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Antwoord op vragen inzake ontvlechting UvA-HvA 

Geachte voorzitter, 

Naar aanleiding van de recente gesprekken over het voorgenomen besluit tot ontvlechting van de 
bestuurlijke samenwerking van UvA en HvA en uw brief van 7 december 2016 heeft de GV enkele 
aanvullende vragen neergelegd bij het College. In deze brief ga ik in op uw vragen. 

1. De GV onderschrijft de brief van de GOR en ziet daarop graag op korte termijn een schriftelijk 
antwoord. 
Op basis van de separaat aangeleverde vragen van de GV is in de bijlage bij deze brief de reactie 
van het College opgenomen. 

2. De G V vraagt in verband met punt drie van het voorgenomen besluit om instemmingsrecht op de 
eventuele opdracht tot het uitvoeringsplan en instemming op het volledige eventuele 
uitvoeringsplan. 
Het College staat een actieve participatie van studenten, medewerkers en medezeggenschap voor 
vanaf het begin van de ontwikkeling van het Uitvoeringsplan. Dit zal worden opgenomen in de 
opdrachtformulering, waarbij een begeleidingscommissie of gebruikersraad een optie zou 
kunnen zijn. 
Het College is bereid om na en met inachtneming van het voorgenomen besluit aan de 
medezeggenschapsorganen van de UvA (GV) en HvA (CMR) adviesrecht te geven op de 
opdrachtformulering van het Uitvoeringsplan. Op deze wijze kunt u bewaken dat de stappen die 
u belangrijk vindt opgenomen worden in het Uitvoeringsplan. 
Indien bij de uitwerking van het Uitvoeringsplan zaken aan de orde komen die instemmings- of 
adviesplichtig zijn, zullen deze uiteraard op de voorgeschreven wijze worden voorgelegd aan de 
medezeggenschap. 
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3. De G V vraagt om de gekozen uitvoeringstermijn van vijf jaar serieus te heroverwegen. 
Voor het College is het behouden van de bestaande gecombineerde diensten (AC, FS, !CTS en 
Bibliotheek UvA/HvA) als onderdeel van het voorgenomen besluit een principieel punt waar het 
College niet van wil afwijken. Het College wil focus houden op het onderwijs en onderzoek. 
Verdere doorontwikkeling van de dienstverlening aan onze studenten en medewerkers van beide 
instellingen is immers van groot belang. Discussies/gesprekken over wel of geen splitsing van 
gecombineerde diensten leiden af van deze focus. In het belang van de rust in de organisatie 
heeft het College de termijn van 5 jaar genoemd. Zoals opgenomen is in de toelichting op het 
voorgenomen besluit zullen tussentijds evaluaties plaatsvinden om de ontwikkelingen periodiek 
te toetsen en waar nodig bij te sturen. 

Het College heeft met deze brief en bijlage uw vragen zo goed mogelijk willen beantwoorden en ziet 
uit naar uw besluit in de GV van vrijdag 16 december 2016. 

voorzitter 
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Reactie College van Bestuur naar aanleiding van vragen GV dd. 7 december 2016 

9 december 2016 

Inleiding 
In bijgaande notitie is de reactie van het College opgenomen naar aanleiding van de separaat 
bijgevoegde vragenlijst bij de brief van de GV d.d. 7 december 2016. De vragen van de GV zijn 
door ons onderverdeeld in zeven categorieën. Achter elke vraag staat het originele nummer van 
de vragenlijst van de GV/GOR. Er is per categorie een reactie gegeven waarbij de vragen zo goed 
mogelijk zijn beantwoord. 

MANDAAT HUIDIG COLLEGE 

Vragen GV 
1. Kan het CvB voor zijn personele scheiding een besluit nemen dat de beide, afzonderlijk 

bemenste CvB's over de samenwerkende diensten moeten uitvoeren zonder dat deze elk apart 
op hun eigen moment dat kunnen hernemen? (22) 

2. Ook vraagt de GOR zich af hoe het kan dat het huidige CvB investeringsbesluiten kan nemen 
waarvan kosten ten laste komen van de komende gescheiden CvB's. (35) 

3. Zou het niet beter zijn het soort grote beslissingen voor al dan niet ontvlechting van de 
samenwerkende diensten over te laten aan een "eigen" UvA CvB dat alleen de belangen van 
de UvA behartigt en niet ook die van de HvA? (36) 

4. Het huidige CvB weegt niet alleen het UvA belang maar ook het HvA belang. Het besluit over 
Punt 3 uit het voorgenomen besluit kan het best genomen worden door het toekomstige UvA 
CvB. (44) 

Reactie College: 
Het huidige College is de bestuurder van beide rechtspersonen en kan als zodanig voor beide 
instellingen besluiten nemen die, zoals gebruikelijk bij een bestuurswissel, hun geldigheid 
behouden over het moment van de ontvlechting heen. In dit geval betreft dat dus het besluit 
tot continuering van de bestaande samenwerking in gecombineerde diensten. Omdat het 
college overtuigd is van het feit dat dit besluit het belang van zowel de HvA als de UvA dient 
zal het besluit ook verwerkt worden in een geactualiseerde overeenkomst tussen beide 
instellingen. Bij de beantwoording van vragen over de governance komen we op deze 
overeenkomst terug. Deze overeenkomst kan alleen met wederzijds goedvinden worden 
gewijzigd. 

