketing

Onderwijskwaliteitszorg
Onderwijsontwikkeling
Onderwijsorganisatie

7,5 fte

Onderzoekskwaliteitszorg
Onderzoeksontwikkeling
Onderzoeksorganisatie
Totaal

totaal

4 fte

3 fte

2 fte

2 fte

2 fte

1,5 fte

1 fte

11,5 fte

De onderdelen Vastgoed en Innovationlab blijven ongewijzigd. Communicatie en informatiemanagement komen in de volgende paragrafen aan de orde.
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4.5.5 Communicatie
Bureau Communicatie als zelfstandige eenheid verdwijnt. BC wordt een afdeling van de directie Strategie en Coördinatie en zal worden aangestuurd door een afdelingshoofd. Het onderbrengen van BC
als afdeling binnen de directie Strategie en Coördinatie draagt bij aan de versterking van de interne en
beleidscommunicatie, de integraliteit van beleidsvoorbereiding, het versterkt de strategische functie
van communicatie, het geeft invulling aan de relatie met onderwijs, onderzoek en internationalisering.
De structuur van BC wijzigt niet. Binnen de afdeling zijn vier subafdelingen te onderscheiden, namelijk
Algemeen, Marketing en werving, Concerncommunicatie en Alumnibureau en universiteitsfonds.
Binnen de subafdeling concerncommunicatie is wetenschapscommunicatie belegd. Daar zal uitdrukkelijker dan nu de link met de instituten moeten worden gelegd, zodat baanbrekend onderzoek binnen
de UT meer aandacht krijgt in de pers.
De samenwerking en de functionele sturing en afstemming tussen BC en de decentrale communicatie
capaciteit moet worden verbeterd. De komende twee jaren zet het College in op het verbeteren hiervan. Hier ligt een taak en verantwoordelijkheid voor de afdeling communicatie en voor de decentrale
communicatieadviseurs. Het College zal het overleg met de decanen gebruiken om op bestuurlijk niveau te komen tot een betere afstemming op het gebied van communicatie. In 2009 zal de voortgang
van de verbetering van de afstemming en de optimalisatie van de kwaliteit worden geëvalueerd.

4.5.6 Informatiemanagement
Op dit moment is informatiemanagement binnen de UT verdeeld over een aantal organisatieonderdelen. De overkoepelende regie ontbreekt waardoor er geen consistentie en coherentie is tussen de bedrijfs- en informatieprocessen van de verschillende taakvelden (onderwijs, onderzoek, valorisatie)
enerzijds, van de verschillende managementfuncties (personeel, financieel, communicatie, faciliteiten
enzovoort) anderzijds en van de inzet van informatie en communicatietechnologie ter ondersteuning
van die processen. Hierdoor wordt een slecht samenhangende informatievoorziening en ICT-service
ervaren. Daarnaast is er sprake van suboptimalisatie omdat binnen gelijksoortige organisatieonderdelen eigen keuzes worden gemaakt. Door het inrichten van de informatiemanagementfunctie wordt aan
genoemde bezwaren tegemoet gekomen.
Het College positioneert informatiemanagement binnen de concerndirectie Strategie en Coördinatie.
Daarmee worden binnen de ICT organisatie beleid en uitvoering gescheiden. Met informatiemanagement binnen de concerndirecties beheerst en beheert de UT het informatie- en ICT beleid. De focus
ligt op de verhoging van effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen, gericht op de strategische
doelen van de UT en die van de faculteiten. Het informatiemanagement dient zijn basis te vinden in elke faculteit. Dat betekent dat in de facultaire organisatie een facultaire informatiemanager (0,2 tot
0,3 fte) een expliciete rolvaste plaats krijgt. De keuze is gemaakt deze rol bij de directeur bedrijfsvoering te beleggen vanwege het belang van adequate uitvoering van die rol. Binnen de directie Strategie
en Coördinatie is 2 fte voorzien voor informatiemanagement. Tot de taakvelden van het Informatiemanagement behoren:
• Informatiebeleid (inclusief wetenschappelijke informatievoorziening)
• Informatiearchitectuur en standaarden voor de bedrijfsprocessen en –systemen (instellingssystemen)
• ICT-services architectuur, standaarden en service-level-agreements
• Informatie- en ICT-beveiligingsbeleid

4.5.7 Formatief overzicht
In onderstaand schema wordt de voorziene formatie van de directie Strategie en Coördinatie aangegeven. Er wordt 8,3 fte gereduceerd, de IR functie (1,8fte) wordt verplaatst en bij het Innovationlab
wordt de formatie met 1,6 fte uitgebreid.
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Huidig organisatie
onderdeel
DUB (excl. eenheid
secretaris)
Overig
ABZ/staf
ABZ/griffie
VGD
IR
Innovationlab

DISC
Staf
Secr.

