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Geachte heer Brentjes, Beste Arne,

Namens Deloitte wil ik u hierbij graag ons concept voorstel aanbieden voor de evaluatie van de samenwerking en volwassenheid 
van de ondersteunende diensten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) – Hogeschool van Amsterdam (HvA).  

We hebben veel ervaring met evaluaties (gezamenlijke) ondersteunende diensten en kennen daarnaast zowel de UvA als de HvA
goed, mede door onze betrokkenheid bij diverse eerdere opdrachten. Vanzelfsprekend beschikt Deloitte over haar eigen methoden 
en tools (o.a. de volwassenheidsscan shared services) als ook over concrete ervaringen met soortgelijke vraagstukken binnen 
andere organisaties. Deze methodieken en kennis zullen wij tijdens de opdracht gebruiken en ter beschikking stellen. Onze 
werkwijze kenmerkt zich door met een compact maar zeer ervaren team dat op constructieve wijze zal samenwerken met de UvA-
HvA organisatie en de begeleidingsgroep. 

Deloitte is pas succesvol in deze opdracht als we door goed te luisteren naar uw vraag tot resultaten komen die inhoudelijk juist en 
onderbouwd zijn maar die de UvA-HvA ook verder helpt in de verdere besluitvorming. 

We zien uit naar een verdere samenwerking.

dr. A.I.M. (Sjoerd) van der Smissen MBA,
Partner

dr. A.J. Brentjes
Hoofd Strategie & Informatie
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Ons begrip van uw vraag
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Aanleiding

U heeft ons naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen gevraagd de samen-
werking op de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten te evalueren
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Vraag
U heeft Deloitte gevraagd om een offerte uit te brengen voor de evaluatie van de samenwerking op de gemeenschappelijke diensten en 
voorzieningen. Daartoe dienen de volgende vragen te worden beantwoord:  

Vragen:
• Wat is de mate van 'volwassenheid' van de tot nu toe bereikte samenwerking en integratie in de afzonderlijke diensten of onderdelen?
• Wat is de mate van verwevenheid met het 'onderwijs en onderzoek'?
• Wat is het advies over de toekomst van de samenwerking in de diensten in de verschillende modellen die denkbaar zijn voor de overall 

samenwerking? Inclusief fiscale beoordeling en in samenwerking met Berenschot die de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking doen.

Deze vragen komen voort uit de eerder gestelde vraag om de bereikte voordelen van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten in 
kaart te brengen. Deze vraag was “Wat is, per gemeenschappelijke voorziening of dienst, het voordeel – inhoudelijk en financieel – van de 
bereikte en te bereiken integratie van dienstverlening aan UvA en HvA? In hoeverre is de personele unie van de Colleges van Bestuur daarvoor 
conditioneel, qua aansturing en fiscaal?”’. Hoewel de drie vragen in deze offerte voortborduren op dit perspectief ligt de nadruk in deze offerte 
op het in beeld brengen van de mate van volwassenheid en verwevenheid van de diensten als ook het schetsen van de opties voor
samenwerking in de toekomst op de bedrijfsvoeringsonderdelen.

In deze offerte lichten wij onze visie, aanpak, planning, ervaring en team toe.

Er bestaan binnen de UvA en HvA verschillende beelden over het nut, de noodzaak en het rendement van de samenwerking. Het afgelopen 
jaar is er bovendien verscheidende malen media-aandacht geweest voor de verschillende meningen die er in de instellingen bestaan over de 
samenwerking. Per 1 juni 2016 is een nieuwe bestuursvoorzitter aangetreden, die onder meer de opdracht heeft de samenwerking tussen de 
UvA en de HvA te evalueren en een strategie voor toekomstige samenwerking te ontwikkelen, binnen de context van de in Amsterdam 
aanwezige hoger onderwijsinstellingen en het ecosysteem. Naar aanleiding van uw offerteverzoek inzake de evaluatie van de samenwerking 
heeft u Deloitte gevraagd de evaluatie van de diensten op zich te nemen.
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Onze aanpak voor de beantwoording
van uw vragen
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Do opdracht bestaat uit het in kaart brengen van de volwassenheid van de 
diensten, de verwevenheid met 'onderwijs en onderzoek' en het uitwerken van 
een advies voor de toekomst. 
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Aanpak Resultaat

