
	
	

	 	
	 	

 
datum dit stuk wordt ingebracht ter: 

26 januari 2017  kennisname 
aan  beoordeling 
College van Bestuur  besluitvorming 
van 

Directeuren AC, Bibliotheek, FS, ICTS 
betreft 

Concept opdrachtformulering uitvoeringsplan dienstverlening, 
versie 0.11 
 
 
Uitgaande van het voorgenomen besluit van het CvB d.d. 31-10-20161 is de volgende 
opdrachtformulering van het Uitvoeringsplan opgesteld ter bevestiging door het CvB van de 
HvA en het CvB van de UvA. 

Reikwijdte: 

De vier gecombineerde diensten (AC, FS, Bibliotheek en ICTS – hierna ‘de diensten’ genoemd) 
krijgen van de CvB’s de opdracht om samen met faculteiten en staven te komen tot een gezamenlijk 
Uitvoeringsplan Dienstverlening ten behoeve van het onderwijs en onderzoek in de faculteiten zoals 
bedoeld in het voorgenomen besluit van het College van Bestuur HvA/UvA d.d. 31-10-2016. Goede 
dienstverlening is een proces dat door een gehele keten loopt. Dit betekent dat de faculteiten 
(studenten en medewerkers) en de staven samen met de diensten actief participeren in de 
totstandkoming van het Uitvoeringsplan. 

Inhoud: 

De basis voor het Uitvoeringsplan wordt gevormd door de Instellingsplannen en de facultaire 
strategische plannen van beide organisaties. Daarnaast wordt voortgebouwd op bestaande 
visiedocumenten en verbeterplannen waar de diensten al aan werken. Het Uitvoeringsplan bestrijkt 
ten minste de volgende thema’s: 

1. Opstellen van een aanpak voor de uitwerking van een visie hoe de dienstverlening aan 
studenten en medewerkers in de faculteiten van HvA en UvA zich ontwikkelt gegeven de 
strategische keuzes van de instellingen en faculteiten. Deze aanpak bestrijkt de periode zoals 
afgesproken in het voorgenomen besluit. Hierbij wordt aangegeven wat er in de genoemde 
periode ten positieve verandert ten opzichte van de huidige situatie en worden ook mogelijke 
aandachtspunten in kaart gebracht. 

2. De dienstverlening wordt onderverdeeld in i. specifieke dienstverlening, ii. campusgerichte 
dienstverlening en iii. generieke dienstverlening2. Hierbij wordt de totale keten van de 
dienstverlening vanuit het perspectief van de vragende partijen inzichtelijk gemaakt, zodat 
duidelijk is welke partijen invloed uitoefenen op de kwaliteit van deze dienstverlening. Tevens 
wordt inzichtelijk gemaakt bij welke dienstverlening maatwerk of juist standaardisatie 
mogelijk/wenselijk is. Hierbij worden benchmarks, ervaringen van studenten en facultaire 
medewerkers en ‘best practices’ van andere organisaties betrokken.  

3. Uitgangspunt is dat de dienstverlening zo is ingericht dat studenten en medewerkers per service 
voor optimale dienstverlening zoveel mogelijk met slechts één partij te maken hebben (ook voor 

                                                
1	Zie voor relevante passages uit het besluit Bijlage A	
2	In de bijlage B is een eerste conceptinventarisatie van de gemeenschappelijke dienstverlening naar deze indeling 
opgenomen.	



	
	

	 	
	 	

de afhandeling van klachten). Zij merken het dan in principe niet als meerdere diensten 
onderdelen van die service verzorgen.  

4. Uitgangspunt van de samenwerking van de diensten is dat schaalvoordelen (zoals het delen 
van expertise, het behalen van inkoopvoordelen, etc.) in dienst staan van en ten goede komen 
aan onderwijs en onderzoek van de instellingen. 

5. Goed opdrachtgeverschap vanuit onderwijs en onderzoek en vanuit de staven (namens 
Colleges) is van groot belang voor succesvolle dienstverlening. In het Uitvoeringsplan krijgen 
opleidingen en programma's in de beide instellingen een belangrijke rol, zodat de vraagkant van 
de betrekkingen tussen diensten en faculteiten en staven wordt versterkt. 