ITBE + decentr. ICT
Staf
Informatie management

Fte’s

21,7

Nieuwe organisatie
Concerndirectie
Strategie & Coördinatie
Beleidsdirecteur

Fte’s

2
10,3
3,5
1
1,8
3,1

Secr.
Staf
Informatie m.
VGD
Innovationlab
Communicatie

3,5
11,5
2
1
4,7
21,8

Totaal

45,5

1

2,5
2
0,5

5
2
3

BC
Staf
Overig

24,8
1
23,8

Totaal

54

45,5

De reductie van formatie vindt plaats in de beleidsstaf, informatiemanagement en in de secretariële
ondersteuning. Deze reductie is mogelijk door het bundelen van capaciteit. Daarnaast zal binnen de
afdeling communicatie 2 fte natuurlijk verloop plaatsvinden.
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Hoofdstuk 5: Servicecentra
5.1 Algemeen
Binnen de UT worden drie servicecentra opgericht op het gebied van ICT, onderwijsondersteuning en
wetenschappelijke informatie. Deze servicecentra werken vraaggestuurd. Dat betekent dat zij budget
van het College van Bestuur ontvangen voor standaard producten en diensten. Naast de benodigde
infrastructuur zijn dit bijvoorbeeld diensten en producten die verplicht zijn vanuit wet- en regelgeving.
De eenheden zijn verplicht gebruik te maken van deze standaard producten en diensten. De vraagsturing komt tot stand in de universitaire commissie bedrijfsvoering, waarover hieronder meer. Specifieke
producten en diensten kunnen tegen betaling door de eenheden worden afgenomen bij de servicecentra. De eenheden ontvangen hiervoor na de bekostiging budget van het College van Bestuur. Door
middel van het budget kan de vraag worden bepaald en oefenen de eenheden invloed uit op de
hoeveelheid en kwaliteit van de dienstverlening door de servicecentra geleverd.
Voor de aankoop van specifieke producten en diensten bij de servicecentra is het aan het management van de eenheden te bepalen welke producten en diensten worden ingekocht. Op welke wijze het
management bepaalt wat zij inkoopt, wordt aan de eenheden (faculteiten en directies) overgelaten.
Een mogelijkheid is te werken met een service managementgroep, zoals in het projectplan onderwijsservicecentrum wordt gesuggereerd, maar dat wordt niet voorgeschreven. Vanwege de vraagsturing
zijn het niet de servicecentra die bepalen in welke vorm, bijvoorbeeld SMG of SLA, de eenheden hun
keuze voor producten maken. Voor de standaard diensten zal op universitair niveau de standaard
moeten worden vastgesteld. De informatiemanager, die is ondergebracht bij de directie Strategie en
Coördinatie, heeft hierin een adviesrol. Vanzelfsprekend dient de informatiemanager ervoor te zorgen
dat dit in nauw overleg met de servicecentra gebeurt. Een adviesrol geldt ook voor de universitaire
commissie bedrijfsvoering, bestaande uit de directeuren bedrijfsvoering onder voorzitterschap van de
portefeuillehouder bedrijfsvoering van het College van Bestuur. In die commissie zijn de klanten vertegenwoordigd. Het College van Bestuur stelt, na advies te hebben ingewonnen, vast wat de servicecentra aan standaard producten en diensten moeten leveren.
Basisgedachte achter de vorming van shared service centra is dat het voor een grote organisatie veel
efficiënter en goedkoper is, overeenkomstige diensten gezamenlijk te organiseren dan dit door elk
organisatieonderdeel afzonderlijk te laten doen. Dat werkt alleen als iedereen meedoet. Zeker in de
aanvangsperiode is gedwongen winkelnering dan een vereiste om het SSC een kans van slagen te
geven en ondergraven op voorhand van die basisgedachte te voorkomen. De gedwongen
winkelnering geldt voor zowel de verplichte als de optioneel af te nemen producten/ diensten. Voor
beide geldt dat de gezamenlijke dienstverlening door het SSC efficiënter en goedkoper dient te zijn.
Na een jaar of vier kan geëvalueerd worden in hoeverre het afschaffen van de gedwongen
winkelnering een extra prikkel voor het SSC kan zijn marktconform te opereren.
Het voorgaande heeft betrekking op de wijze waarop het producten en dienstenpakket van de servicecentra tot stand komen. Het College van Bestuur suggereert het management van de servicecentra
een raad van advies te benoemen, met interne en externe leden. Deze raad doet uitspraken over de
strategie van het servicecentrum, maar ook over het te voeren beleid door en met betrekking tot het
servicecentrum. Dat beleid kan gaan over leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en kosten. De functie van
de raad is voeling te hebben met de eindgebruikers wat betreft klanttevredenheid, klachten, ideeën,
suggesties. Het is niet de taak van de raad om vast te stellen welke producten en diensten het
servicecentrum moet kunnen leveren, daar ligt een taak van het facultair management, de universitaire commissie bedrijfsvoering en het College van Bestuur.
De servicecentra werken met een front en backoffice. Vanuit de projectgroepen wordt gepleit voor een
gezamenlijke frontoffice op meerdere locaties waar studenten en medewerkers voor een veelheid van
servicevragen terecht kunnen. Het gaat dan niet uitsluitend over vragen op het gebied van ICT maar
ook onderwijsondersteuning, facilitaire voorzieningen. De frontoffice is het eerste aanspreekpunt voor
gebruikers. De frontoffice geeft voorlichting over en biedt ondersteuning bij het gebruik van de aangeboden producten en diensten. Ook problemen die bij het gebruik van producten en diensten worden
ondervonden kunnen bij de frontoffice worden gemeld of afgehandeld. De frontoffice raadpleegt indien
nodig specialisten om vragen te beantwoorden en gemelde problemen op te lossen. Uitgangspunt is
dat de frontoffice in beginsel 80% van de vragen en problemen direct (bij het eerst contact) afhandelt.
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De drie servicecentra zullen gebruik maken van gezamenlijke stafondersteuning. Dat wil zeggen dat
financiële, personele en administratieve functies door de drie servicecentra worden gedeeld. De
financiële, administratieve en personele ondersteuning worden aangeleverd door de directies FEZ
respectievelijk PA&O. De hiermee samenhangende formatie verschuift naar genoemde directies. De
formatietabellen moeten hierop nog worden aangepast. Secretariële ondersteuning wordt door de
servicecentra zelf ingevuld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat deze ondersteuning in overleg en
afstemming tussen de servicecentra gestalte krijgt. Ondermeer wordt hierbij onderlinge vervanging en
opleiding geregeld.
De control-functie voor de servicecentra wordt eveneens gezamenlijk ingevuld. Zoals gesteld kan de
controller niet een huidig hoofd admininistratie zijn. De control-taak is een nieuwe die zal worden
belegd bij medewerkers die uitsluitend op dit werkgebied werkzaam zijn.
Zoals aangegeven kiest het College van Bestuur daarenboven voor het aanstellen van een secretaris
UT nieuwe stijl. Deze secretaris UT wordt overkoepelend manager voor alle diensten en hiërarchische
chef van alle dienstdirecteuren. De secretaris UT initieert en bewaakt de goede samenwerking tussen
de servicecentra en hun directeuren (en de relatie met de faculteiten en concerndirecties).
Tussen de servicecentra onderling, maar ook met de concerndirecties zal afstemming moeten plaatsvinden. De afstemming tussen de servicecentra onderling is de verantwoordelijkheid van de secretaris
van de universiteit. De secretaris van de universiteit is ook verantwoordelijk voor de afstemming tussen de concerndirecties en de servicecentra. De afstemming tussen de servicecentra onderling heeft
betrekking op samenwerking in gezamenlijke projecten, eenduidige benadering van klanten en bepaling van het beleid. In de hoofdlijnennota constateerde het CvB al dat er belangrijke raakvlakken zijn
tussen de dienstverlening van de drie servicecentra. Voor het realiseren van hun samenwerking zullen
de servicecentra (en anderen) gezamenlijke projecten moeten opzetten en uitvoeren. Voor het maken
en bewaken van afspraken hierover zullen de drie directeuren van de servicecentra veelal direct
onderling overleggen. Voor dat onderling overleg zal het CvB één van hen expliciet een coördinerende
taak geven (met focus op de operationele samenhang), om te beginnen voor een periode van twee
jaar. De secretaris van de universiteit blijft verantwoordelijk voor de samenhangende ontwikkeling van
de servicecentra.
Bij het kiezen voor shared service centra is verder een basisprincipe, dat de vaststelling van het te
voeren beleid op hoofdlijnen, niet wordt overgelaten aan de directeur van het SSC, net zo min als men
dat zou doen bij het betrekken van die dienstverlening van een commerciële, externe leverancier.
Scheiding van beleid en uitvoering is nodig in die zin, dat het CvB zich bij de beoordeling van nieuwe
beleidsinitiatieven en -voorstellen moet laten ondersteunen door haar eigen beleidsstaf (c.q. de
informatiemanager), onafhankelijk van de leverancier. Dat laat onverlet dat die leverancier wel degelijk
een beleidstaak heeft. Zijn medewerkers hebben enerzijds uitgebreide contacten met de (wensen van
de) klanten in de faculteiten en volgen anderzijds door externe contacten de nieuwste ontwikkelingen
en mogelijkheden op hun vakgebied. Het is daarom een misverstand, als men denkt dat de
servicecentra niet over eigen beleidscapaciteit zullen beschikken. Ook voor een gezonde interne
bedrijfsvoering kan het servicecentrum niet zonder. Het CvB heeft er vertrouwen in dat ook de UT in
staat is aan de op dit vlak vereiste “checks and balances” vorm te geven. De servicecentra zullen wel
degelijk bijdragen moeten leveren aan de voorbereiding van het instellingsbeleid, maar de beoordeling
daarvan zal onafhankelijk van hen geschieden. Ten aanzien van het beleid is voor de informatiemanager een dominante rol weggelegd.
De eenduidige benadering van klanten krijgt vorm in een gezamenlijk frontoffice. Bij gezamenlijke
projecten zal het gaan om instellingsbrede projecten waar verschillende expertise uit verschillende
afdelingen samengebracht moeten worden.
De faculteiten zijn ‘eigenaar’ van de servicecentra. De commissie bedrijfsvoering is als adviesorgaan
voor de dienstverlening van de servicecentra werkzaam. Het eigenaarschap krijgt ook op andere wijze
invulling. Dat is via een service management groep of een vergelijkbare constructie. Naar het oordeel
van het College dient in het overleg tussen de kwartiermakers en de directeuren bedrijfsvoering een
optimale constructie ontworpen te worden die maximaal invulling geeft aan het eigenaarschap. Dat
krijgt ondermeer invulling door de producten en dienstcatalogus van de servicecentra in dergelijk
overleg vast te stellen. Op dit moment is veel dienstverlening binnen en door de faculteiten
georganiseerd. Met de overgang van de dienstverleners naar de servicecentra wordt beoogd dat
danwel de dienstverlening meer gestandaardiseerd kan worden aangeboden, danwel dat sommige
ondersteuning niet langer wordt geboden. Bij de voorbereiding van de plannen is er veel zorg geuit

Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering (15/02/07)

23

over de mogelijke afname van de kwaliteit van de dienstverlening door deze beweging. De reactie op
deze zorg moet zijn dat inderdaad dienstverlening zal worden heroverwogen en dat dat ertoe kan
leiden dat diensten die nu worden verleend niet langer aan de orde zijn. Het uitgangspunt is echter dat
een weloverwogen selectie van diensten per definitie zal leiden tot optimalisatie, ook als dat soms
minder intensieve begeleiding betekent. Zo betekent de nagestreefde standaardisatie in de
onderwijsondersteuning dat nieuwe systemen dienen te worden aangeschaft. Nadat die systemen zijn
geïmplementeerd zal dit sowieso moeten leiden tot een beperking van de formatie. Dat betekent dat
de dienstverlening verandert en dat die wijziging als een verlies van kwaliteit zoals die nu beschikbaar
is, kan worden ervaren. Dat leidt ertoe dat er de komende jaren veel aandacht zal worden geschonken
aan de veranderingen die optreden en die na implementatie en verandering van het ermee
samenhangende gedrag een succes zullen zijn.
Studenten zijn een dominante groep afnemers van de servicecentra. Zij worden gehoord en waar
mogelijk betrokken bij de voorbereiding (van de start) van de servicecentra. Tevens zullen de servicecentra voorzien in de betrokkenheid van studenten bij de toekomstige levering van diensten door de
servicecentra.
Specifiek voor het onderwijs servicecentrum geldt dat de opleidingen en docenten, naast de
studenten, als cruciale afnemers van diensten en producten worden onderscheiden. Dit servicecentrum zal voorzien in invloed van deze actoren op de dienstverlening die overeen komt met het
belang van hun positie in het onderwijsveld van de instelling.
De servicecentra zullen cliënt charters hanteren. Als kenmerken van dergelijke charters zijn te
noemen:
• Een cliënt charter is een document dat in overleg tussen het servicecentrum en klanten wordt
opgesteld. Het bevat uitspraken over de te leveren diensten en het kwaliteitsniveau.
• Een cliënt charter vormt de basis voor de toetsing van de voortgang en de kwaliteit van de
dienstverlening. Voordat de servicecentra van start gaan wordt een o-versie van de cliënt charters
opgesteld.
• De toetsing van de charters zal op efficiënte wijze gestalte moeten krijgen. De exacte werkwijze
zal door een projectgroep worden voorbereid.
Het College erkent de problematiek van de kwaliteit van dienstverlening tijdens het transitieproces.
Deze problematiek geldt vooral de inrichting van het ICT- en het onderwijs servicecentrum.
Uitgangspunt voor het College is dat de dienstverlening op peil blijft, ook tijdens de transitie.
Medewerkers die nu in dienst zijn van de faculteiten en straks in dienst zijn van de servicecentra
zullen door een dergelijke wijziging van de hiërarchische verantwoordelijkheid op dezelfde wijze als
momenteel hun diensten kunnen blijven leveren. Door het teruglopen van de totale capaciteit wijzigt
de beschikbaarheid van dienstverleners binnen de faculteiten. Echter dat gepaard met wijziging van
de inhoud van dienstverlening, waardoor de ervaren kwaliteit dezelfde of zelfs beter wordt. Voor
specialistische diensten, waarbij de aanwezigheid van de dienstverlener binnen de faculteit of
leerstoel geboden is wijzigt niet veel.
De organogrammen van de servicecentra tonen dat het omvangrijke organisaties met vele afdelingen
worden. Hieruit kan de zorg voortvloeien dat de servicecentra zullen leiden tot uitbreiding van het
aantal managers en een toename van het aantal managementlagen. Dat lijkt strijdig met het streven
naar efficiënte bedrijfsvoering. Uitgangspunt bij de invulling van de servicecentra is dat de nieuwe
organisatie niet zal leiden tot een uitbreiding van management of managementlagen. Dat leidt tot een
simpele doelstelling: in de nieuwe organisatie van de dienstverlening zijn minder managers dan in de
huidige. De drie servicecentra tellen straks minder locaties/afdelingen dan in de huidige situatie,
waarin elke faculteit nog een eigen BOZ en ICT-groep heeft. Het aantal hiërarchische chefs zal
daardoor dalen of, zoals bij de Bibliotheek, hooguit gelijk blijven. Binnen een locatie of afdeling zullen
net zoals nu secties bestaan. Ook daarvan zal door de bundeling van activiteiten het aantal eerder
dalen dan stijgen. Net als in de huidige situatie zullen de coördinatoren van die secties geen
hiërarchisch leidinggevenden zijn, maar meewerkend voorman/vrouw voor de dagelijkse afstemming.
De aard van de reorganisatie impliceert derhalve dat het aantal managers niet zal stijgen maar eerder
dalen, ook al valt dat misschien niet direct af te lezen uit de genoemde formatieoverzichten voor de
nieuwe situatie.
Het betekent ook dat alle vormen van overleg geminimaliseerd (= geoptimaliseerd) zullen zijn, getoetst
op hun bijdrage aan de bedrijfsvoering van het desbetreffende organisatieonderdeel. Voor de
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servicecentra ligt wellicht bureaucratie in het verschiet. Al hetgeen hiervoor is gesteld over de relatie
met de faculteiten, over onderlinge afstemming tussen de servicecentra en over de relatie met
studenten en medewerkers dient kritisch bezien te worden op toename van bureaucratie.
Het succes van nieuwe organisatie en werkwijze is in hoge mate afhankelijk van mate waarin standaardisatie kan worden bereikt. Daarvoor is nodig dat consequent wordt gewerkt aan standaardisatie
door het management van de instelling. De huidige praktijk kent veel diversiteit in regelingen, variaties
in gebruik van tools en unieke invullingen rondom opleidingen die sterk verankerd zijn. Op het niveau
van decanen, directeuren bedrijfsvoering, opleidingsdirecteuren en –coördinatoren zal het thema
standaardisatie vanaf nu lange tijd hoog op de agenda staan.
Het ICT-servicecentrum en het Onderwijsservicecentrum zijn nieuwe eenheden binnen de UT, met
nieuwe taak en doelstellingen. Deze servicecentra worden gevormd door het samenbrengen van taken op het gebied van ICT en op het gebied van onderwijsondersteuning. Die taken zijn nu verdeeld
over verschillende eenheden binnen de universiteit. In de huidige situatie zijn er medewerkers die een
klein deel van hun functie besteden aan een ICT taak of een onderwijsondersteunende taak. Het is
voor de eenheden niet rendabel deze medewerkers te blijven inzetten voor die taak. De eenheden betalen een tarief voor dienstverlening op het terrein van ICT en onderwijsondersteuning. Door de capaciteit van medewerkers te blijven gebruiken voor genoemde dienstverlening betalen de eenheden in
feite dubbel.
Het servicecentrum wetenschappelijke informatie (bibliotheek) is geen nieuwe eenheid binnen de UT,
met nieuwe taak en doelstellingen. De bibliotheek maakt nu onderdeel uit van ITBE. In de nieuwe organisatie gaat de bibliotheek als zelfstandige eenheid verder. De organisatie van de bibliotheek blijft
ongewijzigd. Wel wordt er een verdere optimalisatie doorgevoerd, maar deze valt buiten de reorganisatie van de bedrijfsvoering. Die optimalisatie heeft betrekking op vraaggestuurde dienstverlening,
professionaliteit, kwaliteitsborging, integratie van innovatie en ondersteuning en het benutten van ICT.
Het ICT- en onderwijsservicecentrum kennen een uitgebreide frontoffice functie. De frontoffices zullen
zoveel als mogelijk ruimtelijk geconcentreerd worden. Dat betekent dat medewerkers van het ICT- en
van het onderwijsservicecentrum op dezelfde locatie hun diensten verlenen. De gedachte achter deze
gecombineerde frontoffice is niet dat een medewerker beide werkdomeinen beheerst en zo uitsluitend
als intake van vragen werkt. Uitgangspunt is dat 80% van de vragen van medewerkers onmiddellijk in
de frontoffice afgehandeld kan worden en dat derhalve de daarvoor noodzakelijke expertise aanwezig
is. Niet op alle terreinen. Er is natuurlijk sprake van specialistische vragen en onderwerpen die
uitsluitend op een enkele locatie beantwoord kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de uitgifte, het
onderhoud en alle overige service voor note-books. De dienstverlening voor note-books zal worden
geconcentreerd hetgeen betekent dat de klant altijd voor zijn/haar vragen naar de desbetreffende
office in het onderwijs en onderzoeksgebied zal moeten gaan. De inrichting van de front-office functie
is mede afhankelijk van de mogelijkheden die de gebouwen hiervoor bieden.

