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Samenvatting 
(maximaal 10 regels) 

Om de kwaliteit van de facilitaire processen binnen de RUG verder 
te verbeteren is het nodig de aansturing van alle generieke 
facilitaire processen vanuit een centraal punt binnen de RUG te 
coördineren. Dit is de conclusie van de door het CvB ingestelde 
stuurgroep. De uitvoering hiervan vereist de start van een formele 
reorganisatie. 
Bijgevoegd is de melding reorganisatie en de blauwdruk.  
Het CvB heeft de melding reorganisatie op 4 september jl. 
besproken. 

Financiële consequenties n.v.t. 
Zo ja, dekking: 
ICT-consequenties n.v.t. 
Voorgesteld besluit/Advies Het College van Bestuur heeft op 4 september 2017 een voorlopig 

besluit genomen tot de reorganisatie Centrale Facilitaire 
Organisatie op basis van het document Concept melding van de 
reorganisatie Centrale Facilitaire Organisatie. 
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1. Samenvatting 

Het College van Bestuur heeft op 4 september 2017 een voorlopig besluit genomen tot de 
reorganisatie Centrale Facilitaire Organisatie op basis van het document Concept melding van 
de reorganisatie Centrale Facilitaire Organisatie en zal de melding reorganisatie voor advies en 
bespreking voorleggen aan de Universiteitsraad en het Lokaal Overleg (procedure) samen met 
de bijlage Eindrapportage Centrale Facilitaire Organisatie (zogenaamde blauwdruk). 
 
In feite geeft het document Eindrapportage Centrale Facilitaire Organisatie al informatie die 
normaliter in het reorganisatieplan vermeld wordt. Bij de bespreking met de Universiteitsraad 
en het Lokaal Overleg kan aangegeven worden dat pas advies over de inhoud  gevraagd wordt 
als deze in het reorganisatieplan vermeld is. De eindrapportage wordt meegestuurd met de 
conceptmelding van de reorganisatie als achtergrondinformatie over de richting van de 
veranderingen. 
 
De eindrapportage Centrale Facilitaire Organisatie is op basis van de bespreking in de juli 
vergadering van het Managementberaad aangepast.  
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Concept Melding van de reorganisatie Centrale Facilitaire Organisatie 
 
31 augustus 2017 
 

a. De aanleiding tot de reorganisatie 
 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kent een centraal Facilitair Bedrijf (FB) met 
daarnaast decentrale facilitaire afdelingen binnen een aantal eenheden van de RUG. 
Het FB is verantwoordelijk voor RUG brede facilitaire processen zoals schoonmaak, 
beveiliging en catering, onderhoud aan gebouwen en installaties, terreinbeheer en de 
inkoop en het contractmanagement van RUG brede producten en diensten. De 
decentrale facilitaire afdelingen binnen de eenheden zijn verantwoordelijk voor de 
operationele uitvoering van een aantal decentrale facilitaire processen. 
In het afgelopen anderhalf jaar zijn een drietal sessies georganiseerd met alle 
portefeuilleouders middelen van de faculteiten en de directeuren van de diensten. 
Onderwerpen die in de sessies aan de orde zijn gekomen zijn: centralisatie van facility 
management, decentrale uitvoering met een centrale coördinatie, de regieorganisatie 
en hoe een centrale facilitaire organisatie binnen de RUG georganiseerd zou kunnen 
worden. Er ontstond draagvlak om een blauwdruk te ontwerpen voor een toekomstig 
centraal Facilitair bedrijf. Vervolgens heeft het CvB de opdracht aan een door het CvB 
ingestelde stuurgroep gegeven om deze blauwdruk te ontwerpen. Inmiddels heeft de 
stuurgroep dit voorlopig ontwerp met de betrokken bestuurders afgestemd en 
vervolgens aan het CvB aangeboden (zie bijlage). De verdere uitwerking van deze 
blauwdruk vereist de start van een reorganisatie Centrale Facilitaire Organisatie. 
Hierna volgt een toelichting op de achtergrond van de voorgenomen reorganisatie. 
 
Waarom centraliseren? 
 
Belangrijke gezamenlijke prestatiedoelen voor facility management binnen de RUG zijn: 
tevreden eindgebruikers, efficiënte dienstverlening, flexibele organisatie, marktconforme 
kosten, borgen van continuïteit, beheersen van risico’s, transparante informatievoorziening en 
productieve samenwerkingsrelaties. Om dit te realiseren wil het bestuur binnen de RUG 
(College van Bestuur en Managementberaad) een ontwikkeling tot een regie-organisatie voor 
de universiteitsbrede aansturing en uitvoering van facilitaire processen. Het gaat daarbij om 
een optimale afstemming tussen vraag (medewerkers / studenten / derden) en aanbod (eigen 
en ingekochte diensten).  
 
Een goede en efficiënte dienstverlening en informatievoorziening vraagt om een uniforme 
organisatiebesturing. Dan zullen medewerkers en studenten overal binnen de RUG gebruik 
kunnen maken van gelijksoortige facilitaire diensten en zal het ook voor iedereen duidelijk zijn 
(ongeacht bij welke eenheid iemand hoort) welke dienstverlening binnen de RUG wordt 
aangeboden en waar men daarvoor terecht kan. 
 
Momenteel heeft de RUG een centraal facilitair bedrijf en een aantal decentrale facilitaire 
organisaties. Deze wijze van organiseren heeft als gevolg dat besturingsprocessen niet uniform 
georganiseerd zijn (‘ieder doet het op zijn eigen manier’). Dit leidt op instellingsniveau tot 
suboptimalisatie, inefficiëntie en onvolledigheid van informatie. 
 
Suboptimalisatie ontstaat doordat eenheden (facilitaire) processen op de best mogelijke wijze 
binnen de eigen eenheid proberen te organiseren. Dit leidt lokaal tot goede dienstverlening. 
Op instellingsniveau is er echter een probleem, omdat er geen of onvoldoende gebruik 
gemaakt wordt van kennis en ervaring van elkaar. Hierdoor wordt het wiel telkens opnieuw 
uitgevonden en worden ‘best practices’ niet ontwikkeld en toegepast bij alle eenheden.  
Aangezien veel contracten RUG breed worden aanbesteed, leidt de implementatie daarvan 
iedere keer dan ook tot afstemmingsproblemen. Een ander voorbeeld is het opstellen van 
BHV-plannen. Dit gebeurt bij iedere faculteit en bij iedere dienst apart. Bij de ene eenheid 
door de facility manager, bij de andere eenheid door een PH-middelen en in een enkel geval 
door een veiligheidsdeskundige. Alle eenheden ontwikkelen hiervoor hun eigen formats. 
Ervaringen worden niet of onvoldoende uitgewisseld. Wenselijk zou zijn indien een team van 
gespecialiseerde BHV-professionals dit voor de verschillende eenheden op een uniforme wijze 
zou uitvoeren. Door processen uniform aan te sturen kan tevens beter invulling gegeven 
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worden aan wet- en regelgeving zoals ARBO, legionellabeheer, participatiewet, Europees 
aanbesteden e.d. 
 
Inefficiëntie ontstaat doordat de decentrale facilitaire organisaties niet of onvoldoende 
samenwerken en nauwelijks capaciteit/medewerkers uitwisselen bijvoorbeeld in geval van 
ziekte, verlof of calamiteiten. Iedere eenheid is verantwoordelijk voor haar eigen 
capaciteitsvraagstukken en in geval van ziekte wordt eerder het uitzendbureau gebeld dan een 
collega van een faculteit op 100 meter afstand.  
 
Een bijkomend effect is dat er minder ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor facilitaire 
medewerkers. Uitwisselings- en doorgroeimogelijkheden boeien en binden medewerkers. Dit 
leidt tot professionalisering en geeft meer zekerheid op continuïteit in dienstverlening, wat een 
gunstig effect heeft op de klanttevredenheid bij medewerkers en studenten. 
 
Onvolledigheid van informatie is het gevolg van het hierboven genoemde feit dat processen 
niet uniform georganiseerd zijn en informatiesystemen zoals Planon niet door alle eenheden 
gebruikt worden. Hierdoor zijn processen niet geborgd en ontstaat er geen bruikbare 
betrouwbare informatie. Dit maakt het aansturen van externe dienstverleners lastig, omdat er 
geen RUG-breed inzicht is in de facilitaire kosten en hierdoor niet aan benchmarking gedaan 
kan worden. Verbeterprocessen komen hierdoor niet van de grond. De implementatie van 
nieuwe contracten brengt hierdoor veel problemen met zich mee. 
 
Binnen het Nederlandse universitaire landschap is de RUG overigens de enige universiteit 
waar het facilitaire ‘speelveld’ versnipperd is. Alle andere universiteiten zijn de afgelopen jaren 
om voorgaande redenen overgeschakeld naar een centrale aansturing van facilitaire processen 
en medewerkers. 
De strategische en tactische aansturing van de facilitaire processen zal vanuit de regie-
organisatie plaatsvinden. De operationele aansturing van de facilitaire processen en 
medewerkers door een facilitair manager zal decentraal op locatie binnen de faculteiten en 
diensten plaatsvinden. 
Echter door facilitaire processen centraal te organiseren en aan te sturen, zal de samenwerking 
verbeteren en wordt het eenvoudiger om uniforme kwaliteit te leveren en schaalvoordelen te 
benutten wat tevens leidt tot meer flexibiliteit, risicobeheersing en continuïteit. Doordat de 
meeste facilitaire medewerkers op locatie werkzaam blijven, is het directe klantencontact 
gewaarborgd. Daardoor kunnen eventuele problemen in de dienstverlening snel opgelost 
worden. 
 
Door verbeterde samenwerking zal er meer inbreng zijn op het gebied van innovatie en ‘best-
practices’ wat leidt tot professionalisering van de facilitaire dienstverlening. Voor de 
medewerkers betekent het behoren tot één centrale facilitaire organisatie dat er meer 
mogelijkheden tot uitwisseling ontstaan. Dit biedt (carrière)kansen voor medewerkers en 
maakt bijvoorbeeld vervanging bij ziekte eenvoudiger. 

 
b. Het doel van de reorganisatie 

 
Verbeteren van de kwaliteit van de facilitaire processen binnen de RUG door de aansturing 
van alle generieke facilitaire processen vanuit een centraal punt binnen de RUG te coördineren 
en alle betrokken functies onder één centrale leiding te brengen. In deze reorganisatie wordt 
de blauwdruk voor de Centrale Facilitaire reorganisatie verder uitgewerkt en geconcretiseerd. 
 

c. De aard en omvang van de reorganisatie 
 
De afdelingen die in reorganisatie gebracht worden zullen in het reorganisatieplan in detail 
beschreven worden. Bij de faculteiten en diensten gaat het om alle functies en medewerkers in 
vaste dienst (of tijdelijke dienst met uitzicht op vast) die betrokken zijn bij de generieke 
decentrale facilitaire werkzaamheden. In totaal gaat het om ongeveer 135 medewerkers. Ook 
bij het huidige facilitair bedrijf zullen een aantal functies en medewerkers die betrokken zijn 
bij de uitvoering van generieke facilitaire processen tot de reorganisatie behoren. Het Facilitair 
Bedrijf gaat als gevolg hiervan ook intern enkele functies herschikken, maar die veranderingen 
vallen buiten de voorgenomen reorganisatie. 
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d. De financiële en/of formatieve randvoorwaarden 

 
Als randvoorwaarde voor de verandering is meegegeven dat de wijziging van organisatie geen 
stijging van kosten met zich meebrengt op het vlak van de facilitaire processen. Er is geen 
verdere bezuinigingstaakstelling gesteld. 
 

e. De uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking dot de consequenties 
voor het personeel 
 
De medewerkers met uitvoerende generieke facilitaire taken binnen een faculteit of dienst 
zullen organisatorisch bij het Facilitair Bedrijf geplaatst worden, maar het grootste deel zal 
fysiek werkzaam blijven bij de faculteit of dienst waar ze nu werkzaam zijn. De 
faculteitsbesturen en directies van diensten hechten zeer aan de continuïteit van 
dienstverlening. De medewerkers die nu coördinerende taken verrichten of specialistische 
taken zullen rekening moeten houden met een wijziging van werkzaamheden. Er zullen bij de 
organisatieverandering wel functies verdwijnen of wijzigen, maar het is de verwachting dat alle 
medewerkers met een vast dienstverband of uitzicht of vast weer op een passende functie 
geplaatst kunnen worden. Het is niet nodig om voorzieningen voor boventalligheid te treffen. 
De reguliere scholingsbudgetten (2% van de personeelslasten) zullen gebruikt worden voor de 
ondersteuning van het veranderingstraject via groepsgewijze en individuele scholing.  
 

f. De procedure voor de voorbereiding en uitvoering van de reorganisatie 
 
De leiding van de reorganisatie bestaat uit: 
 T. de Witt Hamer, directeur FB, voorzitter;  
 S. van Galen, directeur Bureau van de universiteit; 
 D. Veldhuis, PH Middelen Faculty of Science and Engineering(FSE); 
 R. Landeweerd, PH Middelen GMW. 