6. Vanuit de verschillende partijen (CvB’s, faculteiten en diensten) worden de randvoorwaarden 
concreet benoemd die nodig zijn om het Uitvoeringsplan in de komende vijf jaar te realiseren. 
Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de diversiteit aan vragen die binnen en tussen de UvA en 
HvA bestaat.  

7. In het Uitvoeringsplan wordt een voorstel uitgewerkt voor welke doelstellingen met de CvB’s 
worden afgesproken op het gebied van: 

− Kwaliteit van de dienstverlening 
− Studenttevredenheid 
− Medewerkerstevredenheid 
− Efficiency en schaalvoordelen (ontwikkeling tarieven/kosten) 

Hierbij worden de Instellingsplannen en strategische plannen van faculteiten van  HvA en UvA 
en de reeds opgestelde convenanten tussen CvB en de afzonderlijke diensten als startpunt 
genomen. 
 

8. In het Uitvoeringsplan wordt beschreven op welke wijze de bovengenoemde visie en de 
voorgestelde doelstellingen worden gerealiseerd. Daarbij wordt onder andere aangegeven hoe 
opdrachtgevers, studenten, medewerkers van de faculteiten en de diensten, 
medezeggenschap, bestuur, staven en overige relevante stakeholders worden betrokken.  

9. In het kader van  het Uitvoeringsplan wordt in overleg met faculteiten en bestuur een voorstel 
gedaan voor het inrichten van een toetsingskader om te bewaken dat de afgesproken 
doelstellingen voor de dienstverlening worden gehaald. Dit voorstel wordt besproken met de 
CBO’s en de medezeggenschap. Over de voortgang hierover wordt door de diensten na 
vaststelling van het uitvoeringsplan periodiek gerapporteerd. De tussentijdse evaluatie wordt 
onderdeel van de bestaande planning en controlcyclus en  wordt geïntegreerd met: 

− de huidige platforms voor verantwoording aan faculteiten over kwaliteit van de dienstverlening; 
− de jaarlijkse . SLA (Service Level Agreements)–cyclus waarin faculteiten en diensten wensen tot 

aanpassing van dienstverlening (generiek, campus, instellingsspecifiek) bespreken en hierover 
afspraken maken; 

− de halfjaarlijkse Periodieke Overleggen met de twee CvB’s; 
− de kwartaalrapportages;  
− het (nieuw in te richten) bestuurlijk overleg in kader van de governance zoals beschreven in de 

samenwerkingsovereenkomst. 
 

Totstandkoming: 

De diensten hebben de regie over het samen met faculteiten en staven opstellen van een eerste 
concept van het Uitvoeringsplan. Dit eerste concept bevat visie, doelstellingen, randvoorwaarden, 
planning, benodigde middelen en het toetsingskader. Het wordt voor commentaar voorgelegd aan de 
decanen en directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten, de secretarissen van HvA en UvA en de 



	
	

	 	
	 	

stafdirecteuren. Hierna  wordt een finale conceptversie van het Uitvoeringsplan opgesteld ter 
bespreking in o.a. UCO/UOC (UvA), onderwijsraad en onderzoeksraad (HvA) en de CBO’s van  HvA 
en UvA. Vervolgens wordt een definitieve versie opgesteld, ter vaststelling in de beide CvB’s.  

Randvoorwaarden om het Uitvoeringsplan op te stellen en uit te voeren: 
− Het Uitvoeringsplan wordt door de diensten met eigen capaciteit opgesteld en uitgevoerd. Hierbij 

wordt ook inspanning van faculteiten en staven gevraagd. 
− Het Uitvoeringsplan wordt in nauw overleg met een vertegenwoordiging van studenten, docenten, 

onderzoekers en ondersteunend personeel vanuit de faculteiten opgesteld en uitgevoerd. In 
overleg met o.a. de medezeggenschap van  HvA en UvA wordt hier een passende invulling aan 
gegeven. 

− Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan wordt uitgegaan van het budget dat in de begroting is 
vastgesteld. In het Uitvoeringsplan kan een onderbouwd verzoek om investering in de verdere 
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening worden opgenomen. 
 

Planning: 
Het Uitvoeringsplan vergt  – na vaststelling van de opdrachtformulering – een doorlooptijd van vier 
maanden. Dan is het in finale vorm beschikbaar voor besluitvorming. Hiervoor worden de volgende 
stappen gezet (inclusief indicatief tijdpad): 
− Opstellen/vaststellen opdrachtformulering (februari– dit document) 
− Opstellen plan van aanpak (februari/maart) 
− Start opstellen Uitvoeringsplan (maart) 
− Tussentijdse toetsing bij faculteiten/staven/medezeggenschap t.a.v. voortgang en inhoud (april – 

mei) 
− Aanbieden Uitvoeringsplan ter besluitvorming (juni) 

 
Concepten van deze opdrachtformulering zijn besproken in: 
− OCS en Staf, maandag 21-11-2016 
− BVO UvA en BVO HvA, woensdag 23-11-2016 

Bijlagen: 
A. Relevante passages uit het voorgenomen besluit van het CvB d.d. 31-10-2016 
B. Indeling dienstverlening naar type i, ii en iii 

 	



	
	

	 	
	 	

Bijlage A: Relevante passages uit het voorgenomen besluit CvB d.d. 31 oktober 2016: 
 
Beslispunt 3: 
De bestaande gecombineerde diensten AC, FS, ICTS en Bibliotheek te behouden voor de 
HvA en UvA en de onderlinge verbinding van de dienstverlening tussen en de 
kwaliteitsverbetering van de gemeenschappelijke diensten verder uit te bouwen ten behoeve 
van het primaire proces; 

Uit de toelichting op voorgenomen besluit CvB d.d. 26 januari 2017: 

(11) De dienstverlening van de gecombineerde diensten moet maximaal ten dienste staan van de 
primaire processen en zal verder worden verbeterd in kwaliteit, tevredenheid en efficiency. Ook de 
dienstverleningsprocessen die in het verlengde liggen van wet- en regelgeving (o.a. het inregelen van 
de compliance in beide instellingen) vallen hieronder en dienen eenduidig en op maat te worden 
opgepakt. Het College is van mening dat de kern van de na te streven verbetering is gelegen in het 
beter aansluiten van de dienstverlening op en bij het primaire proces. Volgens het College biedt een 
verdere verbetering van de gecombineerde dienstverlening meer kwaliteit en tevredenheid tegen 
minder kosten dan bij een gesplitste dienstverlening. Een toekomstige werkwijze waarin de gebruiker 
centraal staat en waarin voldoende ruimte is voor maatwerk zal inhoudelijke samenwerkingsinitiatieven 
in het primaire proces vergemakkelijken.  
 
Dit bovenstaande zal worden geplaatst in een meerjarenperspectief van in ieder geval 5 jaar. 
Tussentijdse evaluaties worden opgenomen in de bestaande processen van planning en control. In 
deze cyclus zullen de ontwikkelingen – op basis van het toetsingskader - periodiek worden gemonitord 
en getoetst. Mocht hieruit blijken dat aanpassing nodig is op (onderdelen) van de dienstverlening, 
samenwerking en/of organisatie, dan nemen beide Colleges hun verantwoordelijkheid en kunnen – 
ook binnen de termijn van 5 jaar – alle mogelijke opties worden bekeken. Mochten op grond daarvan 
besluiten voortkomen die instemmings- of adviesplichtig zijn, dan zullen deze vanzelfsprekend op de 
voorgeschreven wijze worden voorgelegd aan de medezeggenschap. 
 
(12) De gecombineerde diensten bestaan uit de volgende onderdelen: FS, AC, ICTS, en Bibliotheek. 
De gecombineerde diensten kennen zowel generieke, campusgerichte als specifieke 
dienstverleningsprocessen. Verbetering van de dienstverlening zal langs deze lijnen vorm krijgen. 
Plaats van uitvoering kan verschillend zijn en toch organiek centraal/gemeenschappelijk worden 
georganiseerd. 
 