5.2 ICT-servicecentrum
5.2.1 Korte beschrijving huidige organisatie
Op dit moment heeft elk van de vijf faculteiten op locatie een eigen groep ICT’ers voor werkplekondersteuning, serverbeheer en de ICT-ondersteuning van een variëteit aan processen in onderzoek, onderwijs en beheer. De dienst ITBE levert op detacheringsbasis de ICT’ers aan voor de gehele faculteit
MB. De overige facultaire ICT’ers zijn aangesteld binnen de faculteit. Bij CTW, EWI en vooral TNW
wordt sommige ICT-ondersteuning binnen de afzonderlijke leerstoelen verzorgd. De huidige dienst
ITBE verzorgt de werkplek-ondersteuning (al dan niet op detacheringsbasis) voor alle diensten, met
uitzondering van DISC, dat daarvoor deels een extern bedrijf inhuurt. ITBE verzorgt verder voor alle
beheerseenheden van de UT een groot aantal ICT-taken op gebieden als netwerkinfrastructuur op de
campus, serverbeheer, administratieve ondersteuning, telefonie, softwarelicenties. De vereniging Studenten Net Twente (SNT) verzorgt een aantal diensten/activiteiten voor studenten(verenigingen) en
(daarvoor ingehuurd door ITBE) diensten rond thuisaansluitingen.

5.2.2 Beoogde verandering van de organisatie
Alle ICT ondersteuning binnen de UT wordt samengebracht in één ICT-servicecentrum. Dit ICT-servicecentrum is een nieuwe eenheid binnen de UT. Het onderbrengen van alle ICT-ondersteuners uit

Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering (15/02/07)

25

faculteiten en ITBE in een servicecentrum maakt stroomlijning en standaardisatie van de ICT-ondersteuning mogelijk. Door gezamenlijkheid en een betere afstemming tussen alle ICT groepen verbetert
de kwaliteit van de dienstverlening. Door de optimalisatie wordt een besparing van M€ 2,5 gerealiseerd.
Het ICT-Servicecentrum wordt vraaggestuurd ingericht met afdelingen op vier locaties, gespreid over
de UT-gebouwen. Er is gekozen het servicecentrum in te richten volgens het locatiemodel. Dit model
sluit het beste aan bij de gestelde randvoorwaarden, namelijk: korte lijnen, herkenbaarheid, platte organisatie, eenduidigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en kleine afstand frontoffice en backoffice. Elke locatie krijgt een team ICT’ers voor geïntegreerde werkplekondersteuning van de locale
eindgebruikers. Daarnaast komt er op elke locatie een team dat op een deelterrein backoffice diensten
verleent aan de gehele UT. Voor de afstemming over de vier locaties heen van dienstverlenings- en
beheersprocessen komen er coördinatoren als bij een matrixorganisatie.
In de backoffices wordt de ontwikkeltaak gepositioneerd. De vraag naar ontwikkelcapaciteit fluctueert,
qua inhoud en hoeveelheid. Om die reden zal een deel van de capaciteit omgezet worden van een
vast deel naar een flexibel deel van de formatie. Van de ontwikkelcapaciteit zal 5 fte worden ingevuld
met tijdelijke functies.
De uiteindelijke situatie kan vanwege de vastgoedplannen pas in 2009 worden bereikt. Dat neemt niet
weg dat in 2007 de organisatie van het ICT-servicecentrum wordt opgebouwd, alleen krijgen de teams
voorlopig andere locaties toegewezen. Het personeel van de teams is onderling uitwisselbaar zodat
indien nodig personeelsleden van locatie kunnen wisselen.