Het voorgaande doet niet af aan het feit dat de gecombineerde diensten in hun dienstverlening 
verschillende pakketten aan dienstverlening kunnen aanbieden. Hiermee wordt recht gedaan 
aan de verschillende wensen en verlangens binnen de twee instellingen. In essentie is dat nu 
ook al het geval. Binnen de UvA en de HvA worden verschillende vormen van dienstverlening 
aangeboden. leder van de eenheden binnen de UvA en de HvA maakt jaarlijks afspraken over 
de dienstverlening die zij wenst te ontvangen. Het is nadrukkelijk de intentie dat de aansluiting 
tussen de vragen van in het bijzonder de faculteiten en de verleende diensten verder zal 
worden versterkt. 
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OVERWEGINGEN OPTIE 3 VERSUS OPTIE 1 EN 2 

Vragen GV: 
5. De vraag van de GOR is wat het belang is van de UvA dat de bestuurlijke samenwerking 

uiteen gaat maar de gezamenlijke diensten bij elkaar moeten blijven? (20) 
6. Wat zijn de feiten van de werkvloer bij de diensten dat samenwerkende organisatie ontbinden 

geen weg van optimalisatie van continuiteit, duurzame arbeidsrelaties en rust in de UvA 
gelederen van de organisatie zal zijn? (23) 

7. Kan het CvB onderbouwen waarom het de scenario opties 1 en 2 van Deloitte niet in 
overweging heeft genomen voor zijn besluit van ontvlechting? (Onderbouwing die uitlegt hoe 
daarin de aspecten kwaliteit, klanttevredenheid en financiën alsmede continuïteit, flexibiliteit en 
innovatie niet voldoende voor de UvA in zijn besluit bleken te kunnen worden bereikt. (26) 

8. Wat zijn de verwachte kosten van de uitvoering van het voorgenomen besluit voor de UvA? 
(32) 

9. Wat zijn de ingeschatte kosten en baten van de uitvoering van de alternatieven van het 
voorgenomen besluit voor de UvA? (33) 

10. Is er bereidheid bij de UvA om te investeren in verder samenwerking tussen de UvA en HvA 
diensten? (34) 

11. Waarom is de keuze voor verdere samenwerking van de diensten onlosmakelijk verbonden 
met de het besluit tot bestuurlijke ontvlechting? (41) 

12. De vraag van de GOR is wat het belang is van de UvA dat de bestuurlijke samenwerking 
uiteen gaat maar de gezamenlijke diensten bij elkaar moeten blijven?" ( 42) 

13. De input voor de rapporten komt van personen die ook een Hv A belang vertegenwoordigen. Bij 
de beslissing over het voorgenomen besluit moet alleen het UvA belang wegen. (43) 

14. Bent u het met ons eens dat er draagvlak nodig is binnen de organisatie om een dergelijke lijn 
in te kunnen zetten? (8) 

15. Wat gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat er draagvlak is voor de voorgestelde lijn? (9) 

Reactie College: 
Op verschillende plaatsen binnen de UvA en de HvA is in de afgelopen jaren goede 
samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek tot stand gekomen, maar de 
personele unie op bestuurlijk niveau heeft daar weinig aan bijgedragen. Dat concluderen de 
bureaus Berenschot en Deloitte in hun op 8 september jl. verschenen onderzoeksrapporten 
over de bestuurlijke samenwerking tussen de UvA en de HvA en over de organisatie van de 
ondersteunende diensten. 

Het College heeft op basis van de adviesrapporten van Deloitte en Berenschot besloten dat 
het scenario van optimaliseren (optie 3) van dienstverlening het meest passend is: verbetering 
van dienstverlening is immers voortdurend het streven van HvA en UvA Het besluiten tot het 
scenario splitsing ( optie 1) leidt tot verstoring van continuïteit in de dienstverlening aan 
onderwijs en onderzoek en tot onzekerheid voor betrokken medewerkers die geconfronteerd 
worden met reorganisaties. Optie 2 betreft 'bevriezing van huidige situatie' en dat past niet bij 
de ambities van UvA en HvA: in de instellingsplannen van beide instellingen staat 
voortdurende verbetering van dienstverlening als doelstelling opgenomen; een doelstelling die 
wat betreft het College van Bestuur zowel de aansluiting van de dienstverlening bij de vraag 
van onderwijs en onderzoek betreft als het streven naar efficiency. De kosten en baten van het 
scenario splitsing zijn niet specifiek uitgewerkt omdat dit feitelijk het uitwerken betekent van 
vier reorganisatieplannen. Hiervoor heeft het College nadrukkelijk niet gekozen. 

Vanzelfsprekend zijn de UvA en HvA bereid te investeren in de optimalisering van de 
dienstverlening. 