 
De leiding van de reorganisatie wordt bijgestaan door G. Maas, extern projectleider, G van der 
Meer, beleidsadviseur HR en diverse HR adviseurs. 
 
Overeenkomstig de CAO en de ‘Reorganisatiecode Rijksuniversiteit Groningen 2008” worden 
een reorganisatieplan en separaat een personeelsplan opgesteld.  
 
In het reorganisatieplan wordt het ontwerp voor de centrale facilitaire organisatie verder 
uitgewerkt tot op afdelings-en functieniveau. Verder zal de plaatsingsprocedure beschreven 
worden voor het geobjectiveerd plaatsen van medewerkers op de bestaande en nieuwe 
functies. In het personeelsplan wordt de plaatsing van de medewerkers op de functies 
uitgewerkt. 
 
Het betreft een universiteitsbrede reorganisatie. De Universiteitsraad is het betrokken 
medezeggenschapsorgaan. De faculteitsraden en dienstraden hebben geen formele rol in het 
reorganisatieproces. Ze worden wel geïnformeerd over de stappen. 
 
 

Voorbereiding 
 Bespreking in Managementberaad van blauwdruk Centrale facilitaire 

organisatie 
Juli/11 
september 

 Drie informatiebijeenkomsten voor betrokken facilitair medewerkers 
over de blauwdruk Centrale facilitaire organisatie en het verdere proces 

september 

 Melding (voorgenomen besluit tot reorganisatie) CvB Week 36, 4 sept 
 CvB stelt UR en LO schriftelijk in kennis van voorgenomen 

reorganisatie 
Week 36, 7 sept 

 LO toetst melding aan eisen cao NU en overeengekomen wordt tussen 
CvB en LO of een sociaal plan wordt opgesteld.  

Week 38, 20 
sept 

 UR adviseert het CvB ten aanzien van de melding en voorgenomen 
besluit tot reorganisatie 

Week 39, 28 
sept 

 CvB stelt melding vast en besluit definitief tot reorganisatie, wijst 
leiding reorganisatie aan en informeert leiding betrokken eenheden.  

Week 40, 2 okt 



4 
Melding is besproken in vergadering CvB d.d. 4.9.2017 

 Leidingen eenheden informeren direct betrokkenen. Week 40 
Reorganisatieplan, Communicatieplan  
 Leiding van de reorganisatie (LvdR) stelt reorganisatieplan op 

(inclusief communicatieplan) 
Gereed week 44 

 LvdR legt concept reorganisatieplan voor aan betrokken 
personeelsleden. Medewerkers hebben 15 werkdagen gelegenheid tot 
het indienen van schriftelijk commentaar. 

Week 44, 45, 46 

 Personeelsleden die schriftelijk reageren hebben recht op schriftelijk 
antwoord van de leiding van de reorganisatie binnen twee weken na 
afloop van de reactietermijn van de personeelsleden. Eventuele 
bijstelling van het plan vindt plaats.  

Week 47, 48 

 LvdR legt reorganisatieplan ter voorlopige vaststelling voor het CvB 
(inclusief schriftelijke reacties en antwoorden) 

Week 48 

 De U-Raad heeft adviesrecht m.b.t. reorganisatieplan. Week 49,50 14 
dec 

 Het Lokaal overleg bespreekt het reorganisatieplan Week 50 13 dec 
 Het CvB stelt het reorganisatieplan vast  Week 2, 8 jan 
 Het CvB informeert leiding reorganisatie, leiding reorganisatie 

informeert betrokken personeelsleden over het reorganisatieplan  
Week 2, 8 jan 

Personeelsplan  
 Leiding van de reorganisatie (LvdR) stelt personeelsplan op. Gereed week 6, 

5 februari 
 LvdR legt concept personeelsplan voor aan betrokken personeelsleden. 

Medewerkers hebben 10 werkdagen gelegenheid tot commentaar. 
Week 6, 7 

 Personeelsleden die schriftelijk reageren hebben recht op schriftelijk 
antwoord van de leiding van de reorganisatie binnen twee weken na 
afloop van de reactietermijn van de personeelsleden. Eventuele 
bijstelling van het personeelsplan vindt plaats.  

Week 8,9 

 LvdR legt personeelsplan ter voorlopige vaststelling voor het CvB 
(inclusief schriftelijke reacties en antwoorden) 

Week 10, 5 
maart 

 Het Lokaal overleg bespreekt het personeelsplan Week 12, 21 
maart 

 De personeelsgeleding UR heeft adviesrecht over het personeelsplan.  Week 13, 29 
maart 

 Het CvB stelt het personeelsplan definitief vast.  Week 14, 
dinsdag 3 april?  

 Het CvB informeert leiding reorganisatie en ontheft de leiding van de 
taak, leiding reorganisatie informeert betrokken personeelsleden.  

Week 14 

 Implementatie van het personeelsplan via plaatsingsbrieven aan het 
betrokken personeel namens het CvB 

Vanaf week 14 

 Evaluatie van de reorganisatie (na de implementatie in twee ronden) 2020 
 
 

g. De verwachte rechtspositionele gevolgen in algemene zin 
 
De betrokken medewerkers worden na afloop van de planperiode allemaal geplaatst op een 
functie die organisatorisch onder het Facilitair Bedrijf valt. Medewerkers zullen voor een groot 
deel op hetzelfde takenpakket werkzaam blijven.  
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1 Inleiding 

1.1 Projectachtergrond 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kent een centraal Facilitair Bedrijf (FB) met daarnaast 
decentrale facilitaire afdelingen binnen de eenheden van de RUG. Het FB is momenteel 
verantwoordelijk voor RUG brede facilitaire processen zoals schoonmaak, beveiliging en 
catering, onderhoud aan gebouwen en installaties, terreinbeheer en het inkoop- en 
contractmanagement van RUG brede producten en diensten. De decentrale facilitaire afdelingen 
binnen de eenheden zijn momenteel verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van een 
aantal decentrale facilitaire processen. 
 
In 2015 en 2016 zijn een drietal sessies georganiseerd met alle Portefeuille Houders Middelen 
van de faculteiten en de Directeuren van de diensten. Onderwerpen die in de sessies aan de orde 
zijn gekomen zijn: centralisatie van facility management, decentrale uitvoering met een centrale 
coördinatie, de regieorganisatie en hoe een centrale facilitaire organisatie binnen de RUG 
georganiseerd zou kunnen worden. 
 
Resultaat van de drie sessies was dat er draagvlak was om een concept opdrachtformulering op 
te stellen om een blauwdruk uit te werken voor een toekomstig centraal Facilitair Bedrijf. Deze 
opdrachtformulering is op 16 december 2016 verstuurd aan het Managementberaad en 
aansluitend besproken en geaccordeerd in het Managementberaad. 
 
1.2 Waarom centraliseren 
De RUG ontwikkelt zich steeds meer tot een regie-organisatie waarbij facilitaire processen 
universiteit breed worden uitgevoerd en aangestuurd. Belangrijke gezamenlijke doelen zijn: 
tevreden eindgebruikers, efficiënte dienstverlening, flexibele organisatie, reduceren van kosten, 
borgen van continuïteit, beheersen van risico’s en transparantie. Het gaat hierbij om een 
optimale afstemming tussen vraag (medewerkers / studenten / derden) en aanbod (eigen en 
ingekochte diensten).  
 
Een goede en efficiënte dienstverlening en informatievoorziening vraagt om een uniforme 
organisatiebesturing. Dan zullen medewerkers en studenten overal binnen de RUG gebruik 
kunnen maken van gelijksoortige facilitaire diensten en zal het zal ook voor iedereen duidelijk 
zijn (ongeacht bij welke eenheid iemand hoort) welke dienstverlening er binnen de RUG wordt 
aangeboden en waar men daarvoor terecht kan. 
 
Momenteel heeft de RUG een centraal facilitair bedrijf en een aantal decentrale facilitaire 
organisaties waardoor besturingsprocessen niet uniform georganiseerd zijn (‘ieder doet het op 
zijn eigen manier’). Dit leidt tot suboptimalisatie, inefficiëntie en onvolledigheid van 
informatie. 
 
Suboptimalisatie ontstaat doordat eenheden (facilitaire) processen op de best mogelijke wijze 
binnen de eigen eenheid proberen te organiseren. Dit lijkt goed en leidt lokaal tot goede 
dienstverlening, maar leidt RUG breed tot allerlei problemen omdat er geen of onvoldoende 
gebruik gemaakt wordt van kennis en ervaring van elkaar. Hierdoor wordt het wiel telkens 
opnieuw uitgevonden en worden best practices niet ontwikkeld en toegepast bij alle eenheden. 
Doordat veel contracten inmiddels RUG breed worden aanbesteed, leidt implementatie daarvan 
iedere keer tot afstemmingsproblemen omdat een kennelijk uniforme dienstverlening binnen de 
RUG op zeer veel manieren wordt uitgevoerd. Een ander voorbeeld is het opstellen van BHV-
plannen. Dit gebeurt bij iedere faculteit en bij iedere dienst apart. Bij de ene eenheid door de 
facility manager, bij de andere eenheid door een PH-middelen en in een enkel geval door een 
veiligheidsdeskundige. Alle eenheden ontwikkelen hiervoor hun eigen formats. Ervaringen 
worden niet of onvoldoende uitgewisseld. Wenselijk zou zijn indien een team van 
gespecialiseerde BHV-professionals dit voor de verschillende eenheden op een uniforme wijze 
zou uitvoeren. Door processen uniform aan te sturen kan tevens beter invulling gegeven worden 
aan wet- en regelgeving zoals ARBO, legionellabeheer, participatiewet, Europees aanbesteden 
e.d. 
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Inefficiëntie ontstaat doordat de decentrale facilitaire organisaties niet of onvoldoende 
samenwerken en nauwelijks capaciteit/medewerkers uitwisselen bijvoorbeeld in geval van 
ziekte, verlof of calamiteiten. Iedere eenheid is verantwoordelijk voor haar eigen 
capaciteitsvraagstukken en in geval van ziekte wordt eerder het uitzendbureau gebeld dan een 
collega van een faculteit op 100 meter afstand.  
 
Een bijkomend effect is dat er minder ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor facilitaire 
medewerkers. Uitwisselings- en doorgroeimogelijkheden boeien en binden medewerkers. Dit 
leidt tot professionalisering en geeft meer zekerheid op continuïteit in dienstverlening, wat een 
gunstig effect heeft op de klanttevredenheid bij medewerkers en studenten. 
 
Onvolledigheid van informatie is het gevolg van het feit dat processen niet uniform 
georganiseerd zijn en informatiesystemen zoals Planon niet door alle eenheden gebruikt 
worden. Hierdoor zijn processen niet geborgd en ontstaat er geen bruikbare betrouwbare 
informatie. Dit heeft tot gevolg dat het aansturen van externe dienstverleners lastig is, er geen 
RUG-breed inzicht is in de facilitaire kosten en hierdoor niet aan benchmarking gedaan kan 
worden. Verbeterprocessen komen hierdoor niet van de grond. De implementatie van nieuwe 
contracten brengt hierdoor veel problemen met zich mee. Eenheden zijn verschillend 
georganiseerd waar de RUG op moment van implementatie tegenaan loopt. 
 
Binnen het Nederlandse universitaire landschap is de RUG bovendien nog de enige universiteit 
waar het facilitaire ‘speelveld’ versnipperd is. Alle andere universiteiten zijn de afgelopen jaren 
om voorgaande redenen overgeschakeld naar een centrale aansturing van facilitaire processen 
en medewerkers. 
 