• Voor het vaststellen van het voordeel van de bereikte en te 
bereiken integratie per gemeenschappelijke dienst gebruiken 
we onze volwassenheidsscan als toetsingskader. Deloitte 
maakt een opzet van de benodigde data, welke wordt 
aangeleverd door UvA-HvA. De scan wordt uitgevoerd met 
een survey en interviews. Er vindt een gesprek plaats met 
de directeur van elke dienst, waar mogelijk/nodig samen met 
de hoofden van de verschillende SLA-pakketten. En een 
groepsgesprek (of in twee groepen) met directeuren 
bedrijfsvoering van faculteiten (afnemers). Om het beeld over 
de gepercipieerde kwaliteit aan te vullen maken we, indien 
aanwezig, gebruik van tevredenheidsonderzoeken. 

• Op basis van de scan en de interviews stellen we een huidig 
operating model op en wordt het verbeterpotentieel 
vastgesteld. De informatie halen we op in de interviews en 
groepsgesprekken zoals in bovenstaande bullets benoemd. 

• In werksessies met een delegatie van UvA-HvA wordt 
vastgesteld wat de impact is van de verschillende modellen 
op de nut en noodzaak per gemeenschappelijke dienst. 
Verder wordt vastgesteld wat de leidende principes en 
randvoorwaarden zijn van het meest passende model 

• Kwalitatief overzicht van de voordelen per 
gemeenschappelijke dienst. 

• Inzicht in de mate van integratie per dienst en voorziening, 
enerzijds in de werkprocessen en anderzijds in de 
investeringen (met name IT-systemen) plus inzicht in de 
werking van de governance van de ondersteunende 
diensten.

• Impactanalyse met betrekking tot de nut en noodzaak per 
gemeenschappelijke dienst

• Leidende principes en randvoorwaarden voor een 
toekomstige passend governance model

• Schets van het meest passende governance model voor 
shared services in de context van hoger onderwijs in 
Amsterdam op basis van drie modellen met voor- en 
nadelen
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Voor de beantwoording van de vraag met betrekking tot de volwassenheid en 
verwevenheid wordt een volwassenheidsscan uitgevoerd, aangevuld met 
interviews en bestuderen van documentatie 
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Aanpak Resultaat

• Voor het vaststellen van de mate van 'volwassenheid' van 
de tot nu toe bereikte samenwerking en integratie in de 
diensten of onderdelen gebruiken wij onze  
volwassenheidsscan

• Voor het vaststellen van de verwevenheid met 'onderwijs en 
onderzoek‘ gebruiken we de output uit de 
volwassenheidsscan in combinatie met de output uit de 
interviews en de opgevraagde documentatie. Op basis 
hiervan stellen wij een operating model op van de huidige 
situatie, een operating model betreft een uiteenzetting van 
de verwevenheid op de componenten proces, mens, 
organisatie en IT.

• Vastgestelde volwassenheid huidige samenwerking/ SSC

• Operating model huidige situatie 

• Vastgestelde verwevenheid huidige SSC diensten met 
'onderwijs en onderzoek'

Voorbeeld van onze volwassenheidsscan op een gemeen-schappelijke dienst
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Voor de beantwoording van de vraag met betrekking tot een advies over de 
toekomstige samenwerking op de ondersteunende diensten worden 
werksessies georganiseerd
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Aanpak Resultaat

• Om te komen tot een advies over de toekomst van de 
samenwerking in de diensten in de verschillende modellen 
voor de overall samenwerking dienen op voorhand op basis 
van ervaring en best practice een toetsingskader, 
leidende principes en randvoorwaarden te worden 
gesteld. Deze worden voorbereid door het projectteam, 
afgestemd in een werksessie en ter goedkeuring te worden 
voorgelegd

• Vervolgens worden op basis van ervaring en best practice
de drie opties voor de toekomstige samenwerking door 
het projectteam opgesteld en getoetst aan de hand van het 
toetsingskader. Dit wordt voorgelegd in een werksessie.