Het College heeft Studenten Services UvA en Studentenzaken HvA buiten het 
ontvlechtingsbesluit gehouden. Voor deze diensten is een nieuwe opdracht geformuleerd die 
inmiddels voor advies is voorgelegd aan de GOR en DSD. Als in deze notitie gesproken wordt 
over de gecombineerde of gezamenlijke diensten dan betreft dit AC, FS, ICTS en Bibliotheek 
UvA/HvA. 
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De afweging die het College heeft gemaakt in een veelheid van gesprekken en overleggen 
getoetst. Het College hecht immers veel waarde aan draagvlak voor de besluiten die worden 
genomen. Om deze reden zijn vanaf de start van de evaluaties van de adviesbureaus 
belanghebbenden nauw betrokken, onder andere via de begeleidingscommissie bestaande uit 
de collegevoorzitter, een dienstdirecteur, decaan UvA, decaan HvA en vier 
vertegenwoordigers uit de centrale medezeggenschap. In oktober zijn een tweetal 
medewerkersbijeenkomsten georganiseerd waarbij de bestuurlijke reactie op de evaluatie 
nader is toegelicht en is daarnaast gesproken met de COR, CMR, CSR, GOR en DSD, de 
decanen van de faculteiten, de directeuren bedrijfsvoering, de directeuren en hoofden van de 
dienstverlenende eenheden en de staf. Tijdens het wekelijkse CvB-uurtje is regelmatig met 
verschillende groepen medewerkers bij de bestuurlijke ontvlechting stilgestaan. Binnen alle 
diensten zijn meerdere medewerkersbijeenkomsten georganiseerd om de situatie toe te 
lichten. 

Uit de gesprekken en overleggen is de conclusie getrokken dat er draagvlak is voor het 
voornemen te kiezen voor continuïteit in de inhoudelijke samenwerking en de gecombineerde 
diensten en vandaaruit te werken aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening. 

Het belang dat aan draagvlak wordt gehecht eindigt niet met het onderhavige besluit. Ten 
behoeve van het uitvoeringsplan voor de optimalisatie van de dienstverlening zullen evenzeer 
de belanghebbenden nauw betrokken worden en worden zij gevraagd actief te participeren 
door hun kennis en belangen in te brengen. De vorm die hiervoor wordt gekozen (bijv. 
gebruikersgroep, klankbordgroep, begeleidingsgroep) zal deel uit maken van de 
opdrachtformulering. Tevens vindt het College het belangrijk dat lessen worden geleerd van 
deskundigheid en ervaringen van zowel studenten als medewerkers van de UvA en HvA. 

Ten aanzien van de bestuurlijke ontvlechting zijn de te verwachten kosten gering en zullen tot 
het minimum beperkt blijven. Deze kosten zijn verwerkt in de begroting van beide instellingen. 

Het College heeft de keuze voor scenario 3 dan ook bewust gemaakt door de voor- en 
nadelen van de drie alternatieven af te wegen. Daarbij is vooral gekeken naar de gevolgen 
voor de kwaliteit van de dienstverlening binnen de UvA en HvA als ook naar eventuele 
personele consequenties. Door de huidige gemeenschappelijke diensten in stand te houden 
kan alle energie vanuit de diensten gericht blijven op het primaire proces en de continue 
verbetering van aansluiting van de dienstverlening bij het onderwijs en onderzoek. De 
bestuurlijke ontvlechting zal niet leiden tot gedwongen ontslagen. 
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VERZELFSTANDIGING / AMSTERDAMS SSC HOGER ONDERWIJS 

Vragen GV: 
16. Bekostigt schaalvergroting van de diensten de vorming van een zelfstandig dienstencentrum 

voor al het Amsterdamse Hoger Onderwijs? (21) 
17. Heeft het CvB de vraag van Berenschot voor "nader onderzoek vanwege al dan niet 

vergelijkbare systemen en besturingsmodellen, personele gevolgen en de juridische vorm 
waarin een en ander moet worden vormgegeven en niet te vergeten de filosofie achter de 
ondersteuning (waaronder de afweging maatwerk versus ondersteuning) en de nadere 
bepaling van de rol van de opdrachtgever in het primaire proces" genegeerd omdat de weg 
van het shared service(s) center niet is gegaan in het voorgenomen besluit? - Zijn er andere 
redenen voor het CvB om de vraag van Berenschot te negeren? (27) 

18. Voorziet het CvB dat in de opdracht aan de dienstendirecteuren en de uitwerking van hun 
uitvoeringsplan ruimte voor opvolging aan de vraag van Berenschot kan worden gegeven? (28) 

19. Waarom wordt in het voorgenomen besluit nadrukkelijk de term hoger-onderwijsgemeenschap 
gebruikt? Wat houdt dit in? (Pagina 2 van de toelichting van het voorgenomen besluit. (4) 

20. Zijn er plannen om op een bepaald moment de diensten te privatiseren? (12) 

Reactie College: 
De behaalde successen en voordelen van de dienstverlening van de gemeenschappelijke 
diensten van de HvA en UvA moeten behouden blijven voor de HvA en UvA. Het College 
streeft bovendien naar verdere uitbouw van de geboekte voortuitgang in kwaliteit die in de 
voorbije periode is behaald. Hierbij is het College volstrekt helder over de voornemens voor de 
toekomst. Er wordt niet gekozen voor verzelfstandiging of privatisering van de diensten, maar 
voor blijvende deelname van de medewerkers aan de gemeenschappen (UvA, HvA) als 
randvoorwaarde voor optimalisering van de dienstverlening. 
Met de zinsnede: "De gemeenschappelijke diensten blijven onderdeel van de hoger 
onderwijsgemeenschap" uit de toelichting op het voorgenomen besluit, wordt expliciet bedoeld 
de UvA en HvA. 