Samengevat betekent een centrale facilitaire organisatie dat de dienstverlening aan de eenheden 
en de aansturing van de medewerkers door een facilitair manager ook bij een centrale regie-
organisatie decentraal zal plaatsvinden. Echter door facilitaire processen centraal te organiseren 
en aan te sturen, zal de samenwerking verbeteren en wordt het eenvoudiger om uniforme 
kwaliteit te leveren en schaalvoordelen te benutten wat tevens leidt tot meer flexibiliteit, 
risicobeheersing en continuïteit.  
 
Door verbeterde samenwerking zal er meer inbreng zijn op het gebied van innovatie en best-
practices wat leidt tot professionalisering van de facilitaire dienstverlening. Voor de 
medewerkers betekent het behoren tot één centrale facilitaire organisatie dat er meer 
mogelijkheden tot uitwisseling ontstaan. Dit biedt (carrière)kansen voor medewerkers en maakt 
bijvoorbeeld vervanging bij ziekte eenvoudiger hetgeen kostenverlaging tot resultaat heeft. 
 
1.3 Een verandering op twee fronten 
Centralisatie van facility management binnen de RUG heeft niet alleen betrekking op het 
herschikken van de facilitaire medewerkers uit de eenheden naar het Facilitair Bedrijf maar 
heeft ook als directe consequentie dat er een organisatieverandering binnen het Facilitair Bedrijf 
benodigd is. Immers het enkel ‘verhangen’ van medewerkers zal niet leiden tot een duurzame 
verbetering van de facilitaire dienstverlening. Hiervoor is ook nodig dat het gehele 
besturingsconcept van facility management wordt aangepast hetgeen ook betekent dat de 
andere onderdelen van het Facilitair Bedrijf op onderdelen herschikt moeten worden. Het één 
kan niet los worden beschouwd van het ander! Daarom wordt in dit rapport de toekomstige 
inrichting van het gehele Facilitair Bedrijf geschetst en beperkt het zich niet tot de herschikking 
van de facilitaire medewerkers uit de eenheden. 
 
De besluitvormingsprocedure wordt echter wel gescheiden. Voor de herschikking van de 
facilitaire medewerkers uit de eenheden heeft betrekking op een RUG-brede verandering 
waarbij alle eenheden betrokken zijn. Bij de besluitvorming hierover is de Stuurgroep, het 
Managementberaad en de U-raad betrokken. De veranderingen binnen het Facilitair Bedrijf is 
vooral een verantwoordelijkheid van het Facilitair Bedrijf , bij de besluitvorming hierover is de 
Dienstraad betrokken. 
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1.4 Projectresultaat, uitgangspunten en afbakening 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het projectresultaat, de geldende kaders en 
uitgangspunten, de aandachtspunten zoals geformuleerd in het Managementberaad, de 
afbakening van het project en de relaties van het project met andere projecten. 
 
1.4.1 Projectresultaat 
Het projectresultaat kan als volgt worden gedefinieerd:  
Een binnen de RUG afgestemde blauwdruk voor het toekomstige Facilitair Bedrijf waarin in 
ieder geval aandacht is besteed aan: 
1. Organisatie; 

a. Inrichting centraal Facilitair Bedrijf (structuur) 
b. Rollen en functies 
c. Formatieve omvang 

2. Besturingsprincipes; 
a. Rol faculteiten/diensten, Managementberaad, CvB en FB 
b. Besturingsinstrumenten (DVO’s, doorbelasting kosten, klantmanagement) 

3. Scope; 
a. Vaststellen per faculteit/dienst wat huidige scope is van facility management 
b. Gedetailleerde uitwerking per faculteit/dienst van de scope/activiteiten waarvoor het 

centrale FB verantwoordelijk wordt en datgene wat achterblijft bij de eenheden 
4. Planning en globale aanpak van de implementatie en besluitvormingsprocedure; 
5. Beschrijving van de raakvlakken met andere diensten; 
6. Business case met de financiële consequenties van het project (per eenheid); 
7. Alle stakeholders zijn geïnformeerd. 
 
1.4.2 Kaders en uitgangspunten 
In de projectopdracht (FB16.0304/1 december 2016) zijn de volgende kaders en uitgangspunten 
genoemd: 
› Er komt één centrale facilitaire organisatie; 
› Medewerkers die nu bij een specifieke faculteit/dienst werken, zullen ook in de nieuwe 

situatie zo veel als kan op hun oorspronkelijke standplaats worden ingezet; 
› Er moet rekening gehouden worden met de zorgen/aandachtspunten van de 

faculteiten/diensten; 
› Het voorstel moet naast een ‘ontwerp’ ook een financiële paragraaf bevatten waarin een 

vergelijking gemaakt wordt tussen de huidige en de nieuwe situatie; 
› Er dient rekening gehouden te worden met andere lopende projecten waar raakvlakken mee 

zijn; 
› Er dient rekening gehouden te worden met andere RUG onderdelen waarmee veel 

samenwerking plaatsvindt: VGI, CIT, AMD, HR, FSSC. 
 
1.4.3 Aandacht 
Tijdens de sessies met de PH’s Middelen en Directeuren is aangegeven dat in de planvorming 
nadrukkelijk aandacht wordt geschonken aan de volgende zorgen en opmerkingen: 
› Hoe wordt de coördinatie van de facilitaire processen bij/door de opdrachtgever 

(faculteit/dienst) georganiseerd; 
› Hoe blijven faculteiten/diensten invloed uitoefenen op de dienstverlening; hoe wordt de 

‘demand’-kant goed afgedekt; 
› Hoe zorgen we ervoor dat de eenheden invloed kunnen blijven uitoefenen op de personele 

bezetting binnen hun Faculteit/Dienst; 
› Hoe borgen we de ‘kleine kwaliteit’; 
› Hoe zorgen we er voor dat de facilitaire kosten niet gaan stijgen; 
› Op welke wijze wordt geregeld dat opdrachtgevers - indien gewenst - mee bepalen welke 

operationele facilitaire medewerkers er worden ingezet; 
› Hoe gaat een SLA/DVO eruit zien; 
› Aanvullend aandachtspunt is dat we moeten leren van de ervaringen van de centralisatie van 

het FSSC en van HR. 
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1.4.4 Afbakening 
Dit project beperkt zich tot het ‘ontwerp’ van de blauwdruk. De implementatie maakt geen 
onderdeel uit van het project. Het resultaat van dit project vormt de input voor het 
implementatieproject dat een logisch vervolg is indien het CvB en de Medezeggenschap positief 
beslist/adviseert ten aanzien van de blauwdruk. 
 
De verantwoordelijkheid voor de communicatie met facilitaire medewerkers (centraal en 
decentraal) over dit project ligt niet bij het project maar ligt in de lijn. Het project ondersteunt 
de lijn hierin, bijvoorbeeld door informatiememo’s op te stellen die de lijn kan gebruiken om de 
medewerkers eenduidig te informeren. 
 
1.4.5 Relaties met andere projecten 
Dit project heeft relaties met de volgende andere projecten: 
› Project ‘Uniformeren van de facilitaire processen binnen de RUG’’ 
› Project ‘Uniformering operationele inkoop’; 
› Project ‘AO/IB opdrachtverstrekking’; 
› Project ‘Herinrichting GTB’. 
 
Tweewekelijks is er een afstemmingsoverleg met de projectleiders van de verschillende 
projecten, de manager Communicatie en beleid en het hoofd Servicebureau onder 
voorzitterschap van Tom de Witt Hamer om afstemming tussen de projecten te organiseren. 
 
1.5 Fasering en activiteiten 
Het project kent de volgende fasering: 
› Fase 1. Voorbereiding; 
› Fase 2. Inventarisatie; 
› Fase 3. Ontwerp; 
› Fase 4. Besluitvorming; 
› Fase 5. Implementatie Zernike Campus; 
› Fase 6. Implementatie binnenstad. 
 
Iedere fase eindigt met formele besluitvorming (door Stuurgroep of CvB) alvorens gestart kan 
worden met de volgende fase. In figuur 1 worden de verschillende fasen grafisch weergegeven en 
wordt op hoofdlijnen de resultaten van de afzonderlijke fasen gespecificeerd. 
 

 
Figuur 1. Fasering project 

 
1.5.1 Fase 1. Voorbereiding 
In de voorbereidingsfase is het projectplan opgesteld dat door de Stuurgroep is geaccordeerd. 
Voorts heeft de projectgroep in fase 1 een bezoek gebracht aan Wageningen universiteit. 
 
1.5.2 Fase 2. Inventarisatie 
In fase 2 heeft de inventarisatie plaatsgevonden van de facilitaire activiteiten en facilitaire 
medewerkers bij de eenheden. Met alle eenheden hebben gesprekken plaatsgevonden en door 
de eenheden zijn vragenlijsten ingevuld. De ingevulde data is door het projectteam gevalideerd 
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waarna aanvullende vragen zijn gesteld. Nadat de data correct was zijn de data van alle 
eenheden in een database opgenomen. 
In de inventarisatiefase zijn ook alle facilitaire medewerkers in kleine groepen per eenheid 
geïnformeerd over het project. 
 
1.5.3 Fase 3. Ontwerp 
Nadat alle relevante data zijn geïnventariseerd is het ontwerp voor de toekomstige organisatie 
van facility management voor de RUG gemaakt. Het ontwerp heeft onder andere betrekking op: 
› (Regie)organisatie centraal Facilitair Bedrijf (structuur); 
› Bemensing (regie)organisatie Centraal Facilitair Bedrijf; 
› Besturingsprincipes; 
› Scope; 
› Beschrijving van de raakvlakken met andere centrale diensten. 
 
Het voorlopig ontwerp (VO) is in de projectgroep gemaakt in een tweetal ateliersessies. Het 
concept VO is vervolgens besproken in een klankbordsessie met alle facility managers. De 
opmerkingen uit de klankbordsessie zijn verwerkt in het VO. Dit VO is vervolgens in een tweetal 
sessies besproken met de stuurgroep. In de bijeenkomsten met de stuurgroep is ook veel 
aandacht geweest voor het besluitvormingsproces en het medezeggenschapsproces. 
Het definitief ontwerp, inclusief businesscase, procedures, planning en plan van aanpak wordt 
besproken in het Managementberaad en ter accordering voorgelegd aan de stuurgroep. 
 
1.6 Projectorganisatie 
 
1.6.1 Projectorganisatie 
Het project kent een stuurgroep en een projectgroep. In de stuurgroep hebben zitting: 
› S. van Galen, directeur Bureau, voorzitter; 
› T. de Witt Hamer, directeur FB; 
› D. Veldhuis, PH Middelen Faculty of Science and Engineering(FSE); 
› R. Landeweerd, PH Middelen GMW; 
› G. van der Meer, HR. 
 
De projectgroep bestaat uit: 
› H. Emmens (FSE); 
› M. Boersma (FB); 
› A. Ottens (FB [FEB/FRW/CIT]); 
› M. Iemhoff (GMW); 
› R.P. Datema (FB); 
› H. de Langen (FB); 
› E. de Jong (FB); 
› G. Maas, projectleider (extern). 
 
1.6.2 Stuurgroep 
De stuurgroep is opdrachtgever van het project, vertegenwoordigt alle diensten en faculteiten. 
De stuurgroep beslist en heeft het project waar nodig bijgestuurd. De stuurgroep stemt binnen 
de RUG af waar nodig (CvB, overige PH’s Middelen, Directeuren diensten, U-Raad, e.d.) 
De stuurgroep is vier keer bijeengeweest. In de stuurgroep zijn beslisdocumenten besproken en 
geaccordeerd en is inhoudelijk gesproken over de toekomstige blauwdruk voor facility 
management binnen de RUG. 
 