5.2.3 Gevolgen voor de organisatie
De inrichting van het ICT-servicecentrum heeft tot gevolg dat de huidige dienst ITBE wordt opgeheven. Daarnaast verdwijnen binnen de faculteiten de ICT afdelingen. Dat heeft gevolgen voor de overhead binnen de faculteiten, op het gebied van personeel, financiën en administratief. De overgang van
ICT heeft ook gevolgen voor de functie directeur Bedrijfsvoering. Deze was binnen de faculteit verantwoordelijk voor ICT. Deze verantwoordelijkheid blijft als ‘klant’ van het servicecentrum bestaan, maar
de hiërarchische verantwoordelijkheid verdwijnt.

5.2.4 Beschrijving van de nieuwe organisatie
De organisatie van het servicecentrum ICT ziet er schematisch als volgt uit:

De staf die beschreven is in het organigram wordt gedeeld met de andere servicecentra.
De taakstelling van het ICT-servicecentrum wordt het leveren van de volgende producten en diensten:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UT-werkplek
Werkplekondersteuning
Servicedesk (frontoffice)
Studentenvoorzieningen
Notebook Service Centre
Beheer software licenties
E-mail diensten
Internettoegang
Systeembeheer
Netwerkdiensten
Ontwikkeling van applicaties
Technisch applicatiebeheer
O&O-ondersteuning
Telefonie
Advies en projectleiding

Alle genoemde producten en diensten worden in de huidige organisatie ook al geleverd. Door de onderbrenging in één servicecentrum wordt de ICT-organisatie geoptimaliseerd. Die optimalisatie wordt
gerealiseerd door gebruik te maken van één standaardconfiguratie voor de hele UT: de UT werkplek.
In het eindrapport ICTS zijn de voornemens rond de UT-werkplek helder beschreven. De mogelijke
bezuinigingen komen vooral voort uit standaardisatie en uniformering van de werkwijzen bij aanschaf,
installatie en onderhoud van pc’s. Die uniforme werkwijzen maken niet onmogelijk dat er groepsgewijs
en zelfs individueel tot op zekere hoogte keuzemogelijkheden geboden worden qua hardware,
software en configuraties. Er komt een overlegstructuur om over de wenselijke werkwijzen en
specificaties afspraken te maken. Over de grote lijnen en de kosten maakt ICTS afspraken enerzijds
met het CvB, anderzijds met de directeuren bedrijfsvoering en dienstdirecteuren. Voor de specifieke
invulling zal ICTS overleggen met facultaire gebruikersraden en een studentengebruikersraad.
Kortom:maatwerkondersteuning in de nabijheid van onderwijs en onderzoek blijft mogelijk. De leerstoelhouders bepalen, met instemming van de decaan, met welke aard en omvang extra ondersteuning nodig is. Daarnaast vindt optimalisatie plaats door het inrichten van één frontoffice op meerdere
locaties en een goede website op het gebied van ICT. Andere optimalisatiemaatregelen zijn: het
gezamenlijk inkopen van hardware, het consolideren van servers en het stoppen met de fall-backafhandeling.
Het ICT-servicecentrum zal de beheersprocessen sterk standaardiseren. Deze processen worden
veelal via de matrixorganisatie (en dus de coördinatoren) georganiseerd.
De samenhang tussen deze processen, de afstemming met andere processen zoals informatiemanagement en functioneel beheer en de afstemming met de klant vormen een kritische succesfactor voor
het ICT-servicecentrum.

5.2.5 Formatief overzicht
Onderstaand overzicht geeft de formatie in de huidige organisatie en de formatie in de nieuwe organisatie aan:
Huidige formatie
BBT
CTW
EWI
GW
TNW
ITBE/I&A
ITBE/T&S
ITBE/W&G
ITBE/staf
Totaal

fte
5,0
10,7
18,2
5,0
14,9

Nieuwe formatie
Team De Horst
Team Carré
Team Ravelijn
Team De Spiegel
Staf

22,1
21,5
21,5
5,0
123,9

Totaal
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21,2
31,6
18,0
24,3
8,0

103,1
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De functies (UFO profielen) die in het servicecentrum ICT voorkomen zijn: Dienstdirecteur, Afdelingshoofd, Teamleider, Consultant ICT, Projectmanager, Projectleider, Beheerder ICT, Ondersteuner ICT,
Ontwikkelaar ICT, en Staf. De profielen Projectmanager en Projectleider worden altijd gecombineerd
met een ander profiel. Het betreffen deeltaken.
De personele, financiële en administratieve ondersteuning zal vanuit de directies FEZ en PA&O worden aangeleverd en moet nog nader worden bepaald.
Voor een aantal teams wordt een teamleider aangewezen. Dat is een meewerkend voorman, zonder
hiërarchische leidinggevende bevoegdheden. Die bevoegdheden liggen bij het afdelingshoofd. De
teamleider wordt aangewezen voor het afhandelen van alledaagse praktische zaken.
De teruggang in formatie wordt behaald door standaardisatie, concentratie en gezamenlijkheid. Bij de
berekening is gebruik gemaakt van de gemiddelde werkplekratio. Voor technische faculteiten is een
ratio gehanteerd van 1:100, voor de niet technische faculteiten en ondersteunende eenheden is een
andere ratio gehanteerd 1:150 respectievelijk 1:200.

5.3 Onderwijsservicecentrum
5.3.1. Korte beschrijving huidige organisatie
Onderwijsondersteuning bestaat uit het leveren van administratieve diensten, het begeleiden van studenten en docenten, het ondersteunen van de studieloopbaan en het ondersteunen (incl. adviseren),
begeleiden, innoveren en professionaliseren van het studieprogramma (het onderwijsbedrijf). De verzorging van onderwijsondersteuning is in de huidige organisatie verdeeld over verschillende eenheden. Vanuit de diensten DISC en ITBE (m.n. onderwijskundige dienst en ICT in Onderwijs en Onderzoek) worden diensten aan faculteiten, opleidingen, docenten en studenten geleverd. Binnen de faculteiten worden voor deze partijen ook diensten verzorgd. Deze diensten hebben een (meer) directe relatie met het onderwijsproces, de uitvoering van het onderwijs en de resultaten van het onderwijs.