De heldere keuzes impliceren niet dat het College vragen en opmerkingen negeert, maar dat 
belangrijke vragen en opmerkingen worden opgepakt binnen het kader van de gecombineerde 
diensten. Belangrijk hierbij is het versterken van de rol van opdrachtgever (in het bijzonder de 
faculteiten) waardoor een betere dienstverlening mogelijk is. De opdracht aan de diensten is 
dan ook een opdracht die alleen met verdere verbetering van de samenwerking met de andere 
eenheden binnen de universiteit en hogeschool (faculteiten, onderwijs en onderzoek) kan 
worden gerealiseerd. 
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SAMENWERKING/ INTEGRATIE/ OPTIMALISATIE DIENSTEN 

Vragen GV: 
21. In de organisatie van de samenwerkende diensten wat zijn de afhankelijkheden van de UvA en 

wat zijn de afhankelijkheden van de HvA? (24) 
22. In de verlening van welke diensten. Wat zijn de afhankelijkheden van de HvA? Kort: In de 

verlening van welke diensten aan de UvA zijn er afhankelijkheden van de HvA? (Wat is de 
meerwaarde van deze afhankelijkheid? Wat zijn de actie en kosten bij verlies van deze 
afhankelijkheid?) Zie ook p. 6 van de GOR-brief. (25) 

23. Wat heeft de UvA gewonnen en wat verloren met de samenwerking van de diensten (37) 
24. Welke gezamenlijke dienstverleningen zijn er bij het AC, Bibliotheek, FS, /CTS en StSISZ? 

Hoe groot is het volume van deze dienstverlening ten opzichte van de gehele dienstverlening? 
(38) 

25. De GV merkt dat er veel woorden zoals 'intergratie', 'optimalisatie', etc gebruikt worden. Dit 
zorgt voor een ongeïnformeerde discussie omdat de betrokkenen er vaak een andere 
interpretatie van de woorden op nahouden. De GV vraagt het college erop toe te zien dat in de 
beantwoording van deze vragen dit soort termen altijd geconcretiseerd worden. (1) 

26. Verschillen de primaire processen van de UvA en HvA niet teveel voor samen georganiseerde 
? Welke risico's ziet het college hier en hoe worden die ondervangen? (3) 

27. Is er nog verdere intergratie van diensten of stopt dat ook? En wat bedoelt het college precies 
met intergratie. (1 OJ 

28. Wat zijn de plannen qua investeringen in de samenwerkingen? (Zoals als Deloitte op pagina 66 
stelt "Er dient ook bereidheid te zijn om de investeringen t.b. v. de optimalisatie van de diensten 
te doen.") (11) 

29. Wat zijn de concrete doe/stellingen voor de samenwerking van UvA en HvA in de diensten, 
onverlet de samenwerking tussen de organisaties van gemeenschappelijke diensteenheden? 
Dit kan het CvB beantwoorden met een overzicht van de KP/'s die wegens het lnstellingsp/an 
2015-2020 zijn opgesteld, maar het zou netjes zijn wanneer daar ook de KP/'s van de HvA 
zijde naast worden geplaatst en hoe deze nu de bestuurlijke governance moet worden 
heroverwogen worden gehandhaafd of aangepast. Verder behoeft zo'n lijst aanvulling want 
dan zijn dat KP/'s voor de diensten en niet doelstellingen voor hun samenwerking en daarvan 
de indicatoren. (29) 

30. Het college gaf in de GOV aan dat er is gekozen, in termen van Deloitte, voor 'optie 2, 5'. Kan 
hier meer toelichting op komen? Wat betekent optimalisatie in deze zin concreet? Wat is jullie 
visie hierop? Vanuit welke uitgangspunten zal zit plaatsvinden? (7) 

Reactie College: 
Het College heeft gemerkt dat de termen optimalisatie en integratie verschillende beelden 
hebben opgeroepen. Volgens het College is de kern van de na te streven optimalisatie het nog 
beter aansluiten van de dienstverlening op het primaire proces. Het uitgangspunt van het 
College is dat de dienstverlening richting de faculteiten wordt onderverdeeld in drie 
categorieën: generieke dienstverlening (per instelling dan wel instelling overstijgend), campus 
gerichte dienstverlening en specifieke dienstverlening dicht bij de faculteiten. Door de verdere 
uitwerking van deze indeling zijn we beter in staat om aan te geven waar maatwerk of juist 
standaardisatie mogelijk/wenselijk is. Dit is een belangrijk onderdeel van de optimalisering die 
het College voor ogen heeft. 