1.6.3 Projectgroep 
De projectgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. De projectgroep 
is wekelijks bijeen gekomen. Binnen de projectgroep zijn contactpersonen voor alle eenheden 
van de RUG benoemd. Zij hebben gedurende het geheel project contact gehouden met de 
eenheden. Eén van de projectmedewerkers is verantwoordelijk voor communicatie naar de 
verschillende stakeholders, e.e.a. in nauwe afstemming met de stuurgroep. 
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1.7 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie beschreven, zowel de situatie bij de eenheden als bij het 
Facilitair Bedrijf. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de ontwerpprincipes die aansluitend worden 
gehanteerd bij de besturingsprincipes (hoofdstuk 4) en de organisatie van het Facilitair Bedrijf 
(hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 gaat over gedragsverandering. In hoofdstuk 7 wordt de 
formatieontwikkeling beschreven. In hoofdstuk 8 tenslotte worden de vervolgstappen/ 
besluitvormingsprocedure beschreven. 
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2 Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie bij de eenheden en bij het Facilitair 
Bedrijf. 
 
2.1 Eenheden 
 
2.1.1 Decentrale facilitaire organisaties 
Binnen alle eenheden van de RUG zijn er facilitaire medewerkers actief. De organisatie verschilt 
sterk per eenheid. De grotere faculteiten en diensten beschikken allemaal over facilitaire 
organisaties die worden aangestuurd door facility managers en teamleiders (die in het ene geval 
teamleider heten, in het andere geval gebouwbeheerder of afdelingshoofd). Bij de kleinere 
eenheden is er veelal geen facility manager maar worden de facilitaire medewerker(s) direct 
door de PH-middelen of de directeur van de dienst aangestuurd. 
De functiebenamingen, de UFO-indeling en de taken die medewerkers hebben verschillen 
eveneens sterk per eenheid. De operationele medewerkers voelen zich sterk verbonden met 
‘hun’ faculteit of dienst, zij kennen de gebouwen en de mores van de medewerkers en studenten. 
 
Een bijzondere organisatie is Zernike West waar FEB, Ruimtelijke Wetenschappen en het CIT 
hun facilitaire activiteiten laten uitvoeren door Facility Services Zernike West, dat kan worden 
beschouwd als een samenwerkingsverband op facilitair gebied.  
Ook voor KVI-Cart, Wijsbegeerte en het Facilitair Bedrijf geldt een bijzondere organisatie. Deze 
eenheden worden al volledig geserviced vanuit het FB. Er is momenteel één facility manager die 
voor deze drie eenheden verantwoordelijk is. 
 
2.1.2 BHV-coördinatie en Arbo 
De facilitaire organisaties binnen de eenheden zijn vrijwel allemaal verantwoordelijk voor BHV-
coördinatie en Arbo. Sommige eenheden hebben dit professioneel georganiseerd met dedicated 
verantwoordelijke specialisten. De meeste eenheden hebben dit echter niet professioneel 
georganiseerd en is dit een activiteit die ‘erbij’ wordt gedaan. 
 
De AMD is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van RUG-beleid op het gebied van BHV en 
Arbo. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor dit beleid ligt bij de eenheden. De AMD moet 
hiervoor met alle eenheden separaat communiceren en afstemmen, hetgeen niet optimaal 
functioneert omdat het aantal betrokkenen vanuit de eenheid groot is en divers van 
samenstelling (uiteenlopend van een PH tot een medewerker interne dienst). 
 
2.1.3 Facilitaire activiteiten en formatieve omvang 
Er zijn 137 medewerkers (93 fte) met generieke facilitaire taken werkzaam bij de eenheden. 
Onder generieke facilitaire taken wordt verstaan: facilitaire taken die bij vrijwel alle eenheden 
voorkomen. In tabel 1 worden de aantallen medewerkers per eenheid weergegeven.  
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Tabel 1. Facilitaire medewerkers per eenheid 

Eenheid # Medewerkers # FTE 

Bureau van de Universiteit   20,0   13,1  

Facilitair bedrijf   9,0   4,2  

Facility Services Zernike West  15,0   12,4  

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen   14,0   11,0  

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap  7,0   1,1  

Faculteit Letteren/Rechtsgeleerdheid *) 23 ,0   11,6  

Faculteit Wijsbegeerte   2,0   0,3  

Faculty of Science and Engineering   31,0   27,0  

KVI Cart  5,0   2,9  

Sportcentrum  1,0   0,1  

Studentenservice centrum  1,0   0,5  

Universiteitsbibliotheek  7,0   6,8  

University College Groningen   1,0   1,0  

USVA  1,0   1,0  

Totaal  137,0   92,9  
*)Opmerking: De exacte verdeling tussen Letteren en Rechten is niet bekend 

 
In tabel 2 staan de verschillende activiteiten benoemd die worden uitgevoerd door de 
medewerkers.  
 

Tabel 2. Facilitaire activiteiten 

Activiteit FTE 

Handyman/ bode  22,3  

Receptie portier   27,5  

Audio video   1,5  

Logistiek   9,4  

Zaalwacht   3,2  

Coördinatie en management  11,2  

Administratie  1,0  

Financieel   0,2  

Evenementen   1,6  

Back office   3,4  

Secretariaat   1,1  

BHV coordinatie   4,0  

ARBO   3,2  

Projectmanagement  0,0  

Inkoop en bestellen  0,4  

Pedel   2,0  

Overige taken  0,8  

Totaal FTE  92,9  

 
 
In tabel 3 kan worden afgelezen dat het merendeel van de medewerkers een vast dienstverband 
heeft met de RUG maar ruim 30% van de medewerkers heeft een flexibel contract met de RUG. 
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Tabel 3. Contractvorm 

Contractvorm # Medewerkers # FTE 

Nul-uren contract  8,0   4,6  

Oproepkracht  20,0   5,6  

Tijdelijk dienstverband  5,0   3,9  

Vast dienstverband  91,0   74,3  

Overig/onbekend  13,0   4,6  

Totaal  137,0   92,9  

 
Uit tabel 4 blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de facilitaire medewerkers bij de eenheden 
relatief oud is, ruim 50% van de medewerkers is ouder dan 50 jaar en slechts 19% is jonger dan 
40 jaar. 
 

Tabel 4. Leeftijd 

Leeftijd % 

> 60  13% 

50 - 60 39% 

40 - 50 29% 

30 - 40 9% 

<30  10% 

 
2.2 Facilitair Bedrijf 
Het Facilitair Bedrijf kent momenteel de volgende afdelingen: 
› Het Servicebureau met de Servicedesk, Kwaliteitsmanagement , Arbo, BHV en het 

Secretariaat; 
› Gebouw & Terrein Beheer; verantwoordelijk voor het onderhoud en de kleinere projecten 

aan gebouwen, installaties en terreinen; 
› Facilities; met de uitvoerende afdelingen Archief en de Vervoersdienst en de 

contractmanagers; 
› Food & Drinks; verantwoordelijk voor de restaurants, deze afdeling wordt momenteel 

uitbesteed; 
› Inkoopmanagement;  
› Facility management; dit betreft de uitvoerende facilitaire activiteiten ten behoeve van het 

Facilitair Bedrijf, KVI-Cart en Wijsbegeerte. 
 
Het Facilitair Bedrijf wordt aangestuurd door een directeur die wordt ondersteund door een 
kleine afdeling beleidsondersteuning en een management controller. 
 
In figuur 2 is het huidige organogram van het Facilitair Bedrijf weergegeven. 
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Figuur 2. Organogram Facilitair Bedrijf 

 
Het aantal fte van het Facilitair Bedrijf wordt weergegeven in tabel 5. 
 

Tabel 5. Formatieomvang Facilitair Bedrijf 

Afdeling FTE 

Directie 1,0 

Beleidsondersteuning 1,9 

Servicebureau / Bestuursbureau 2,0 

Secretariaten 3,2 

Servicedesk 4,1 

Facility Management 01) 

Food & Drinks 20,92) 

Facilities 0,8 

- Contractmanagement 6,3 

- Logistiek 4,1 

- Archief 4,5 

Inkoop 9,5 

Unitmanagement GTB 2,0 

GTB Bedrijfsbureau 5,4 

Technisch Beheer 16,8 

Terrein Management 3,8 

Verbouwprojecten 13,5 

Energie & Water management 2,0 

Totaal 101,7 

1. Deze medewerkers zijn opgenomen in de formatie van de eenheden in paragraaf 2.1 

2. Dit betreft 19,9 fte uitvoerende cateringmedewerkers en het hoofd Food & Drinks die na de uitbesteding 

verantwoordelijk wordt voor het contractmanagement.  
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3 De ontwerpprincipes 

Voor het opstellen van de blauwdruk voor de toekomstige organisatie van facility management 
voor de RUG zijn er een drietal ontwerpprincipes ontwikkeld. Deze ontwerpprincipes gelden alle 
drie als uitgangspunt voor de toekomstige organisatie en besturing van facility management. 
 
3.1 Ontwerpprincipe I 

 
Generieke facilitaire activiteiten zijn activiteiten die bij vrijwel alle eenheden voorkomen. Denk 
daarbij aan portiers, BHV, interne dienst, handyman, logistiek, facilitaire administratieve 
activiteiten, e.d. Naast generieke facilitaire activiteiten is er bij sommige eenheden ook sprake 
van specifieke facilitaire activiteiten; denk in dit verband aan de AV productiefaciliteiten bij 
Rechten en Letteren, het onderhoud instrumentarium bij FSE de inhoudelijke balieactiviteiten 
bij de UB en het Sportcentrum waar de baliemedewerkers inhoudelijke kennis nodig hebben van 
alle sporten. 
 
De achterliggende gedachte om alleen generieke facilitaire activiteiten te clusteren is dat op dit 
gebied de eenheden van elkaar kunnen leren, dat best-practices ontwikkeld kunnen worden en 
kunnen worden toegepast, dat er gebenchmarkt kan worden en dat uitwisseling van 
medewerkers mogelijk is (bijvoorbeeld in geval van ziekte). Voor generieke facilitaire 
activiteiten is weliswaar lokale kennis nodig, bijvoorbeeld van de gebouwen en de faculteit maar 
geen speciale opleiding of toepassing van specifieke software.  
 
3.2 Ontwerpprincipe II 

 
De faculteiten/diensten zijn verschillend van aard en de activiteiten en processen die worden 
uitgevoerd bij de verschillende eenheden verschillen sterk van elkaar. Hierdoor hebben de 
eenheden verschillende facilitaire behoeften. Het is de nadrukkelijke ambitie van het FB om de 
faculteiten/eenheden te ondersteunen bij het realiseren van hun strategische ambities, dit vergt 
maatwerk in dienstverlening. Ontwerpprincipe II is ook In lijn met governance-model van de 
RUG dat uitgaat van zelfstandige eenheden met verantwoordelijkheid die laag in de organisatie 
ligt. 
 
Aandacht voor lokale diversiteit impliceert nadrukkelijk niet dat de facilitaire dienstverlening 
tussen de verschillende eenheden te veel verschilt. Hiervoor wordt er een basispakket 
ontwikkeld dat gelijk is voor alle eenheden van de RUG. Binnen de kaders die de RUG hanteert 
kunnen de eenheden op grond van functionele argumenten aanvullende diensten afstemmen 
met het FB. Voor de aanvullende dienstverlening fungeert de faculteit/dienst als opdrachtgever 
en het FB als opdrachtnemer. Het opdrachtgever/opdrachtnemerspel moet daarbij goed worden 
gespeeld en worden gefaciliteerd met het juiste instrumentarium. 
 
3.3 Ontwerpprincipe III 

 
Kenmerkend voor veel facilitaire diensten is dat deze decentraal (in de gebouwen van de 
eenheden) moeten worden uitgevoerd, denk hierbij aan de portiers-, bodes- of de handyman-
diensten. De aansturing van deze medewerkers moet decentraal worden georganiseerd (vanuit 
het FB!). Dus decentrale teams waarbij de operationele medewerkers hiërarchisch worden 
aangestuurd door een facility manager of teamleider die verantwoordelijk is voor de 
locatie/faculteit/dienst. Het voordeel hiervan is dat reorganisatie van de decentrale facilitaire 

Ontwerpprincipe II; Aandacht voor lokale diversiteit 

Ontwerpprincipe I; Alleen generieke facilitaire activiteiten onderbrengen bij het FB 

Activiteiten die decentraal moeten worden uitgevoerd decentraal organiseren en  
activiteiten die centraal kunnen worden uitgevoerd centraal organiseren 
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organisaties achterwege kan blijven en de huidige facilitaire organisaties ‘herschikt’ kunnen 
worden onder het FB. 
 