5.3.2 Beoogde verandering van de organisatie
De onderwijsondersteuning wordt samengebracht in één organisatie-eenheid, namelijk het onderwijsservicecentrum. Dit is een nieuwe eenheid binnen de UT. Het is de bedoeling grote delen van het huidige DiSC, het onderwijskundige deel van ITBE en de BOZ van de faculteiten onder te brengen in het
Onderwijsservicecentrum. Het deel van de onderwijsondersteuning dat uitgevoerd wordt door onderwijs/opleidingscoördinatoren, studieadviseurs, stagecoördinatoren en studiebegeleiders/mentoren blijft
in de faculteiten en krijgt geen organisatorische inbedding in het onderwijsservicecentrum.
De aanleiding om deze nieuwe eenheid op te richten is het streven naar een optimale bedrijfsvoering
van de onderwijsondersteuning. Geconstateerd is dat de onderwijsondersteuning beter vorm kan worden gegeven. Opvallend aan de huidige situatie is bijvoorbeeld dat de ondersteunende administratieve systemen niet aansluiten bij de huidige werkwijze en studieloopbanen van studenten en de bijbehorende behoefte van onderwijsondersteuners, dat daardoor veel handwerk nodig is, dat er veel ruimte
is voor afwijkingen en ‘maatwerk’ en dat de inrichting, organisatie, reglementering en uitvoering van
soortgelijke ondersteunende activiteiten en processen divers is. Deze optimale bedrijfsvoering wordt
bereikt door activiteiten te bundelen, te standaardiseren en te stroomlijnen.
Voor de inrichting van het onderwijsservicecentrum zijn als voorwaarden gesteld: korte lijnen, vraaggestuurd, borging van gemeenschappelijkheid, herkenbaarheid en een platte organisatie. Daarnaast
geldt dat het onderwijsservicecentrum afhankelijk is van onderwijsinrichting en verrichting en een goed
ondersteunend en geautomatiseerd informatiesysteem. Dit leidt tot een organisatiestructuur van het
onderwijsservicecentrum waarbinnen de verschillende onderkende taakgebieden zoveel mogelijk herkenbaar zijn. Het OSC is opgebouwd uit een frontoffice (eerste aanspreekpunt klanten) en de daarbij
ondersteunende units die opereren als backoffices. De frontoffices zullen waar mogelijk ruimtelijk
worden samengevoegd met de frontoffices van de andere servicecentra en het FB. Dat zal niet leiden
tot het samenvoegen van het management per frontoffice vanwege de geheel verschillende inhouden
en taakstellingen van de frontoffices.
De taakgebieden van het OSC zijn onder te verdelen in een clustering van administratieve dienstverlening en een clustering van diensten die betrekking hebben op begeleiding, ondersteuning en advies.
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Informatievoorziening aan studenten en onderwijs bevat daarnaast de clustering van de overige taakgebieden. Het OSC bestaat uit de volgende afdelingen:
• Management, staf en secretariaat;
• Afdeling Student- en Onderwijsadministratie (SOWA);
• Afdeling Onderwijs Kwaliteit en –innovatie (OKI);
• Afdeling Studentenvoorzieningen (SV).
De afdeling Student- en Onderwijsadministratie is onderverdeeld in een bureau Studentenadministratie (incl. International Office), een bureau Informatievoorziening Student en Onderwijs, en een
bureau Studie- en onderwijsadministratie.
Binnen het OSC worden geen beleidstaken op het gebied van onderwijs georganiseerd. Die taken zijn
ondergebracht in de beleidsstaf van de directie Strategie en Coördinatie. Naast de beleidsstaf van de
directie Strategie en Coördinatie heeft ook de Student Union een beleidstaak ten aanzien van een
aantal activiteiten die in het OSC wordt ondergebracht. Het gaat daarbij met name om het beleid op
gebied van sport, cultuur en de leefomgeving van internationale studenten.
In de melding van de voorgenomen reorganisatie gaf het College van Bestuur aan het onderdeel
Sport en Cultuur onder te brengen bij het Facilitair Bedrijf. Bij nader inzien ligt het meer voor de hand
Sport en Cultuur onder te brengen bij het Onderwijsservicecentrum. Dit heeft te maken met de verbinding die het Onderwijsservicecentrum met de student heeft. Hierdoor zijn voordelen verbonden aan
een positionering van Sport en Cultuur bij het Onderwijsservicecentrum, terwijl dit bij het Facilitair Bedrijf niet het geval is. De onderdelen Sport en Cultuur worden binnen het OSC ondergebracht bij de afdeling studentenvoorzieningen. Dit onderdeel van het OSC richt zich op het welzijn en welbevinden
van de student.
Binnen de Afdeling Onderwijs Kwaliteit en Innovatie is onderwijsontwikkeling gepositioneerd. De vraag
naar inzet op het gebied van onderwijsontwikkeling fluctueert, qua inhoud en hoeveelheid. Om die
reden zal een deel van de capaciteit omgezet worden van een vast deel naar een flexibel deel van de
formatie. Het voornemen bestaat het budget van 5 fte over te hevelen naar de faculteiten, zodat de
vraagsturing beter vorm krijgt.
Er is voor gekozen de onderwijs/opleidingscoördinatoren, studieadviseurs, stagecoördinatoren en studiebegeleiders/mentoren niet onder te brengen in het onderwijsservicecentrum. Wel stellen we vast
dat voor de kwaliteit en effectiviteit van de serviceverlening medewerkers die één van de bovengenoemde functies vervullen minimaal 20% van hun tijd daaraan moeten kunnen besteden. Op dit moment is er een gemiddelde van 7 fte in de formatie van faculteiten. Vanwege de stroomlijning en
standaardisatie van de onderwijsondersteuning is het mogelijk de formatie binnen bovengenoemde
functies te verlagen. Het College verzoekt de decanen de formatie te heroverwegen en waar mogelijk
te verlagen. Bij de voorbereiding van de nieuwe organisatie en ook in de periode daarna zal een
project lopen dat ziet op de invulling en optimalisatie van genoemde functies.

5.3.3 Gevolgen voor de organisatie
De oprichting van het onderwijsservicecentrum heeft tot gevolg dat de dienst DiSC wordt opgeheven.
Met uitzondering van de beleidstaken worden onderdelen van de dienst DiSC ondergebracht in het
onderwijsservicecentrum. Ook de dienst ITBE houdt in zijn huidige vorm op te staan. Dat is het gevolg
van het vormen van de drie service centra. De afdelingen onderwijskundige dienstverlening en ICT in
onderwijs en onderzoek krijgen een plaats binnen het onderwijsservicecentrum, namelijk in de afdeling
onderwijskwaliteit en innovatie. Daarnaast verdwijnen binnen de faculteiten de afdelingen BOZ. Deze
worden opgenomen in de afdeling Student en Onderwijsadministratie van het servicecentrum. Dat
heeft gevolgen voor de overhead binnen de faculteiten, op het gebied van personeel, financiën en administratief. De overgang van BOZ heeft ook gevolgen voor de functie directeur Bedrijfsvoering. Deze
was binnen de faculteit verantwoordelijk voor BOZ. Deze verantwoordelijkheid blijft als ‘klant’ van het
servicecentrum bestaan, maar de hiërarchische verantwoordelijkheid verdwijnt.

5.3.4. Beschrijving van de nieuwe organisatie
De organisatie van het Onderwijsservicecentrum ziet er schematisch als volgt uit:
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De stafondersteuning op het gebied van financiën, administratie en personeel die in het organigram
staat aangegeven, wordt gedeeld met de andere service centra.
Het OSC richt zich primair op ondersteuning van de studieloopbaan van de student (vraag context) en
op de ondersteuning van het studieprogramma (aanbodcontext) en de docent. De student als klant
staat centraal en is de primaire klant en direct of indirect afnemer van de dienstverlening. De
studieloopbaan is het proces waarin de student achtereenvolgens:
• begint met zijn studie (studiekeuze, toelating, introductie, inschrijving);
• de opleiding volgt (aspecten: studieplanning, onderwijs volgen, tentamenresultaten, betrouwbare
en gemakkelijk te vinden statusinformatie over elk van die aspecten);
• de opleiding verlaat (toetsing op resultaten, formele beslissing examencommissie, diplomering).
Onderdeel van die studieloopbaan vormt ook deelname aan sport- en cultuuractiviteiten. Dit biedt
studenten de mogelijkheid zich te ontspannen en verder te ontplooien.
De activiteiten van het OSC zijn ondersteunend voor activiteiten in elk van deze fasen. Het OSC is
echter niet dienstverlenend voor het onderwijs zelf, de directe interactie tussen docent en student.
De tweede taak van het OSC is het leveren van ondersteuning aan het onderwijs door middel ondersteuning van de docent bij het studieprogramma en het onderwijsbedrijf, door onderwijskundige
dienstverlening, professionalisering van docenten, ondersteuning van onderwijsinnovatie, accreditatie
en kwaliteitszorg. Bij de professionalisering van docenten is er een koppeling met ELAN. Op dit terrein
zal, meer dan in de huidige situatie het geval is, vanuit de afdeling Onderwijs Kwaliteit en Innovatie
worden samengewerkt met ELAN.