Op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening hebben de diensten al stappen gezet, maar 
hier zijn volgens het College - gesteund door de uitgebreide rapportage van Deloitte - nog de 
nodige verbeteringen te realiseren. Dit op het gebied van kwaliteitsverbetering, 
gebruikerstevredenheid vergroten en efficiency-mogelijkheden. Het succes van deze stappen 
is niet alleen afhankelijk van de diensten. Juist omdat het betrekking heeft op de 
dienstverlening aan het onderwijs en onderzoek zullen faculteiten en staven actief dienen mee 
te doen om hier een succes van te maken. In het uitvoeringsplan zal dit nader worden 
uitgewerkt. 

Ten aanzien van de integratie van de diensten gaat het met name om te zorgen dat er vanuit 
het perspectief van de gebruikers (studenten en medewerkers) er bij voorkeur één 
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aanspreekpunt komt voor de desbetreffende dienstverlening. Hier zijn inmiddels goede 
ervaringen mee, maar dit kan op meerdere terreinen nog sterker doorgevoerd worden. Dit 
betekent dat geredeneerd moet worden vanuit processen (of ketens) binnen faculteiten en 
diensten. De afbakening is dan niet een organisatorische structuur, maar het perspectief 
vanuit de gebruiker. Dit maakt naast het eerder genoemde aspect (een betere balans tussen 
maatwerk en standaardisatie) evenzeer onderdeel uit van de optimalisering: een 
geïntegreerde visie op dienstverlening, waarbij de vraag van de opdrachtgever leidend is en 
niet de organisatie van de diensten. Dit zal per categorie dienstverlening (zie de eerder 
genoemde driedeling generiek, campusgericht en specifiek) en per faculteit verschillend zijn. 
Geïntegreerde afdelingen betekent dus niet dat de dienstverlening van deze afdelingen voor 
alle gebruikers gelijk is. 

Het College is van mening - gesteund door de rapporten van Berenschot en Deloitte en de 
consultatie van de UvA en HvA gemeenschap - dat de diensten in de afgelopen jaren goede 
ontwikkelingen hebben doorgemaakt en dat de samenwerking tussen de HvA en UvA op het 
gebied van dienstverlening toegevoegde waarde heeft gehad. Deze resultaten wil het College 
behouden en verder uitbouwen. De focus dient gericht te zijn op het belang van de 
dienstverlening voor het primaire proces. Deze focus wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. 

Het uitvoeringsplan dienstverlening komt in een aantal stappen tot stand: 

- Vaststellen Opdrachtformulering. Doelstelling is om vooraf helderheid en consensus te 
hebben over de onderwerpen die meegenomen moeten worden in het op te leveren 
Uitvoeringsplan. Door aan het begin duidelijke afspraken te maken met het primaire 
proces wordt geborgd dat in het Uitvoeringsplan de juiste onderwerpen worden 
behandeld en daarmee een goede inhoud krijgt. De vastgestelde opdrachtformulering 
zal worden uitgewerkt in een plan van aanpak waarin wordt beschreven op welke wijze 
het Uitvoeringsplan opgesteld gaat worden. 

- Vaststellen Uitvoeringsplan. Het plan wordt - in aansluiting op de opdrachtformulering 
- opgeleverd zodat het besluitvormingsproces over het uitvoeringsplan kan starten. 

- Evaluatie Uitvoeringsplan. Onderdeel van het Uitvoeringplan is dat een toetsingskader 
wordt ontwikkeld waarin criteria en doelstellingen worden benoemd waaraan de 
dienstverlening moet voldoen. Daarmee weet de organisatie vooraf op welke punten bij 
de evaluatie getoetst gaat worden. Dit is een van de leerpunten uit de rapporten van 
Berenschot en Deloitte over de samenwerking HvA en UvA. Deze les zal worden 
ingevuld door vooraf afspraken te maken over criteria en doelstellingen t.a.v. de 
dienstverlening aan het onderwijs en onderzoek op de punten: aansluiting 
dienstverlening bij onderwijs en onderzoek, tevredenheid gebruikers en efficiency. 
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Governance 

Vragen GV 
31. De GV ziet graag een uitgetekend organogram van de governance structuur van de aansturing 

van de diensten. (2) 
32. In de GOV gaf het college aan dat er een escalatieprocedure is, kan het college aangegeven 

waar deze staat en kan dit document de GV toekomen? (5) 
33. In de GOV gaf het college aan dat er een samenwerkingsovereenkomst komt/is, kunnen jullie 

aangegeven waar dit staat en kan deze de GV toekomen? (6) 
34. Het CvB laat de adviezen van Berenschot en Deloitte over governance ongemoeid. (In overleg 

zegt het CvB dat er formeel niets verandert met de huidige situatie. Als dat de verklaring is, 
dan leest deze constatering van de GOR tot een vraag.) Heeft het CvB nooit in de situatie 
gezeten dat de personele unie escalatie voorkwam die nodig blijkt tussen personeel 
gescheiden portefeuillehouders en CvB's? Als het CvB wel zulke situaties kent, wat voorziet 
het CvB dan voor de governance van tussen UvA en HvA samenwerkende diensten? (30) 

Reactie College: 
In 2012 is er een samenwerkingsovereenkomst1 afgesloten tussen HvA en UvA t.a.v. de 
gecombineerde diensten. Eerder is in beantwoording van vragen naar deze overeenkomst 
verwezen. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst is de afgelopen jaren gewerkt. In 
deze samenwerkingsovereenkomst is de organisatiestructuur beschreven, inclusief 
escalatiemogelijkheid. Aangezien in het voorgenomen besluit is opgenomen dat de bestaande 
gecombineerde diensten (AC, FS, ICTS en Bibliotheek UvNHvA) behouden blijven, verandert 
er in de governance niets. Het College is van plan om deze samenwerkingsovereenkomst te 
actualiseren aangezien er sinds 2012 wel enige veranderingen zijn geweest (zo is er geen 
sprake meer van een projectdirecteur services). De aansturing zal voor het grootste gedeelte 
gelijk blijven. Een geactualiseerde versie van de samenwerkingsovereenkomst zal worden 
voorgelegd aan de medezeggenschap zoals dat ook is gedaan met de overeenkomst uit 2012. 