Anderzijds worden activiteiten die wel centraal uitgevoerd kunnen worden centraal 
georganiseerd. Denk in dit verband aan de BHV- en Arbo-activiteiten, de logistieke activiteiten 
of de facilitaire administratieve activiteiten. Voor deze activiteiten zijn schaalvoordelen te 
realiseren indien deze centraal worden georganiseerd, ook kunnen deze activiteiten aanzienlijk 
geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd worden indien deze voor de RUG als geheel worden 
georganiseerd. 
 
  



 
 

 
Centrale facilitaire organisatie › 16 

4 Besturing facility management 

De ontwerpprincipes geven duidelijk richting aan de besturingsfilosofie voor facility 
management binnen de RUG. Wij gaan allereerst in op de verschillende spelers die betrokken 
zijn bij de besturing en vervolgens beschrijven wij de besturingsprincipes. 
 
4.1 De spelers 
De belangrijkste spelers bij de besturing van facility management zijn: 
› De eenheden; vertegenwoordigt door de PH-middelen van de faculteiten en de Directeuren 

van de diensten; 
› Het CvB; 
› Het Managementberaad; 
› Het Facilitair Bedrijf. 
 
In figuur 3 is de besturingsdriehoek weergegeven met daarin de spelers en hun rollen en de 
relaties naar elkaar. 
 

 
Figuur 3. De Besturingsdriehoek 

 
Het CvB stelt de kaders en de spelregels vast. Het CvB intervenieert ook wanneer het spel niet 
conform de spelregels wordt gespeeld of wanneer de gestelde kaders worden overschreden. 
Voorbeelden van kaders die het CvB stelt is dat de eenheden het beleid van de RUG moeten 
uitvoeren en compliant moeten zijn met wet- en regelgeving. Het CvB stelt ook de financiële 
kaders doordat zij de begrotingen van de eenheden vaststelt. 
 
In samenspel met het Managementberaad is het CvB ook de opdrachtgever voor het basispakket 
van facilitaire diensten. Het basispakket is voor alle eenheden identiek, denk hierbij aan de 
standaard dienstverlening ten aanzien van schoonmaak, catering, warme dranken, logistiek, 
onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties, repro, e.d. Het basispakket behelst circa 
80% van de facilitaire diensten. Om te voorkomen dat het voltallige Managementberaad over 
details van de service levels van het basispakket discussieert wordt er een Facilitaire Raad van 
Advies vanuit het Managementberaad ingesteld die de service levels voor het basispakket 
voorbereid in samenwerking met het FB. Uiteindelijk beslist het Managementberaad/CvB over 
de service levels van het basispakket. Om de administratieve lasten te minimaliseren en omdat 
de individuele eenheden hierop geen invloed kunnen uitoefenen wordt voorgesteld om de 
kosten die gemoeid zijn met het basispakket uit de algemene middelen te bekostigen.1 
 
Naast het basispakket kunnen de eenheden op functionele gronden aanvullende services 
afspreken met het FB. Voor deze diensten is de faculteit c.q. de dienst de opdrachtgever en het 
FB de adviseur en de opdrachtnemer. De afspraken voor de aanvullende diensten worden 
vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en de kosten die hiermee gemoeid zijn worden 
betaald door de eenheden.  

— 
1 Hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden 
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Bovenstaande betekent dat de faculteiten ook inspraak krijgen over onderwerpen die voorheen 
buiten de beïnvloedingssfeer van de faculteiten lagen (denk bijvoorbeeld aan de service levels 
van de restaurants). 
 
4.2 De facility manager als verbindende schakel 
Een belangrijke rol bij de besturing speelt de facility manager. De facility manager is de 
verbindende schakel tussen het FB en de faculteit/dienst. Zoals beschreven wordt in het 
volgende hoofdstuk is de facility manager weliswaar in dienst bij het FB maar het is van belang 
dat de facility manager zich 100% verantwoordelijk voelt voor de dienstverlening bij ‘zijn’ of 
‘haar’ faculteit(en) of dienst(en). Indien welke afdeling van het FB dan ook onvoldoende 
presteert zal de facility manager zijn collega hierop aanspreken en het indien nodig laten 
escaleren in de lijn van het FB. Het FB staat dan ook volledig ten dienste van de facility manager 
en niet andersom! De facility manager kan als verbindende schakel de samenwerking tussen de 
eenheden en het FB verbeteren en een einde kunnen maken aan de huidige wij/zij-cultuur. 
 
De facility manager is de ‘sparring-partner’ van de PH/Directeur. De facility manager vertaalt de 
functionele behoeften van de eenheid in concrete dienstverlening en legt dit vast in de 
dienstverlenings-overeenkomst. Waar nodig maakt hij hierbij gebruik van specifieke 
inhoudelijke expertise uit het FB. 
 
4.3 De besturingsprincipes 
In deze paragraaf worden de besturingsprincipes beschreven. 
 
Vraagsturing 
Uitgangspunt is vraagsturing. Dit geldt zowel voor de diensten uit het basispakket als voor de 
aanvullende diensten. Vraagsturing impliceert dat de opdrachtgever haar behoefte specificeert, 
vanzelfsprekend heeft het FB daarbij de rol van adviseur. Het basispakket wordt bepaald door 
de Raad van Advies (vertegenwoordiging uit Managementberaad), met instemming van CvB. 
Faculteiten/diensten bepalen aanvullende diensten binnen de kaders van de RUG. 
 
Winkelnering 
Er is sprake van gedwongen winkelnering. Dat impliceert dat de eenheden niet vrijelijk kunnen 
shoppen. Omdat de eenheden gedwongen zijn hun diensten bij het FB af te nemen heeft de Raad 
van Advies ook de rol om namens de eenheden met het FB te praten over noodzakelijke 
verbeteringen in de dienstverlening. 
 
Afspraken vastleggen in DVO’s 
De afspraken over de aanvullende diensten met de eenheden worden vastgelegd in 
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). 
 
Doorbelasten kosten 
De kosten voor de aanvullende diensten worden doorbelast aan de eenheden op basis van de 
werkelijke kosten. Het heeft de voorkeur van zowel de projectgroep als de stuurgroep dat de 
kosten voor het basispakket en de overheadkosten van het FB verrekend worden via de 
algemene middelen van de RUG. 
 
Verantwoording 
Het Facilitair Bedrijf legt verantwoording af aan zowel het CvB (o.a. over de realisatie van de 
begroting voor het basispakket) en aan haar opdrachtgevers. Verantwoording aan haar 
opdrachtgevers heeft betrekking op het realiseren van de gemaakte afspraken ten aanzien van 
service levels. 
 
Communicatie/Overleg 
Er is periodiek overleg tussen het FB en de faculteiten/diensten en eenmaal per kwartaal een 
overleg tussen het MT van het FB met de Raad van Advies.  
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5 Inrichting Facilitair Bedrijf 

Het Facilitair Bedrijf bestaat in de toekomst naast de staf uit vier afdelingen: 
1. Facility Management; 
2. Inkoop; 
3. Services; 
4. Gebouw & Terrein beheer (GTB). 
 

 
Figuur 4. Organogram Facilitair Bedrijf 

 

Zoals in de inleiding aangegeven heeft dit rapport primair betrekking op de centralisatie van 
facility management binnen de RUG en de overgang van de facilitaire medewerkers van de 
eenheden naar het FB dat hiervan het gevolg is. Omdat centralisatie van facility management 
binnen de RUG onmogelijk los gezien kan worden van de noodzakelijke veranderingen binnen 
het Facilitair Bedrijf wordt in dit hoofdstuk de toekomstige inrichting van het gehele Facilitair 
Bedrijf geschetst.  
 
5.1 Facility management 
De afdeling Facility management is verantwoordelijk voor de decentrale activiteiten bij de 
eenheden. In figuur 5 is het organogram van deze afdeling opgenomen. 
 

 
Figuur 5. Organogram afdeling Facility Management 

 
5.1.1 Facility managers en decentrale operationele medewerkers 
Binnen de afdeling Facility Management zijn de facility managers verantwoordelijk voor de 
aansturing van de operationele activiteiten (portiers, interne dienst, receptie, bodes, e.d.). De 
facility managers hebben een verantwoordelijkheidsgebied van meerdere eenheden. Het is van 
wezenlijk belang dat de facility managers voldoende tijd kunnen besteden aan het managen van 
de klantrelatie met de PH’s/Directeuren van dienst en in het verlengde hiervan ervoor 
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zorgdragen dat de facilitaire dienstverlening binnen de eenheid maximaal wordt afgestemd op 
de behoeftes en ontwikkelingen van de betreffende eenheid. Om te voorkomen dat de facility 
managers door de waan van de dag volledig in beslag worden genomen door operationele 
incidenten geven de facility managers leiding aan zgn. gebiedsmanagers.  
 
Gebiedsmanagers zijn verantwoordelijk zijn voor een specifiek aandachtsgebied (bijvoorbeeld 
huisvesting of services, een faculteit of een gebouw). Gebiedsmanagers sturen de operationele 
medewerkers aan (interne dienst, bode, receptie, e.d.). De facility manager is de verbindende 
schakel tussen de eenheden en het Facilitair Bedrijf. De facility manager voelt zich 
verantwoordelijk voor de dienstverlening van het FB bij zijn/haar eenheden. Indien de 
dienstverlening van het FB achterblijft bij de afspraken zal de facility manager zijn collegae bij 
het FB hierop aanspreken. Als belangrijkste oriëntatie van deze afdeling kan klantgerichtheid 
worden genoemd. 
 
Op grond van ontwerpprincipe I (Alleen generieke activiteiten onderbrengen bij het Facilitair 
Bedrijf) vallen de facilitaire activiteiten van het Sportcentrum niet onder het Facilitair Bedrijf, 
met uitzondering van BHV-coördinatie en Arbo. De meeste facilitaire activiteiten van het 
Sportcentrum zijn zeer specifiek op het gebied van respectievelijk sport. Voor de USVA geldt dat 
de facilitair medewerker weliswaar in dienst is van het FB maar gedetacheerd wordt aan de 
USVA. 
Wij adviseren om voor Campus Friesland de facilitaire activiteiten vooralsnog niet te integreren 
in het FB, dit vanwege de geografische afstand. 
 
5.1.2 De clusterindeling 
De indeling in vijf clusters is gemaakt op basis van verschillende criteria: 
› Omvang; de clusters kennen een min of meer gelijkwaardige omvang (studenten, 

medewerkers, m2) en nooit meer dan drie eenheden binnen één cluster; 
› Geografie; idealiter liggen de eenheden in een cluster in elkaar nabijheid (Zernike oost, 

Zernike West, Bureau, GG en WB die allemaal in één aaneengesloten gebouw zijn gehuisvest, 
UB en Rechten die vanaf 2020 in elkaars nabijheid worden gehuisvest); 

› Toekomstige ontwikkelingen (verhuizing van Rechten); 
› Gelijksoortige processen (FSE, KVI-Cart). 
 
5.1.3 Arbo- en BHV-coördinatie 
De Arbo- en BHV- coördinatie taken worden nu versnipperd bij verschillende eenheden 
uitgevoerd. Naast dat de taken bij verschillende medewerkers zijn belegd, is er verschil in het 
kennisniveau, de capaciteit in tijd, prioriteiten die gesteld worden en de beslissingsbevoegdheid. 
Hierdoor is het lastig om het beleid dat door de AMD is ontwikkeld te implementeren op 
decentraal niveau en is de kwaliteit van deze twee disciplines niet overal gelijk. 
 
Er zijn meerdere argumenten om deze activiteiten centraal te organiseren:  
› Betere implementatie centraal beleid en borging wettelijke en juridische kaders; 
› Uniformering processen en standaardisering; 
› Professionalisering door kennis uitwisseling en best practices; 
› Achtervang en uitwisseling mogelijk. 
 
Voorstel is om Arbo en BHV-coördinatie centraal, onder aansturing van het hoofd Facility 
Management, te organiseren. De BHV-coördinatoren (veelal hoofd BHV genoemd) en de Arbo-
coördinatoren (te zijner tijd wellicht preventiemedewerker noemen in verband met aanpassing 
wet) worden toegewezen aan de faculteit(en)/dienst(en) en voeren hun werk ook decentraal uit. 
De kennis van de gebouwen en de organisatie blijft zo geborgd bij de betreffende medewerkers. 
De inzet verschilt per eenheid afhankelijk van de omvang en complexiteit. Duidelijke 
functieprofielen en taken moeten nog worden omschreven. De BHV-coördinator en de Arbo-
coördinator stemmen af met de facility manager en de PH’s/directeuren af. 
 