(13) De opdracht voor integratie van Studenten Services UvA en Studentenzaken HvA is als gevolg 
van de bestuurlijke ontvlechting ingetrokken en het College heeft een nieuwe opdracht verstrekt. De 
nieuwe opdracht is de basis voor de ontwikkeling van het organisatieplan. Deze opdracht doorloopt 
separaat het daarbij behorende besluitvormings- en medezeggenschapstraject (adviestraject via GOR 
en DSD). 
 
(14) Berenschot heeft een advies  uitgebracht over de wijze waarop het governancemodel en de 
medezeggenschap voor de gecombineerde diensten vorm gegeven kan worden. Het College heeft 
kennis genomen van dit advies en vindt na de bestuurlijke ontvlechting een gezamenlijke besturing 
door de beide Colleges van de gecombineerde diensten het meest passend. De beide 
portefeuillehouders bedrijfsvoering van de Colleges zijn het eerste aanspreekpunt voor de directeuren 
van de gecombineerde diensten. Formele besluitvorming vindt plaats in de beide Colleges. Om dit op 
een goede wijze invulling te geven wordt de bestaande overeenkomst  aangepast om de onderwerpen 
te regelen die hierbij van belang zijn (bestuurlijk overleg, taken, mandaat, inrichting control, 
beschrijving escalatiemogelijkheid, risicoverdeling, enz.). In de overeenkomst wordt de autonomie en 
zelfstandigheid van elke instelling benoemd. Ook wordt de escalatiemogelijkheid opgenomen (hoe te 
handelen bij geschillen). Tevens zullen onderwerpen worden beschreven voor de eigenaarsrol en 
opdrachtgeversrol vanuit de decanen en secretarissen van de HvA en de UvA.  



	
	

	 	
	 	

 
(16) Het College zal de directeuren van de gecombineerde diensten vragen het initiatief te nemen om 
samen met de faculteiten en staven het verbeterpotentieel van de dienstverlening gezamenlijk te 
definiëren in een uitvoeringsplan, met aandacht voor de aspecten kwaliteit, klanttevredenheid en 
financiën alsmede continuïteit, flexibiliteit en innovatie. Tevens zal moeten worden vermeld op welke 
wijze de gecombineerde diensten in nauwe afstemming met de faculteiten de dienstverlening verder 
gaan professionaliseren zodat het door de gebruikers als integrale dienstverlening wordt herkend. Het 
College is bereid hierin te investeren op grond van concrete plannen en gegeven de uitkomsten van de 
begrotingsprocessen van de instellingen, waarbij de medezeggenschap haar eigen rol heeft. 
 
  



	
	

	 	
	 	

Bijlage B: Indeling dienstverlening naar type i, ii en iii 

	

 

 

 

	

 type i 
specifieke dienstverlening	

type ii 
campusgerichte 
dienstverlening	

type iii 
generieke  
dienstverlening	

AC	  Projectadministratie 
SIS-Volg (via Galop en SOL)	

Personeels- en 
salarisadministratie 
Studentenadministratie 
Financiële administratie 
Beheer SAP en SIS 
Interne accountancy 
Verslaggeving 
Cash management	

Bibliotheek	 Informatiediensten	 Campusdiensten	 Backoffice (systemen) 
Expertisecentrum (RDM, 
Open Access & Pure)	

FS	  Gebouwbeheer 
Onderwijslogistiek 
Veiligheid 
Eten & drinken	

Inkoop 
Technisch onderhoud 
Energie	

ICTS	 Verschillende systemen voor 
1 of enkele faculteiten, bijv. 
stagebegeleidingssysteem 
voor 3 HvA faculteiten en 
planningssysteem voor 3 UvA 
faculteiten. 	

Onderwijsondersteuning	 Basisdiensten 
Concernsystemen 
Onderwijslogistiek (SIS en 
Syllabus+) 
Onderzoeksondersteuning 
(Pure, RDM) 
ICTS Services en contract 
management	