5.3.5 Formatief overzicht
Onderstaand overzicht geeft de formatie in de huidige organisatie en de formatie in de nieuwe organisatie aan:
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Huidige formatie
GW
CTW
BBT
TNW
EWI
DiSC
ITBE/OC/ICTOO
Totaal

fte
7,11
6,61
8,31
7,75
14,95
50,19
16,14
111,06

Nieuwe formatie
Management
Afdeling studenten en onderwijsadministratie
Afdeling Onderwijs Kwaliteit en Innovatie
Afdeling Studentenvoorzieningen

fte
3,9
42,7
15,0
29,6

91,2

De functies die in de nieuwe organisatie voorkomen zijn: dienstdirecteur, afdelingshoofd, secretaresse, teamleider, medewerker studentzaken, administratief medewerker, medewerker frontoffice, medewerker bestuurlijke informatievoorziening, medewerker onderwijsontwikkeling, projectmanager, medewerker wetenschapswinkel, studentenpsycholoog, studentendecaan, sportdocent, theatertechnicus,
communicatiemedewerker en medewerker interne dienst. Bij Sport en Cultuur is 1,2 respectievelijk 1,9
fte niet ingedeeld in een UFO profiel.
Er wordt een besparing van 19,8 fte gerealiseerd door standaardisatie, bundeling van onderwijsondersteunende activiteiten, verschuiving van taken en terugbrengen van de overhead.

5.4 Servicecentrum Wetenschappelijke informatievoorziening
Het nieuw te vormen servicecentrum wetenschappelijke inofrmatievoorziening is een voortzetting van
de huidige desbetreffende taken en organisatie van de dienst ITBE. In de formatie en taakstelling
zullen geen wijzigingen optreden. Het plan voor het toekomstige servicecentrum voorziet in
optimalisatie op diverse deelterreinen. Zo zal dit servicecentrum participeren in projecten gezamenlijk
met de andere servicecentra waardoor afstemmingsvragen aan de orde zijn. Ook zal het servicecentrum zorgdragen voor invloed van de gebruikers naar het model en de norm waarmee dergelijke invloed voor alle servicecentra wordt vormgegeven.
Het servicecentrum kent een verbinding met de directie Strategie en Coördinatie en daarin ondergebrachte informatiemanager. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de bibliothecaris (die
directeur is van het servicecentrum) voor de ontwikkeling van visie en planning van het servicecentrum.
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Hoofdstuk 6: Facilitair Bedrijf
6.1 Korte beschrijving van de huidige organisatie
Het FB richt zich op de facilitaire ondersteuning van de universiteit. In 1999 is gestart met een organisatiemodel met een frontoffice en een backoffice, onder de naam ‘neusjesmodel’. De frontoffice verzorgt de communicatie tussen de gebruikers en bewoners in het gebouw en de backoffice. Zij is het
eerste aanspreekpunt van het FB en coördineert alle dienstverlening in de gebouwen. Het accent van
de backoffice ligt op de regie. De frontoffice coördineert de vragen van de klantomgeving en de backoffice vertaalt deze in (met name) extern te verkrijgen diensten. De secties Contractering Onderhoud
en Contractering Facilities vormen als backoffice de spil tussen de Facilitair Managers in de gebouwen
en de leveranciers van de uitbestede facilitaire diensten.

6.2 Beoogde verandering van de organisatie
Binnen de organisatie van het huidige FB komt de klantwens onvoldoende tot uitdrukking. Er is te veel
afstand tussen de frontoffice en de backoffice. Door het scheiden van taken en het vasthouden aan de
op taakverdeling ingerichte taak/functiebeschrijvingen, door het scheiden van ‘denken’ en ‘doen’ in lijn
en staffuncties komt het accent te veel te liggen op het eigen taakgebied. Procedures en controles
moeten binnen het huidige FB worden ingezet om de opgesplitste taken op elkaar af te stemmen. Dit
leidt tot problemen zoals moeizame communicatie, complexe besturing, onduidelijke verantwoordelijkheden, lage reactiesnelheid, starheid, gespannen onderlinge relaties, geringe betrokkenheid van
medewerkers en een gering probleemoplossend vermogen. Om de kwaliteit van de dienstverlening
van het FB en de centrale rol van de klant daarbinnen weer op peil te brengen is een FB nieuwe stijl
nodig, met een gewijzigde organisatiestructuur. De idee van frontoffice en backoffice blijft wel in stand,
maar de nadruk komt op de frontoffice te liggen. Een belangrijk uitgangspunt van de voorgestelde
nieuwe organisatiestructuur is dat de facilitaire producten en diensten integraal aan de klant worden
aangeboden. Dat houdt in dat er sprake is van integrale sturing op die processen, de besluitvormingslijnen kort moeten zijn en er voldoende regelvermogen op locatie aanwezig is om de integrale service
ook te verlenen. Verantwoordelijkheid nemen en geven is het stuurmiddel in combinatie met heldere
afspraken en bevoegdheden. De medewerkertevredenheid zal ongetwijfeld toenemen, maar de belangrijkste toegevoegde waarde is het toegenomen vertrouwen van de faculteiten en diensten in de
verbeterde kwaliteit van dienstverlening door het FB. De professionele benadering en de dienstverlenende opstelling.

6.3 Gevolgen voor de organisatie
Alle functies met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden die met sturing en management van
het huidige FB te maken hebben, komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen clusterfacilitymanagers (CFM-ers) met nieuwe taak/functieomschrijvingen en competentieprofielen. Op locatie bij de
klant komen eerste medewerkers met meer bevoegdheden en regelvermogen. In concreto betekent
dit dat de volgende functies komen te vervallen:
• Hoofd interne dienst
• Facilitymanager
• Hoofd contractering facilities
• Contractmanagers facilities
• Hoofd onderhoud en contractering
• Hoofd catering
• Hoofd transpost
• Hoofd reserveringsbureau
• Hoofd archief
• Huismeester
Voor deze functies komen de functie van CFM-er en de eerste medewerker op locatie in de plaats.
Voor de domeinen catering, archief, transpost en reserveringsbureau betekent het dat zij rechtstreeks
te maken krijgen met een CFM-er.
In de stafondersteuning zullen werkzaamheden herverdeeld worden en zal een ondersteuning voor
beleidszaken en voor inkoop/contractering dienen te worden ingericht. In de capaciteitsgroep gebouwenonderhoud zal onder verantwoordelijkheid van de CFM op een aantal deelgebieden contractma-
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nagement blijven bestaan vanwege het specifieke karakter en hoge afbreukrisico bij splitsing van deze
gebieden. Wel zal er op het gebied van Europese aanbesteding en contractmanagement ondersteuning gegeven worden vanuit de staf. Dit uit oogpunt van uniformering in het regisseren van processen.