Binnen FSE als gevolg van de laboratorium omgeving met alle risico’s die hiermee samenhangen 
(gevaarlijke stoffen, chemicaliën, straling, biologische agentie, e.d.), is veiligheid van een andere 
orde dan bij de overige onderdelen van de RUG. Bij FSE geldt de bijzondere situatie dat de 
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BHV-coördinator en de Arbo-coördinator naast afstemming met de facility manager vooral 
afstemming behoeft met de afdeling Health Safety and Environment van FSE. De komende 
periode wordt gebruikt om in overleg met FSE, AMD en het FB te kijken hoe de demarcatie en 
samenwerking op BHV-gebied in de toekomst moet worden georganiseerd. In het 
reorganisatieplan wordt dit nader uitgewerkt. 

 
5.1.4 Formatie 
In tabel 6 is het aantal formatieplaatsen gespecificeerd van de afdeling Facility Management. 
 

Tabel 6. Formatie Facility Management 

Functie/activiteit Formatieplaatsen in FTE 

Manager Facility Management 1,0 

Facility managers 4,5*) 

Gebiedsmanagers 8,1*) 

Handyman, bode 21,7 

Receptie, portier 27,3 

Overig operationeel 15,1 

BHV 4,0**) 

Arbo 3,2 

Totaal 84,9 

*) Als uitgangspunt is gehanteerd dat de gemiddelde facility manager en gebiedsmanager een contract heeft van 90% 

**) Dit in inclusief een deel van de BHV-formatie van FSE, of deze formatie in de toekomst onderdeel gaat uitmaken van 

het FB is nog onderwerp van gesprek met FSE, in het reorganisatieplan zal dit nader zijn uitgewerkt 

 
In tabel 7 wordt de formatieomvang per cluster van eenheden weergegeven (dit is exclusief BHV 
en Arbo). 
 

Tabel 7. Formatieomvang per cluster 
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Facility manager  0,9   0,9   0,9   0,9   0,9   4,5  

Gebiedsmanager/facility manager  1,8   1,8   1,8   0,9   1,8   8,1  

Bode, interne dienst  5,9   3,4   4,1   2,8   5,5   21,7  

Receptie, portier  6,4   4,6   8,2   3,8   4,3   27,3  

AV  -   0,4   -   0,8   0,2   1,4  

Zaalwacht  -   -   0,8   2,5   -   3,2  

Pedel  -   -   -   2,0   -   2,0  

Overig  2,7   1,1   1,5   1,7   1,5   8,5  

Totaal decentraal  17,7   12,2   17,3   15,3   14,2   76,7  

 

 
5.1.5 Samenvattend 
In tabel 8 zijn de belangrijkste kenmerken en de grootste veranderingen ten opzichte van de 
huidige situatie van de afdeling Facility Management puntsgewijs benoemd. 
 
 

Tabel 8. De afdeling Facility management 
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Toekomstig Grootste veranderingen 

Facility manager:  

 Is de verbindende schakel tussen de eenheid 

en het FB. 

 Is en voelt zich verantwoordelijk voor de 

dienstverlening van het FB bij zijn/haar 

eenheid c.q. eenheden. 

 Is de ‘sparring partner’ van de PH/directeur 

op FM-gebied. 

 Wordt functioneel aangestuurd door 

PH’s/directeuren. 

 Ontwikkelt samen met PH/directeur een 

strategisch facilitair plan om de eenheden te 

ondersteunen in hun strategische ambities. 

 Stuurt hiërarchisch gebiedsmanagers aan 

• Gebiedsmanagers zijn verantwoordelijk 

voor een specifiek aandachtsgebied 

(bijvoorbeeld een deel van de diensten, een 

faculteit of een gebouw). 

• Gebiedsmanagers sturen de operationele 

medewerkers aan (interne dienst, bode, 

receptie, e.d.). 

 Betrekt zijn collega’s van de afdelingen, 

Services, GTB en Inkoop wanneer inhoudelijke 

expertise benodigd is en wanneer de 

dienstverlening niet in lijn met de afspraken 

wordt geleverd. 

 Arbo- en BHV-coördinatie: 

 Wordt centraal georganiseerd maar 

decentraal uitgevoerd. 

 Aan de situatie van de BHV-ploegen van de 

verschillende eenheden verandert in dit 

voorstel niets. 

 De meeste facility managers worden 

momenteel hiërarchisch aangestuurd door 

de PH’s c.q. Directeuren, in de nieuwe 

situatie zijn PH’s en Directeuren 

opdrachtgever en sturen zij de facility 

managers functioneel aan. 

 Facility managers maken onderdeel uit van 

FB en spreken hun collega’s er op aan 

indien de dienstverlening niet naar 

behoren wordt uitgevoerd. Dit vermindert 

de ‘wij–zij’ cultuur. 

 Facility managers krijgen minder 

operationele taken en meer beleidsmatige 

taken (welke behoeftes hebben de 

eenheden en hoe kan facility management 

hieraan een bijdrage leveren). 

 Het aantal facility managers is gelijk aan 

de huidige situatie. De verdeling van 

eenheden over de facility managers 

verschilt. Bij de indeling is rekening 

gehouden met: 

• Geografische ligging; 

• Grootte en complexiteit van de 

eenheden; 

• Toekomstige ontwikkelingen; 

• Overeenkomstige processen. 

 De 137 operationele facilitaire 

medewerkers die nu nog werkzaam zijn 

binnen de eenheden komen in dienst van 

het FB. 

 Ten aanzien van de AV-activiteiten van 

Rechten en Letteren moet bekeken worden 

of deze kunnen worden ondergebracht bij 

het CIT. 

 Er komt een centrale afdeling BHV/Arbo 

die verantwoordelijk is voor BHV-

coördinatie en de preventiemedewerkers. 

 Voordat de BHV/Arbo gecentraliseerd kan 

worden moet eerst de mandatering worden 

aangepast. 
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5.2 Inkoop 
De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor alle inkoopactiviteiten van de RUG, conform het 
inkoop RUG-beleid, alsmede het beheer van de contracten van de RUG. In figuur 6 is het 
organogram van de afdeling Inkoop opgenomen. 

 
Figuur 6. Organogram afdeling Inkoop 

 
Contractbeheer betreft het vastleggen, bewaren en up-to-date houden van contractgegevens 
voor signalering (expiratie van contracten) en het ondernemen van acties tijdens de 
contractperiode. Tevens is contractbeheer de proceseigenaar van het contractmanagement-
proces binnen de RUG.  
Voorgesteld wordt om de uitvoering van contractmanagement te beleggen binnen de afdeling 
waar zich de contracteigenaar bevindt. Dit zijn, bijvoorbeeld, de afdeling services, zie paragraaf 
5.2, voor de contracten t.b.v. soft-services, de afdeling gebouwen- en terreinbeheer voor 
contracten t.b.v. hard services, HR voor het uitzendkrachten-contract en CIT voor de ICT 
contracten. Het verschil tussen contractmanagement en contractbeheer is weergegeven in  
tabel 9. 

 

Tabel 9. Contractmanagement vs. -beheer 

Contractmanagement Contractbeheer 

 Afstemmen contractwijzigingen met 

dienstverleners en facility manager. 

 Ontwikkelen en onderhouden van 

leveranciersrelatie op tactisch en strategisch 

niveau. 

 Bewaken van de contractperformance. 

 Factuurcontrole. 

 Projectleider bij aanbestedingen. 

 Opstellen functionele specificaties bij facilitaire 

aanbestedingen. 

 Mede maken van make-or-buy-beslissingen. 

 Intermediair tussen klant en leverancier. 

 Opzetten, inrichten en beheer van 

contractregister in Planon. 

 Vastleggen, bewaren en up-to-date houden van 

contractgegevens. 

 Bewaking acties en verwerken mutaties 

voortkomend uit verslagen. 

 Versiebeheer contracten. 

 Ondersteunt bij implementatie van contracten. 

 Signaleren expiratiedata. 

 Maandrapportages. 

 
Inkoopmanagement zijn de inkopers van de RUG met specifieke expertise op het gebied van 
Europees aanbesteden, meervoudig onderhands aanbesteden e.d. Zij zijn in alle inkooptrajecten 
verantwoordelijk voor de inbreng van proceskennis op inkoopgebied. Het merendeel van de 
inkopen binnen de RUG (diensten en leveringen) wordt vanuit het facilitaire werkveld 
geserviced. Dit impliceert nauwe samenwerking en regelmatige afstemming met de overige 
afdelingen binnen het facilitair bedrijf om tot het beste inkoopresultaat te komen. 
 
Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van rechtmatigheid, doelmatigheid en compliance 
is de regie over operationele inkoopactiviteiten centraal belegd bij het UFB. Vanuit het oogpunt 
van compliance, efficiency en gebruikersgemak is bepaald om voor zover mogelijk 
bestelaanvragen te laten verlopen via een RUG-brede bestelportal (ISP-Purchase). Het besluit 
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om een afdeling Operationele inkoop in te richten is in een eerdere fase genomen. Voor de 
voorbereidingen van deze afdeling is een separate projectgroep (Uniformering operationele 
inkoop) actief. 
 
5.2.1 Formatie 
In tabel 10 is het aantal formatieplaatsen gespecificeerd van de afdeling Inkoop. 
 

Tabel 10. Formatie Inkoop 

Functie/activiteit Formatieplaatsen in FTE 

Manager Inkoop 1,0 

Contractbeheer 1,5 

Inkoopmanagement 8,5 

Operationele Inkoop Buiten scope project 

Totaal 11,0 

 
5.2.2 Samenvattend 
In tabel 11 worden de belangrijkste kenmerken en de grootste veranderingen ten opzichte van de 
huidige situatie van de afdeling Inkoop puntsgewijs benoemd. 
 

Tabel 11. De afdeling Inkoop 

Toekomstig Grootste veranderingen 

 Contractbeheer wordt onderdeel van Inkoop. 

 De belangrijkste taken van contractbeheer zijn: 

• Beheer contracten in Planon; 

• Maandrapportages; 

• Signaleren expiratiedata. 

 Er komt een nieuwe afdeling Operationele 

inkoop; deze verandering behoort niet tot de 

scope van dit project maar is een apart project 

(ISP-Purchase). 

 Contractbeheer wordt ondergebracht bij Inkoop. 

 De formatie voor Contractbeheer komt deels uit 

de huidige formatie Contractmanagement (0,3 

fte) en is deels bovenformatief (1,2 fte). 

 
 

5.3 Services 
De afdeling Services is de afdeling waar kennis, contractmanagement en uitvoering van soft–
services is belegd. In tegenstelling tot de afdeling Facility management is de afdeling Services 
product georiënteerd. 
De afdeling Services heeft vijf domeinen die gezamenlijk het gehele portfolio van het Facilitair 
Bedrijf op het gebied van soft-services bestrijken. In figuur 7 is het organogram van de afdeling 
Services opgenomen. 

 
Figuur 7. Organogram afdeling Services 

 
De uitvoering van soft services is overwegend uitbesteed. Twee activiteiten worden nog zelf 
(door de RUG) uitgevoerd. Dit zijn: 

 Logistiek (de samenvoeging van de afdeling Logistiek van FSE met de Vervoersdienst) 

 Archief. 
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Voor Food & Drinks speelt de bijzondere omstandigheid dat weliswaar de catering wordt 
uitbesteed maar dat de medewerkers under-management worden geplaatst. Het domein Food, 
drinks & events is dus ook hiërarchisch verantwoordelijk voor de cateringmedewerkers, de 
functionele aansturing gebeurt door de toekomstige cateraar. 
 
De domeinen moeten zich ontwikkelen tot kenniscentra waar inhoudelijke expertise aanwezig is 
op de verschillende domeinen. Hier moet het RUG-beleid worden ontwikkeld ten aanzien van 
Food & Drinks, beveiliging, schoonmaak, e.d. Hier is de expertise aanwezig om 
maatwerkoplossingen voor de eenheden te ontwikkelen en hier ligt de verantwoordelijkheid 
voor innovatie en ontwikkeling. 
 