• Aan de hand van de output van de werksessie, zal een 
schets worden opgesteld van het meest passende 
toekomstige samenwerkingsmodel in relatie tot de keuze 
voor de overall samenwerking. 

• Daarnaast wordt inzicht gegeven in de fiscale implicaties 
en een inschatting gemaakt van de kosten als het huidige 
model wordt ingeleverd voor een ander model

• Toetsingskader, leidende principes en randvoorwaarden

• High level toekomstige organisatorische inrichting op basis 
van drie opties

• Condities, vereisten en fiscale implicaties
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Aanpak

Onze planning en fasering
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Wij stellen drie fasen voor en zal uiteindelijk leiden tot advies over de toekomst 
van de samenwerking in de diensten in relatie tot de overall samenwerking
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Tijdslijn 3 weken 3 weken 3 weken

Activiteiten • Vaststellen betrokkenen workshops/ 
interviews en scope

• Opvragen benodigde documentatie
• Opstellen voorbeeld eindproduct en bepalen 

besluitvormingstraject
• Kick off meeting met relevante stakeholders
• Opstellen toetsingskader, randvoorwaarden 

en leidende principes
• In kaart brengen huidige kosten en 

operating model middels documentatie en 
interviews

• Opstellen vragenlijst en toetsen bij 
begeleidingscommissie

• Versturen vragenlijst scan en uitvoeren 
interviews

• Analyse en verwerken uitkomsten scan
• Vaststellen volwassenheid samenwerking/ 

SSC constructie
• Toetsen uitwerking operating model, 

volwassenheid en mate van verwevenheid 
met 'onderwijs en onderzoek‘ in 
groepsgesprek

• Afstemming Berenschot over mogelijke 
modellen

• Opstellen drie organisatorische opties 
inclusief voor- en nadelen en toetsen in 
groepsgesprek

• Opstellen condities en vereisten
• Doorrekening kosten en fiscale implicaties

• Opstellen einddeliverables
• Afstemmen einddeliverable met relevante 

stakeholders

Producten • Toetsingskader, leidende principes en 
randvoorwaarden

• Lijst met betrokkenen
• High level operating model huidige situatie

• Vastgestelde volwassenheid huidige 
samenwerking/ SSC

• Vastgestelde verwevenheid huidige SSC 
diensten met 'onderwijs en onderzoek‘

• High level toekomstige organisatorische 
inrichting op basis van drie opties

• Condities, vereisten en fiscale implicaties

• Afgestemde en getoetste uiteenzetting van 
de mate van volwassenheid van de 
samenwerking en SSC organisatie, 
verwevenheid met 'onderwijs en onderzoek‘ 
en een advies met betrekking tot een 
passend toekomstig samenwerkingsmodel in 
relatie tot de keuze voor de overall 
samenwerking

Analyse Ontwerp Afstemming

Start project 
27 juni 2016

Eind project 
26 augustus 2016

Voorstel Medium level organisatieontwerp Belastingdienst - juni 2016
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Onze inzet en projectstructuur
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Projectbestuur en gezamenlijke teamstructuur 
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• Nemen van sleutelbeslissingen (scope, budget), goedkeuren van 
deliverables en handelen op aanbevelingen

• Identificeren en toewijzen van de juiste resources aan project
• Escaleren en risicobeperking
• Formele communicatie naar belanghebbenden

• Valideren van doelen, enquêtevragen en dataverzoeken
• Begeleiden van ontwikkeling van het rapport

• Verzekeren dat doelen worden gehaald binnen de vastgestelde tijd 
en scope en afstemmen van scope changes indien nodig 

• Ontwikkelen / monitoren projectactiviteiten en onderzoeksresultaten 
en deel werk zelf oppakken

• Proactief uitvoeren stakeholdermanagement
• Rapporteren aan en escaleren naar Stuurgroep (tijd, capaciteit, 

budget, besluiten)