6.4 Beschrijving van de nieuwe organisatie
De structuur van de organisatie van het FB nieuwe stijl gaat uit van een drie lagenstructuur te weten
directie (strategisch niveau), clustermanagement op MT-niveau (tactisch) en serviceverlening op locatie (operationeel niveau). Deze structuur gaat uit van een goede afstemming tussen directie FB en faculteitsbestuur op strategisch niveau, tussen het clustermanagement en (vertegenwoordigers van) faculteiten op tactisch en operationeel niveau en afstemming met gebruikers/consumenten op operationeel niveau. Van een complexe organisatie met eenvoudige taken naar een eenvoudige organisatie
met complexe taken krijgt gestalte door de verantwoordelijkheid voor de integrale sturing in de lijn te
leggen met zo weinig mogelijk stafondersteuning. Naast individuele verantwoordelijkheid wordt met
name de teamverantwoordelijkheid benadrukt omdat alleen het team voor continuïteit kan zorgdragen.
Door uitwisseling van kennis over processen en delen van materiekennis leert men voortdurend van
elkaar en wordt de kennis geborgd c.q. verankerd.
De clusterfacilitymanager (CFM) krijgt een centrale rol in de nieuwe organisatie van het FB. Een CFM
met zijn/haar team op locatie(s) is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan een groep klanten, het
beheer van de gebouwen waarin haar klanten gehuisvest zijn en de binnen die gebouwen werkzame
facilitaire medewerkers. De CFM is lid van het MT FB en vervult naast de rol van manager voor een
cluster ook de rol van functioneel manager voor een specifiek aandachtsgebied. Te denken valt hierbij
aan aandachtsgebieden als catering, schoonmaakonderhoud, kopieergebeuren, bewaking etc.
De organisatie ziet er schematisch als volgt uit:

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel clusters er in de nieuwe organisatie komen. Dat wordt
in een implementatieplan nader uitgewerkt.
De p- en f-ondersteuning worden geleverd door de directies FEZ en PA&O. De betrokken medewerkers worden gedetacheerd bij het FB.

6.5 Kwantitatieve en kwalitatieve bezetting
In § 6.3 staat vermeld welke functies in de nieuwe organisatie komen te vervallen. Sleutelfuncties in
de nieuwe organisatie zijn de clusterfacilitymanager en de eerste medewerker op locatie. Dit zijn
nieuwe functies binnen het FB. Medewerkers die nu een functie bekleden, die in de nieuwe organisatie komt te vervallen, kunnen in aanmerking komen voor een nieuwe functie mits zij geschikt zijn.
Qua formatie kan door de structuurwijziging minstens 3 fte worden bespaard. Daarnaast is een besparing binnen de afdeling Transpost mogelijk van 2,5 fte. Dat heeft te maken met het verminderd aantal
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poststukken waardoor het werk is afgenomen. Niet is uit te sluiten dat bij nadere uitwerking van de
plannen blijkt dat er een hogere besparing mogelijk is.
De kwantitatieve bezetting wordt aangegeven in onderstaand schema. De verdeling van de fte’s over
de clusters is nog niet bekend, maar in kwalitatieve zin bestaat in ieder geval het voornemen een aantal functies in de huidige organisatie te laten vervallen (met name in de backoffice) en deze functies te
vervangen voor de clusterfacilitymanager en de eerste medewerker op locatie.
Huidige bezetting
FB-ARCH

fte

nieuwe formatie

9,18

FB-BV

13,24

FB-ID

35,64

FB-RB

8,15

FB-ARCH
FB-BV

fte
9,18
13,24
0

FB-RB

8,15

FB-REG.F

3,7

0

FB-REG.O

5,99

FB-ST

9,14

FB-ST

11,14

FB-TP

10,35

FB-TP

9

FT-UTC

35,71

FT-UTC

0

9,53

CLUSTER HOOC

9,85

CLUSTER KANTOOR

VGD
Totaal

5

34,06

CLUSTER HORST

9,6

CLUSTER W & L

8,36

CLUSTER TECHNIEK

5,99

VGD

136,1
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Hoofdstuk 7: Financiële gevolgen
In dit hoofdstuk worden de bezuinigingen samengevat in onderstaande tabel
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. De genoemde bezuinigingsbedragen worden beschouwd
als een correcte afspiegeling van de mogelijke bezuinigingen 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 31-12-2006.
In het personeelsplan wordt aangegeven hoeveel formatieplaatsen op welke niveaus vervallen en wat
de te verwachten besparing is. Tevens zal een begroting worden opgesteld van de kosten van de
projectgroepen, van de reorganisatiekosten en van de aanloopkosten die noodzakelijk zijn om de
veranderingen in de organisatie mogelijk te maken. Naar het oordeel van het College is de exacte
uitwerking van dergelijke kosten geen onderwerp van het reorganisatieplan.
In aanvulling hierop:
• Wanneer meer duidelijkheid bestaat over 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. Deze voorziening betreft
tevens de kosten voor de inzet van adviseurs tijdens de voorbereiding van de nieuwe organisatie.
•

Alle overige extra uitgaven die verband houden met de operatie 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.
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Hoofdstuk 8: Sociale gevolgen
In onderstaand overzicht worden de sociale gevolgen van de reorganisatie aangegeven. Als gevolg
van de reorganisatie is een inkrimping met 53,6 fte voorzien. Dat betekent dat medewerkers overtollig
worden dan wel dat hun functie wordt opgeheven. In de komende periode vindt besluitvorming over
het reorganisatieplan plaats. De afronding van die besluitvorming is voorzien begin april. Zoals gesteld
zal intussen een personeelsplan worden opgesteld. Naast medewerkers die met ontslag worden
bedreigd vanwege overtolligheid dan wel functieopheffing worden er ook medewerkers verplaatst.
Verder wordt op een aantal plaatsen de vaste formatie omgezet in flexibele formatie. Dat heeft op dit
moment geen gevolgen voor medewerkers, maar wordt op termijn niet uitgesloten.
De betrokken medewerkers zullen uiterlijk in juni 2007 bericht ontvangen over hun rechtspositie. Voor
de medewerkers die met ontslag bedreigd zijn, zal een maximale inspanning worden geleverd om gedwongen ontslag te voorkomen. In de CAO Nederlandse universiteiten is een kader voor sociaal beleid bij reorganisaties opgenomen. Het College van bestuur overlegt met de vakbonden over een
sociaal plan.
Eenheid
Directie Strategie en Coördinatie
ICT- servicecentrum
Onderwijsservicecentrum
Facilitair Bedrijf
Totaal

Teruggang in fte
7,5
20,8
19,8
5,5
53,6
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