Berenschot heeft in haar advies aangegeven dat - gezien vanuit het uitgangspunt van geen 
verzelfstandiging van de diensten- het passend is om de aansturing vanuit beide Colleges te 
laten plaatsvinden en geen extra laag in de vorm van een afzonderlijk bestuur aan te brengen. 
Dit advies neemt het College over. Het College is en blijft van mening dat na de bestuurlijke 
ontvlechting een gezamenlijke besturing door de beide Colleges van de gemeenschappelijke 
diensten het meest passend is. De beide portefeuillehouders bedrijfsvoering van de Colleges 
zijn het eerste aanspreekpunt voor de directeuren van de gemeenschappelijke diensten, 
formele besluitvorming vindt plaats in de beide Colleges. 

De praktijk is dat escalatie op dit terrein in de afgelopen periode niet nodig is geweest omdat 
door goed overleg tussen HvA en UvA voor elke situatie een oplossing is gevonden en de 
relatie tussen de diensten en de opdrachtgever er vooral een is tussen diensten en faculteiten. 

1 Is separaat toegevoegd 
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KVGR 

Vragen GV 
35. De GOR vraagt in haar brief af hoe wordt omgegaan met het btw vraagstuk in het kader van de 

voorgenomen bestuurlijke ontvlechting (KVGR). (14) 
36. De splitsing van het CvB heeft dat geen consequenties ten aanzien van de KVGR regeling zie 

ook VA VO arrest en EU regelgeving. (15) 
37. Inzicht in de KVGR en wat staat er precies allemaal op (16) 
38. Wie is de penvoerder? (17) 
39. Wat is de verdeelsleutel?(18) 
40. Hoeveel is er over en weer tussen de UvA en HvA gefactureerd met BTW? Gaarne personele 

inzet in uren? (19) 
41. Heeft het CvB bij de ontvlechting de impact voor het Vavo-arrest overwogen en de geldende 

Europese richtlijn? (31) 
42. Welke functies en hoeveel medewerkers van de UvA staan op de lijst van de kosten voor 

gemene rekening (kvdr)? (39) 
43. Hoeveel samenwerking van de UvA met de HvA wordt aan de UvA gefactureerd en hoeveel 

aan de HvA gefactureerd (beide BTW-plichtig)? (40) 

Reactie College: 
Waar mogelijk maken UvA en HvA voor onbelaste onderlinge samenwerking gebruik van de 
onderwijsvrijstelling die de B1W kent. Daar waar deze vrijstelling niet van toepassing is, 
maken de UvA en de HvA gebruik van het leerstuk Kosten voor Gemene rekening en Risico 
(KvGR). In het Besluit van 20 juni 2003, nr. DGB2003/3042M over B1W wordt dit leerstuk 
aanbevolen voor het vermijden van B1W-druk bij samenwerking tussen publieke instellingen. 
In de afgelopen jaren is in UvA en HvA steeds meer kennis en ervaring opgedaan met de 
toepassing van het leerstuk, de administratieve inrichting die het vereist en het effect op de 
bedrijfsvoering van UvA en HvA. Hierover heeft steeds goed overleg met de Belastingdienst 
plaatsgevonden. 
De bestuurlijke ontvlechting heeft geen direct effect op de toepassing van de KvGR, omdat 
toepassing niet afhankelijk is van het bestaan van een groepsstructuur of andere bestuurlijke 
binding tussen de samenwerkende instellingen. Of anders geformuleerd: door de bestuurlijke 
ontvlechting worden de kansen en risico's van het gebruik van KvGR uit zichzelf niet groter of 
kleiner. Eventuele gevolgen van een VAVO-arrest of EU regelgeving staan dan ook los van de 
bestuurlijke ontvlechting. 
Er is een periodiek overleg met de Belastingdienst waarin de werking wordt besproken en 
daar waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt. 

Uit uw vragen leiden wij af dat er behoefte is aan een nadere specificering van de huidige 
werking en toepassing van de KvGR. Wij zijn gaarne bereid om u alle verdere informatie te 
leveren. Aangezien de werking van de KvGR geen direct effect heeft op, of consequenties 
heeft voor de bestuurlijke ontvlechting, zullen wij u dit, zo gewenst, op een later tijdstip 
toelichten. 