• Uitvoeren van interviews op bestuurlijk niveau
• Begeleiden workshops op bestuursniveau
• Valideren van onderzoeksresultaten en tussenconclusies met 

Begeleidingsgroep
• Bespreken van strategische opties

• Uitvoeren van onderzoek
• Valideren van input
• Houden van interviews en werksessies en doen van resultaatanalyse
• Opstellen en bijstellen rapport

Verantwoordelijkheden

Projectteam

• Consultant - D
• Jurgen Seton - D 

Opdrachtgever / 
Stuurgroep

• Arne Brentjes – UvA HvA
• Geert ten Dam - UvA HvA
• Sjoerd van der Smissen - D 

Subject matter experts

• Hans Teuben - D 

Begeleidingsgroep

Groep van stakeholders uit UvA 
en HvA vanuit de faculteiten en 
de medezeggenschap.

Projectleider

• Kim Vrielink - D 

Projectstructuur
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Scope afbakenen en bewaken, daarvoor  hebben wij van u nodig:
• Een goede dialoog vooraf om de onderzoeksvragen te preciseren met uw Begeleidingsgroep die dient als common ground om het 

onderzoek uit te voeren, bij te kunnen sturen en de gegevens en analyses te kunnen valideren

• Op basis van deze scope wordt gekeken welke ondersteuning wij van uw organisatie nodig hebben, gegeven het beschikbare 
budget

De volgende situaties kunnen effect hebben op doorlooptijd, benodigde inzet of budget:
• Tijdige besluitvorming over de gunning van de opdracht en de bijbehorende start

• Tijdige reactie op en besluitvorming over (concept) resultaten die wij aan u opleveren

• Beschikbaarheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie, data en documentatie 

• Tijdige beschikbaarheid en commitment van mensen en middelen die bij dit project betrokken zijn, vooral ook gegeven de 
vakantieperiode

• Het volledig, betrouwbaar en tijdig zijn van benodigde informatie

• Het aantal iteraties en validatie momenten t.b.v. de vaststelling van de bevindingen en rapportages

• Risico’s en afwijkingen van bovengenoemde punten worden met u samen vastgesteld en maatregelen die zijn overeengekomen 
door u tijdig doorgevoerd. Wij zullen altijd met u overleggen over effecten op kosten van meerwerk en de doorlooptijd voordat wij 
daarmee aanvangen.

Bij aanvang wordt de scope goed vastgesteld met de Begeleidingsgroep. Deze 
wordt daarna bewaakt en dient als sturingsmiddel.

13
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Afsluitende bepalingen
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Het kwaliteitssysteem van Deloitte Consulting B.V. onderdeel Publieke Sector is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Op al onze dienstverlening 
zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Hoofdstuk A van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 24362837. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u bijgaand aan.

Het voor deze opdracht verwoorde aanbod is vanaf de op de voorkant vermelde datum geldig voor een periode van 30 dagen. Het aanbod is 
alleen geldig in zijn geheel. Voor delen van het aanbod kunnen andere ramingen gelden. Indien de uitgangspunten, aard, omvang of werkwijze 
van het project tijdens de uitvoering wijzigen, zullen wij in overleg met u treden. Zo nodig zullen wij de begroting en planning aanpassen en ter 
goedkeuring aan u voorleggen.

Onderdeel van onze inspanningen om onze dienstverlening continu te verbeteren, vormt de evaluatie aan het einde van het project. Wij stellen het 
zeer op prijs indien u hier te zijner tijd uw medewerking aan wilt verlenen.

dr. Sjoerd van der Smissen MBA is de eindverantwoordelijk partner voor dit project. In de vakantie van de heer Van der Smissen zal hij worden 
vervangen door de heer Teuben. 

Wij vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te doen. Indien u akkoord bent met deze aanbieding verzoeken wij u één exemplaar getekend 
aan ons retour te zenden.

Hoogachtend,

Deloitte Consulting B.V. Voor akkoord namens Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam

dr. A.I.M (Sjoerd) van der Smissen MBA Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

(Gevolmachtigde)

Afsluitende bepalingen
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