Naast kenniscentra zijn de domeinen ook verantwoordelijk voor contractmanagement van alle 
facilitaire contracten die bij het domein behoren. Het contractbeheer wordt ondergebracht bij de 
afdeling Inkoop. Wij stellen voor om, in tegenstelling tot de huidige situatie, het 
contractmanagement voor niet facilitaire contracten te beleggen bij de onderdelen van de RUG 
waar het eigendom van de contracten ligt (bijvoorbeeld HR, CIT of de faculteiten).  

 
5.3.1 Formatie 
In tabel 12 is het aantal formatieplaatsen gespecificeerd van de afdeling Services. 
 

Tabel 12. Formatie Services 

Functie/activiteit Formatieplaatsen in FTE 

Manager Services 0,8 

Domein managers/contract managers 5,3 

Operationeel contractmanagers 2,0 

Operationeel Logistiek 10,9 

Operationeel Archief 4,5 

Under management Food & Drinks 19,9 

Totaal 43,4 

 
5.3.2 Samenvattend 
In tabel 13 worden de belangrijkste kenmerken en de grootste veranderingen ten opzichte van 
de huidige situatie van de afdeling Services (voorheen Contractmanagement) puntsgewijs 
benoemd. 
 

Tabel 13. De afdeling Services 

Toekomstig Grootste veranderingen 

 De domeinen zijn verantwoordelijk voor: 

• De levering van alle soft-services (deels 

uitbesteed, deels met eigen mensen). 

• Ontwikkelen van RUG-beleid met betrekking 

tot het domein. 

• In overleg met Raad van Advies definiëren 

van basispakket. 

• Contractmanagement voor alle RUG 

contracten die binnen de categorie vallen 

(operationeel contractbeheer ligt bij Inkoop). 

• Projectleider bij aanbestedingen. 

• Operationele dienstverlening bij diensten die 

in eigen beheer zijn. 

• Ontwikkeling en innovatie. 

• Adviseren van RUG-medewerkers, eenheden 

en facility managers. 

 Feitelijk is de nieuwe Service afdeling de 

doorontwikkeling van de huidige afdeling 

Contractmanagement. 

 Het contractbeheer wordt ondergebracht bij de 

afdeling Inkoop. 

 De ‘domein-managers’ moeten zich ontwikkelen 

als inhoudelijke experts op hun domein: 

• RUG beleid ontwikkelen; 

• Eenheden adviseren; 

• Innovatie en ontwikkeling initiëren. 

 Ook de diensten in eigen beheer worden 

ondergebracht in de afdeling Services. 

 De logistieke diensten van FSE worden 

samengevoegd met de Vervoersdienst van het FB 

tot een nieuwe afdeling Logistiek. 

 het contractmanagement voor niet facilitaire 
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• Aansturing eigen medewerkers/under-

management medewerkers. 

• De inrichting van de afdeling Services leidt 

niet tot een uitbreiding van de formatie. 

contracten wordt belegd bij de onderdelen van de 

RUG waar het eigendom van de contracten ligt 

(bijvoorbeeld HR, CIT of de faculteiten) 

 

 
5.4 Gebouw en Terreinbeheer (GTB) 
De afdeling GTB is verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen, installaties en terreinen 
van de RUG. Ook is GTB verantwoordelijk voor kleine projecten. In figuur 8 is het organogram 
van de afdeling GTB opgenomen. 

 
Figuur 8. Organogram afdeling GTB 

 
Net als bij de afdeling Services dient de afdeling GTB zich te ontwikkelen tot een kenniscentrum 
waar inhoudelijke expertise aanwezig is op het gebied van hard services/onderhoud. Hier moet 
samen met de afdeling vastgoed- en investeringen het RUG-beleid worden ontwikkeld ten 
aanzien van het onderhoud van gebouwen en terreinen en thema’s zoals duurzaamheid. Ook is 
hier de expertise aanwezig om maatwerkoplossingen voor de eenheden te ontwikkelen en ligt 
hier de verantwoordelijkheid voor innovatie en ontwikkeling. 
 
Naast kenniscentrum is de afdeling GTB ook verantwoordelijk voor contractmanagement van 
de contracten die binnen de afdeling behoren, zoals de onderhoudscontracten voor liften, 
toegangscontrolesystemen etc. Het contractbeheer wordt ondergebracht bij de afdeling Inkoop. 
Het verschil tussen contractmanagement en contractbeheer is eerder al weergegeven in tabel 9. 
 
Als gevolg van het project Centralisatie facilitaire organisatie verandert er niets aan de afdeling 
GTB. Wel verandert de wijze van samenwerken tussen de eenheden en GTB als gevolg van het 
nieuwe organisatie en besturingsmodel. In de toekomst is de facility manager de verbindende 
schakel tussen de eenheden en GTB. In overleg tussen de facility managers en GTB worden 
integrale huisvestingsplannen opgesteld. Indien GTB niet overeenkomstig de gemaakte 
afspraken functioneert zal de facility manager GTB hierop aanspreken en in het uiterste geval 
escaleren op MT-niveau binnen het FB. Het is immers de facility manager die in de toekomst 
door de eenheden wordt aangesproken op de performance van het FB. Dit is een wezenlijk 
verschil en verandert de wij-zij cultuur. 
 
Het lopende project Herinrichting GTB zorgt voor de professionalisering van de afdeling, om 
goed inhoud te kunnen geven aan de benoemde ontwikkelingen. 
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5.4.1 Formatie 
In tabel 14 is het aantal formatieplaatsen gespecificeerd van de afdeling GTB. 
 

Tabel 14. Formatie GTB 

Functie/activiteit Formatieplaatsen in FTE 

Manager GTB  1,0 

Beleidsmedewerker / vastgoedadviseur 1,0 

Energie & Watermanagement 2,0 

Terreinmanagement 3,8 

Technisch Beheer 16,8 

Vastgoed Informatiemanagement 5,4 

Verbouwprojecten 13,5 

Totaal 43,5 

 

5.5 Overhead en Stafafdelingen Facilitair Bedrijf 
Het FB kent ook nog een aantal stafafdelingen. 
 

 
 

Figuur 9. Overhead en staf 

 
› Beleidsondersteuning is o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning bij beleid, communicatie, 

kwaliteitsmanagement, beheer producten- en dienstencatalogus; 
› Managementcontrol; verantwoordelijk voor de reguliere RUG management control taken; 
› Servicedesk; eerstelijns helpdesk; 
› Bedrijfsbureau; analyseert data o.a. uit Planon, draagt zorg voor bronbestanden, genereert 

(management)rapportages voor de eenheden en voor het FB, draagt zorg voor de 
doorbelasting aan de eenheden, beheert de DVO’s. 
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5.5.1 Formatie 
In tabel 15 is het aantal formatieplaatsen gespecificeerd van overhead en staf. 
 

Tabel 15. Formatie Overhead en Staf 

Functie/activiteit Formatieplaatsen in FTE 

Directeur 1,0 

Beleidsondersteuning 1,3 

Management control 0,6 

Servicedesk 4,1 

Bedrijfsbureau 4,6 

Secretariaat 3,2 

Totaal 14,8 

 
De omvang van het Bedrijfsbureau wordt in de toekomst wellicht uitgebreid omdat de 
taakverdeling tussen het FSSC en het FB nog geëvalueerd wordt. 
 
5.5.2 Samenvattend 
In tabel 16 worden de belangrijkste kenmerken en de grootste veranderingen ten opzichte van 
de huidige situatie van overhead en staf puntsgewijs benoemd. 
 

Tabel 16. Overhead en staf 

Toekomstig Grootste veranderingen 

 Er wordt een Bedrijfsbureau ingericht met 

daarin een aantal administratieve taken. 

 Alle overige stafafdelingen veranderen niet 

wezenlijk ten opzichte van de huidige 

organisatie. 

 Inrichten Bedrijfsbureau. 

 
5.6 Personele consequenties 
De centralisatie van de facilitaire organisatie heeft betrekking op een groot aantal medewerkers. 
Zowel de 137 medewerkers die nu werkzaam zijn bij de facilitaire organisaties van de eenheden 
als een aantal medewerkers die werkzaam zijn bij het Facilitair Bedrijf. Voor het merendeel van 
de medewerkers die werkzaam zijn bij het Facilitair Bedrijf heeft deze verandering geen directe 
veranderingen tot gevolg. 
 
De verandering kan voor individuele medewerkers betekenen dat hun functie in de toekomst 
anders wordt omdat bepaalde taken centraal worden georganiseerd (bijvoorbeeld BHV-
coördinatie, Arbo of financieel-administratieve taken), deze taken verdwijnen in die gevallen uit 
het takenpakket van medewerkers die hier nu verantwoordelijk voor zijn. Het verdwijnen van 
bepaalde taken kan op haar beurt weer leiden tot een herschikking van taken. In andere gevallen 
wordt het takenpakket juist verbreed zoals bij de contractmanagers die in de nieuwe situatie ook 
adviestaken en expertisetaken krijgen. 
 
De verandering biedt in sommige gevallen ook kansen voor medewerkers; er ontstaan nieuwe 
functies bijvoorbeeld in de centrale BHV/Arbo organisatie waarbij medewerkers de 
verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor Arbo of BHV-coördinatie van meerdere faculteiten en 
diensten of de rol van facility manager die voor meerdere eenheden verantwoordelijk worden. 
 
De verandering zal niet tot gedwongen ontslagen leiden. Het totaal aantal medewerkers 
verandert niet door de verandering en er zijn voldoende medewerkers met tijdelijke contracten 
of oproepkrachten om fricties op te kunnen vangen. 
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De verandering leidt wel tot veel emoties, vooral bij de operationele medewerkers bij de 
eenheden zoals portiers, bodes, interne dienst medewerkers, e.d. Voor deze onzekerheid moet 
begrip en aandacht zijn, zowel vanuit het project als vanuit de eenheden.  
 
5.7 Eén medezeggenschapstraject maar een implementatie in twee stappen  
In het Managementberaad is in een eerder stadium gekozen voor een gefaseerd 
implementatieproces. Zernike, het Bureau en Wijsbegeerte zullen daarbij het voortouw nemen. 
Na een tussentijdse evaluatie, die wellicht leidt tot enkele aanpassingen, volgen de overige 
eenheden in de binnenstad. Het voordeel van gefaseerde invoering is dat de implementatie 
minder omvangrijk is en dat bij de tweede fase de organisatie geleerd heeft van de eerste fase. Er 
zijn ook nadelen verbonden aan de gefaseerde invoering namelijk een langer traject van 
organisatie- en teamontwikkeling. Bij de tweede fase begint het implementatieproces in feite 
opnieuw. 
 
Daarnaast kunnen er meer praktische problemen ontstaan. Tijdens de personeelsplanfase 
worden alle medewerkers volgens de in het reorganisatieplan bepaalde plaatsingsprocedure op 
een functie geplaatst. Hierbij treedt het fenomeen op dat door de gefaseerde invoering er 
verschillende ingangsdata voor de nieuwe functies gehanteerd moeten worden. Dit geldt voor 
alle zgn. sollicitatiefuncties. Dit zijn functies die een wezenlijke wijziging kennen. Vooruitlopend 
op het reorganisatieplan is in tabel 17 is een inschatting gegeven welke functies dit betreft. 
 

Tabel 17. Waarschijnlijke sollicitatiefuncties 

Functie  Fase I Fase II  fte 

Manager facility management     
 

1,0  

Facility managers  2,7 1,8  
 

4,5  

Gebiedsmanagers  4,5 3,6  
 

8,1  

BHV/Arbo  5,1 2,1  
 

7,2  

Totaal  12,3 7,5   20,8  

 
Concreet betekent dit dat voor medewerkers uit Fase II geldt dat er een langere periode zit 
tussen sollicitatie en de start in een nieuwe functie. Uit tabel 17 blijkt dat dit voor maximaal 7,5 
fte geldt. Dit probleem kan deels worden opgelost door: 
› de periode tussen beide implementaties te beperken; 
› HV/Arbo in fase I voor de gehele RUG te centraliseren. 
 