8 



Overigen 

Vraag GV 
44. Waarom blijft P&O samen als ze wezenlijk met twee hele verschil/ende CAO's werken? (13) 

Reactie College 
De stafafdelingen P&O blijven gescheiden. P&O Advies is een dienstverlenende eenheid, die 
werkt voor de staven UvA, staven HvA en de gezamenlijke diensten. Gezien het voorgenomen 
besluit de gezamenlijke diensten bij elkaar te houden, is gekozen om P&O Advies niet te splitsen 
om de diensten van eenduidige ondersteuning te voorzien. 
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m UNIVERSITEIT VAN .AMSTERDAM 

Besluit 
Datum 
26 maart 2012 
Nummer 
2012cb0117 
Onderwerp 
Samenwerkingsovereenkomst UvA - HvA 

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM; 

gezien: 
• het voorgenomen besluit d.d. 15 juni 2011 met kenmerk 201 lcbOI 81 waarin het College het 

voornemen heeft uitgesproken om de samenwerkingsovereenkomst UvA-HvA te willen 
ondertekenen zodat zowel medewerkers van HvA als UvA werkzaamheden voor de andere 
rechtspersoon kunnen verrichten; 

• het positieve advies van de Centrale Ondernemingsraad d.d. 22 juli 2011 met 
kenmerk 201 lcil292 daarover; 

BESLUIT: 

1. de Samenwerkingsovereenkomst Uv A - Hv A definitief vast te stellen; 
2. tot ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst UvA - HvA over te gaan. 

/.Î\' , Het Coll\ege vt'.7[ 
Jn,1 I 1 

\ <ks. Paul i D~p.1 
' waarnemend voorzitter 



m UNIVERSITEIT VAN AvtSTERDAM -- ~ Hogeschool van Amsterdam 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

DE ONDERGETEKENDEN: 

(1) De stichting HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM gevestigd aan Spui 21 (1012 WX) te Amsterdam, 

hierbij vertegenwoordigd door de waarnemend voorzitter van het College van Bestuur, de heer 

drs. P.W. Doop, hierna te noemen: de "HvA"; 

(2) De rechtspersoonlijkheid bezittende UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, gevestigd aan Spui 21 
(1012 WX) te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door de waarnemend voorzitter van het 

College van Bestuur, de heer drs. P.W. Doop, hierna te noemen: de "UvA"; 

Ondergetekenden gezamenlijk te noemen 'partijen' en ieder 'partij' 

NEMEN IN AANMERKING DAT: 

a. partijen sinds een aantal jaren samenwerken en sinds 2003 een personele unie bestaat van de 

instellingsbesturen van partijen; 

b. partijen gestart zijn met een intensieve samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering en 

dienstverlening aan studenten ter efficiëntere benutting van financiële en andere middelen; 

c. de samenwerking behelst dat medewerkers van ondersteunende diensten van partijen onder één 

operationele leiding worden gebracht, met daaronder mogelijk afdelingshoofden, en bij elkaar 

gehuisvest kunnen worden ter uitwisseling van kennis en taken; 

d. partijen zich realiseren dat deze samenwerking mede wordt beheerst door de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en uit die wet voortvloeiende regelgeving, waaronder de 

regel die bekend staat als het binaire stelsel, die partijen niet toestaat de aan hen toegekende 

rijksbijdrage te bestemmen voor een ander doel dan waarvoor deze is toegekend; 

e. partijen zich realiseren dat de voor hen afzonderlijk geldende regels, niet steeds identiek zijn en 

dat het - ingeval van strijdigheid - aan de instellingsbesturen van partijen is te besluiten op welke 

wijze - in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst - met voornoemde strijdigheid zal 

worden omgegaan; dit alles met inachtneming van de wet en zonder - onder meer - bestaande 

rechten van medewerkers aan te tasten; 

f. partijen over voor gemene rekening te maken kosten voortvloeiend uit de operationele 

samenwerking afspraken hebben gemaakt zoals vastgelegd in de Overeenkomst gemene rekening 

UvA-HvA d.d. 17 december 2009; 

g. partijen hun intenties en de daarbij behorende afspraken als volgt wensen vast te leggen; 
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EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

1. Doel Samenwerkingsovereenkomst 
1 . 1 Partijen beogen te komen tot een intensieve samenwerking van de volgende organisatie 

onderdelen in vijf projecten: 

(2) de facilitaire organisaties van de HvA en de UvA; 

(3) administratieve centra (AC's) van beide partijen; 

(4) de ICT afdelingen van beide partijen ITS en Informatiseringscentrum (IC); 

(5) de Universiteitsbibliotheek van de UvA en de Mediatheek (onderdeel van IT&V) van de 

HvA; 

(6) de afdeling studentenservices van de UvA en de dienst studentenzaken van de HvA. 

1.2 De intensieve samenwerking als bedoeld in het eerste lid is er enerzijds op gericht om 

procedures op elkaar af te stemmen en - voor zover mogelijk - te vereenvoudigen en 

anderzijds voorwaarden zo veel als mogelijk te uniformeren en mede daardoor tevens 

schaalvoordelen te behalen. Bij dit alles dienen steeds ook de belangen - waaronder 

nadrukkelijk ook het financiële belang - van partijen afzonderlijk te worden meegewogen. 

1.3 Ter uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst wijzen partijen per 1 oktober 2011 een 

project directeur services aan voor de duur van vier jaar die verantwoordelijk is voor de vijf 

projecten. In het vierde jaar zullen partijen de functie van project directeur services evalueren. 

Tevens wijzen partijen directeuren van organisatie eenheden aan die verantwoordelijk zijn voor 

één project en - indien dit noodzakelijk is - kunnen partijen tevens afdelingshoofden 

aanwijzen, die onder het gezag en de verantwoordelijkheid van een directeur werken. 

2 Taken directeuren van de organisatie eenheden en de afdelingshoofden 
2.1 Partijen zullen de directeuren van de organisatie eenheden en de afdelingshoofden, als bedoeld 

in artikel 1.3, ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst, onder meer de volgende 

werkzaamheden opdragen: 

(1) het functioneel aansturen van de medewerkers van de organisatie eenheden van beide 

partijen van het project; 

(2) het afleggen van verantwoording aan de functioneel leidinggevende; 

(3) het beheren van het budget van beide organisatie eenheden/afdelingen; 

(4) alle overige werkzaamheden die horen bij de functie van leidinggevende van de 

organisatie eenheden/afdelingen, op grondslag van de regels die gelden voor partijen 

afzonderlijk. 

2.2 Indien partijen overgaan tot de aanwijzing van afdelingshoofden als bedoeld in artikel 1.3 

zullen zij werkzaamheden aan het afdelingshoofd opdragen die horen bij de functie op 

grondslag van de regels die gelden voor partijen afzonderlijk. 

3 Mandaat /volmacht 
3.1 Voor zover noodzakelijk om in naam van partijen besluiten te nemen en handelingen te 

verrichten, zullen partijen de directeuren van de organisatie eenheden en afdelingshoofden 

mandaat resp. volmacht verlenen, conform de regels die voor hen van toepassing zijn en de 

afzonderlijke rechtspersonen. 
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4 Rechtspositie medewerkers afdelingen 
4.1 Voor de rechtspositie van iedere medewerker van een ondersteunende afdeling is diens 

werkgever bepalend. 

4.2 Medewerkers verrichten in beginsel werkzaamheden voor de eigen werkgever en voor 

gezamenlijke activiteiten. 

4.3 De directeur van de organisatie eenheid of het afdelingshoofd is bevoegd aan de medewerker 

taken op te dragen die betrekking hebben op de organisatie waar de medewerker niet in dienst 

is. 

4.4 Voor zover noodzakelijk, zullen partijen de medewerker bedoeld in het derde lid volmacht resp. 

mandaat verlenen om de opgedragen taken uit te voeren. 

5 Benoemingsbeleid 
5.1 Partijen zullen bij het aannemen van nieuw personeel wijzen op de doelstelling van partijen om 

te komen tot een intensieve samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en 

dienstverlening aan studenten en op de mogelijkheid dat in dat kader taken ten behoeve van 

de andere partij kunnen worden opgedragen. 

6 Communicatie 
6.1 Zoveel mogelijk zal op een gelijkluidende wijze over de samenwerking binnen de verschillende 

organisatie eenheden worden gecommuniceerd. Eén partij zal niet zonder toestemming van de 

andere partij zich intern of extern uitlaten over de bedrijfsvoering van de andere partij zonder 

voorafgaande toestemming van de andere partij. 

7 Intellectuele eigendom 
7.1 Deze overeenkomst laat bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten van elk der 

partijen onverlet. Met betrekking tot gemeenschappelijk te ontwikkelen zaken die voorwerp 

van intellectuele eigendomsrechten kunnen zijn, maken partijen zoveel mogelijk vooraf 

afspraken die schriftelijk worden vastgelegd. 

8 Aansprakelijkheid 
8.1 Partijen dragen het risico van een gedeelde/gemeenschappelijke dienst volgens de voor deze 

gedeelde dienst tevoren vastgestelde verdeelsleutel bedoeld in de Overeenkomst gemene 

rekening UvA-HvA, 

9 Duur en opzegging 
9 .1 Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking zodra zij door de partijen is getekend, en 

wordt aangehaald als Samenwerkingsovereenkomst HvA-UvA. 

9.2 Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan opgezegd 

worden met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden bij aangetekend 

schrijven. Aangegane verplichtingen jegens partijen en derden worden nagekomen, tenzij 

anders overeengekomen. Bij beëindiging zijn partijen gebonden aan onderlinge verrekening 

van baten en lasten op basis van ieders inbreng overeenkomstig het gestelde in de 

Overeenkomst gemene rekening UvA-HvA. 
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10 Slotbepalingen 
10.1 Wijzigingen van deze samenwerkingsovereenkomst behoeven de schriftelijke instemming van 

partijen. 

10.2 Waarin deze samenwerkingsovereenkomst niet voorziet, beslissen de instellingsbesturen van 

partijen gezamenlijk. 

10.3 Inzake alle geschillen omtrent deze overeenkomst zal de rechter te Amsterdam bevoegd zijn. 

Aldus overeengekomen te Amsterdam en getekend in tweevoud d.d. 26 maart 2012 

rühtil&lo~n Amsterdam 
drs. P.W. Doop 

rwverall4st~rn 
drs. P.W. Doop 
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