Een ander probleem dat kan ontstaan is dat medewerkers uit de binnenstad na een sollicitatie 
worden geplaatst op een functie bij Zernike, dit kan leiden tot boventalligheid bij Zernike en 
tijdelijke vacatures in de binnenstad. Overigens is niet de verwachting dat dit op grote schaal 
gaat gebeuren omdat: 

› het niet de verwachting is dat gebiedsmanagers gaan solliciteren bij andere faculteiten dan 
de faculteit waar zij momenteel werkzaam zijn; 

› FSE momenteel geen facility manager heeft en zich hier derhalve dit probleem ook niet kan 
voordoen; 

› indien de ARBO/BHV-organisatie volledig wordt geimplementeerd in fase I zich hier het 
probleem ook niet voor doet. 

 
In het reorganisatieplan en het personeelsplan moet aandacht zijn voor deze problematiek en 
moeten suggesties worden gedaan hoe dit in de praktijk kan worden opgelost. 
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6 Gedragsverandering 

Het herschikken van medewerkers en het veranderen van het besturingsmodel is een eerste stap 
in het verbeteren van de facilitaire dienstverlening aan de eenheden van de RUG. Naast deze 
‘harde’ aspecten van organiseren zal ook aandacht moeten worden besteed aan de ‘zachte’ 
aspecten van organiseren. Deze zachte aspecten van organiseren hebben betrekking op houding 
en gedrag van medewerkers en op cultuuraspecten.  
 
Om de balans te vinden tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten van de verandering zal het 
Facilitair Bedrijf een veranderprogramma ontwikkelen voor al haar medewerkers (zowel de 
nieuwe medewerkers die overkomen uit de eenheden als haar bestaande medewerkers, zowel 
voor operationele medewerkers zoals bodes en interne dienst medewerkers als voor het 
management). Dit veranderprogramma richt zich primair op gedragscompetenties zoals 
samenwerken, gastvrij gedrag, eigenaarschap en proactiviteit. Het programma is erop gericht 
dat medewerkers zich bewust worden van de impact van hun gedrag. Het programma wordt 
geïntegreerd met het reeds lopende cultuurprogramma binnen het Facilitair Bedrijf. 
 
Het programma moet verder gaan dan trainen omdat het effect van een training beperkt is. Toch 
is een training enorm waardevol als start van een persoonlijke verandering. Het geeft 
medewerkers een natuurlijk startpunt, reikt kennis en tools aan en vergroot hun motivatie en 
zelfvertrouwen. Om duurzaam gedrag te veranderen is meer nodig zoals coaching-on-the-job en 
de leiderschapsrol van leidinggevenden (uitdragen, voorbeeld geven, gedrag herkennen, 
feedback geven).  
 
Het gehele veranderprogramma moet nog ontwikkeld worden maar is een integraal onderdeel 
van de verbetering van de dienstverlening van het Facilitair Bedrijf.  
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7 Formatieontwikkeling 

Een belangrijk uitgangspunt voor dit project is dat de kosten niet mogen toenemen als gevolg 
van de verandering. Omdat de verandering uitsluitend een herschikking van medewerkers tot 
gevolg heeft en de reorganisatie geen effect heeft op andere kosten (denk aan uitbestede kosten, 
huisvestingskosten, IT-kosten, e.d.) hebben wij ervoor gekozen om een fte-vergelijking te maken 
waarbij de huidige situatie wordt vergeleken met de toekomstige situatie. Deze vergelijking geeft 
een betrouwbaar inzicht in de kostenontwikkeling die gemoeid is met de centralisatie. 
 
7.1 Huidige formatieomvang 
De huidige formatieomvang kan worden berekend door het totaal van de facilitaire formaties 
van alle eenheden te nemen, deze bedraagt 92,9 fte (zie tabel 4 in paragraaf 2.1 voor de 
specificatie per eenheid). Daarnaast bestaat de totale huidige formatie uit de formatie van het 
Facilitair Bedrijf. Deze bedraagt 101,7 fte (zie tabel 5 in paragraaf 2.2 voor een nadere 
specificatie). Voor een juiste vergelijking moet ook rekening gehouden worden met het feit dat 
het Facilitair Bedrijf al een ‘voorschot’ genomen heeft op centralisering door de bestaande twee 
posities van adjunct-directeur Diensten en GTB niet meer in te vullen, maar deze functies op een 
andere wijze in te vullen in de nieuwe centrale organisatie. Ook dient rekening gehouden te 
worden met een vacature van FSE voor een facility manager (1,0 fte). 
 
 De huidige formatie wordt weergegeven in tabel 18. 
 

Tabel 18. Huidige formatie 

Onderdeel FTE 

Formatieomvang eenheden (incl. vacature FSE) 93,9 

Formatieomvang Facilitair Bedrijf (incl. formatie 

adjunct directeuren) 
102,7 

Totaal 196,6 

 
7.2 Toekomstige formatieomvang 
De toekomstige formatie is onderbouw in hoofdstuk 5 en op afdelingsniveau weergegeven in 
tabel 19. 
 

Tabel 19. Toekomstige formatieomvang 

Onderdeel FTE 

Overhead en stafafdelingen 14,8 

Afdeling Facility Management 84,9 

Afdeling Services 43,4 

Afdeling GTB 43,5 

Afdeling Inkoop 11,0 

Totaal 197,6 

 
7.3 Huidige formatie versus toekomstige formatie 
Het verschil tussen de huidige formatie en de toekomstige formatie bedraagt 1,0 fte. Deze 
uitbreiding van de formatie is een gevolg van de uitbreiding van de formatie ten behoeve van 
contractbeheer bij Inkoopmanagement en staat derhalve los van de centralisatie. De conclusie is 
derhalve dat de centralisatie van de facilitaire activiteiten niet tot een uitbreiding van de 
formatie leidt en derhalve de kosten niet toenemen als gevolg van de centralisatie. 
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De huidige formatieomvang van de eenheden (92,9 fte) kan niet één op één worden vergeleken 
met de omvang van de afdeling facility management in de toekomstige organisatie (84,9 fte). De 
84,9 fte uit de toekomstige organisatie moet worden vermeerderd met de 6,8 fte logistiek 
(overwegend afkomstig van FSE) die worden geïntegreerd met de vervoersdienst van het FB. 
Deze 6,8 fte zijn onderdeel van de 43,4 fte van de afdeling Services. Daarnaast zijn er 2,6 fte 
vanuit de eenheden die financieel/administratieve en back-office werkzaamheden uitvoeren die 
zijn opgenomen in het toekomstige bedrijfsbureau (onderdeel van overhead en stafafdelingen).  
 
De centralisatie an sich leidt niet tot een uitbreiding van de formatie en derhalve niet tot een 
verhoging van de kosten, wel moet rekening worden gehouden met transitiekosten (denk aan 
projectmanagement, kosten werving en selectie, opleiding, e.d.). De hoogte hiervan is in deze 
fase moeilijk in te schatten. 
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8 Vervolgstappen/Besluitvorming 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de vervolgstappen/besluitvormingsprocedure. De procedure is 
opgesteld in overleg met HR. Gezien de aard en omvang van dit project wordt gekozen voor een 
reorganisatieprocedure.  
 
8.1 Voorbereiding 
Direct na het Managementberaad van 11 september 2017 worden een drietal informatiesessies 
georganiseerd voor de direct betrokken medewerkers en de Dienst- en Faculteitsraden; de 
sessies vinden plaats in de binnenstad en op de Zernike Campus. Voor de U-raad wordt een 
informatiebijeenkomst georganiseerd medio september 2017. 
Op basis van dit plan wordt aan de CvB gevraagd een voorgenomen besluit te nemen (melding) 
en hiervan de UR en LO te informeren. Het Lokaal Overleg (LO) toetst de melding aan de eisen 
cao NU en de U-Raad adviseert het CvB ten aanzien van de melding en voorgenomen besluit tot 
reorganisatie waarna de CvB de melding vaststelt en definitief besluit tot reorganisatie. De PH’s 
en de Directeuren van de diensten moeten vervolgens de direct betrokkenen informeren met 
betrekking tot de reorganisatie.  
De melding heeft betrekking op medewerkers met contract voor onbepaalde tijd en geldt alleen 
voor de medewerkers die momenteel werkzaam zijn bij de faculteiten/diensten en die in het 
kader van dit plan overgaan naar het FB (inclusief de medewerkers die momenteel werkzaam 
zijn voor de afdeling facility management van het FB), zie tabel 1. Voor de veranderingen binnen 
het FB (afdeling Services en de contractbeheerders van de afdeling Inkoopmanagement) wordt 
een separate medezeggenchapsprocedure gevolgd via de Dienstraad. 
 
8.2 Reorganisatieplan/communicatieplan 
Nadat het CvB definitief besloten heeft tot reorganisatie moet een reorganisatieplan en een 
communicatieplan worden opgesteld conform de richtlijnen zoals deze gelden voor de RUG. Het 
reorganisatieplan beschrijft de toekomstige inrichting van de organisatie, de functies en 
functieprofielen, de aantallen fte’s, de plaatsingsprocedure en de planning. 
De direct betrokken medewerkers krijgen inzage in het reorganisatieplan en krijgen de 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Nadat de vragen zijn beantwoord legt het CvB het 
reorganisatieplan en het communicatieplan ter advies voor aan de U-Raad. Na het advies van de 
U-Raad stelt het CvB het reorganisatieplan vast en worden de direct betrokken medewerkers 
geïnformeerd. 
 
8.3 Personeelsplan 
Nadat het Reorganisatieplan is vastgesteld moet een Personeelsplan worden opgesteld. Het 
Personeelsplan beschrijft de rechtspositionele gevolgen voor de individuele medewerkers. Het 
Personeelsplan moet eveneens worden voorgelegd aan de betrokken medewerkers die hierover 
vragen kunnen stellen die tot bijstelling van het Personeelsplan kunnen leiden. Het CvB stelt het 
voorlopige plan vast waarna het plan in het LO wordt besproken en de U-Raad een advies 
uitbrengt. Na het advies stelt het CvB het Personeelsplan definitief vast. 
Onderdeel van de Personeelsplanfase betreft de sollicitatieprocedure zijn voor een aantal 
(nieuwe) functies. Voor het merendeel van de medewerkers die onderdeel uitmaken van de 
reorganisatie is dit niet van toepassing. Zij blijven dezelfde werkzaamheden uitvoeren. 
Voor functies waarop niet gesolliciteerd wordt of waarvoor geen passende kandidaten 
beschikbaar zijn moet aansluitend extern geworven worden. 
 
8.4 Implementatie  
Nadat het Personeelsplan is vastgesteld start de implementatie. Nadat de sleutelposities bezet 
zijn wordt de implementatie gestart voor de clusters FEB/RW/CIT en FSE/KVI-Cart. De 
ARBO/BHV-organisatie wordt voor de gehele RUG in fase I geïmplementeerd. Na vier maanden 
wordt de nieuwe situatie met alle betrokken PH’s/Directeuren van dienst geëvalueerd en 
worden verbeterpunten in kaart gebracht. Pas na de evaluatie wordt er geïmplementeerd bij de 
overige clusters, met inachtneming van de verbeterpunten. 
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8.5 Evaluatie 
Voorgesteld wordt om ca. twee jaar na de implementatie van de centrale facilitaire organisatie 
het geheel te evalueren, waarbij o.a. wordt gekeken naar de rol en de ophanging van de facility 
managers en het nieuwe besturingsmodel. 
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8.6 Planning 
Week 36, 4 september 2017   Melding CvB 
Week 37, 11 september 2017  Managementberaad 
Week 37 2017    Informatiesessies medewerkers 
Week 38 2017    Informatiesessie U-raad 
Week 40 2017    CvB stelt melding vast 
Week 40(2017) – week 2 (2018)  Reorganisatieplanfase 
Week 6 – week 14 (2018)   Personeelsplanfase 
Week 15 – week 24 (2018)  Implementatie fase I 
Week 25 (2018)    Go life Zernike Campus 
Week 44 – week 47 (2018)  Evaluatie + verbetervoorstellen 
Week 40 – 47 (2018)   Voorbereiding implementatie fase II 
Week 48 – week 52 (2018)  Implementatie fase II 
Week 1 (2019)    Go life binnenstad 
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