
Geachte heer Been, beste Jasper, 

Als studentenvertegenwoordiger van de DAG heeft u met F&C een gesprek gehad over de financiële 
stromen tussen UOCG Market BV en de RUG. Hierin kwamen uiteindelijk nog drie vragen naar voren:  

 1 .       Welke vergoeding ontvangt het CIT van UOCG voor de diensten die het CIT levert aan het 

UOCG? 

2.       Welke vergoeding ontvangt UOCG van de RUG voor het afnemen van de Progress 

licentie? 

3.       Welke activ iteiten zijn door de RUG gefinancierd vanuit het ICT MJP 2015 voor fase 2 van 

het project Zonder Wrijven Geen Glans? 

  

Hieronder beantwoorden we uw vragen.              

   

1 .       Welke vergoeding ontvangt het CIT van UOCG voor de diensten die het CIT levert aan het 
UOCG? 

Tot en met 2016 ontving het CIT jaarlijks circa 850.000 euro van UOCG Market BV. Dit is vastgelegd 
in een DVO. Deze vergoeding ontvangt het CIT voor: 

a)      Vergoeding van de activiteiten van 7  medewerkers van het CIT. Hierbij is sprake van 
detachering vanuit het CIT aan UOCG Market BV per 1  mei 2016. 

b)      Werkplekondersteuning 

c)       Facilitaire zaken 

d)      Sy steembeheer, serverhosting, storage, back-up en firewall 

e)      Intellectueel eigendom 

Deze kosten zijn gebaseerd op een integraal tarief. 

 2.       Welke vergoeding ontvangt UOCG van de RUG voor het afnemen van de Progress 
licentie? 

De afgelopen jaren ontving UOCG Market BV circa 500.000 euro van de RUG voor het gebruik van 
een aantal verschillende modules van Progress. Hiervoor ontvangt de RUG een factuur, welke geboekt 
wordt in de OBBA. Er wordt een marktconforme prijs betaald.  

3.       Welke activ iteiten zijn door de RUG gefinancierd vanuit het ICT MJP 2015 voor fase 2 van 
het project Zonder Wrijven Geen Glans? 

Vanuit het ICT MJP 2015 is door het College 400.000 euro beschikbaar gesteld voor de volgende 
activ iteiten: 

a)      Procesoptimalisatie 

b)      Studievoortgang van studenten ondersteunen 



c)       Professionalisering (beheer)keten 

Activiteiten a) en c) zijn gericht op het verbeteren van interne RUG (beheer)processen, waarbij de 
focus niet zozeer ligt op ontwikkeling van het product Progress, maar  op het werken met deze 

applicatie, als ook het koppelen van Progress aan andere RUG applicaties. 60% van de beschikbaar 
gestelde middelen zijn dan ook toegekend aan de faculteiten binnen de RUG ter compensatie van de 
extra lasten van de faculteiten om de (beheer)procesverbeteringen mogelijk te maken. 

Binnen activ iteit b) is sprake van maatwerk voor de RUG in het product Progress met het oog op het 
monitoren van de studievoortgang van studenten. Ook binnen deze activiteit is sprake van extra 
interne lasten bij de RUG. 40% van de beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld om de inzet van 
uren vanuit UOCG Market BV te vergoeden. UOCG Market BV heeft hiervoor maatwerk geleverd aan 
de RUG. Andere gebruikers van Progress stelden geen prioriteit aan dit specifieke  maatwerk. 
Doorbelasting van de ontwikkelkosten van maatwerk door de leverancier aan de afnemer is 

gebruikelijk. 

 
Hoi (namen weggelaten door DAG uit privacyoverwegingen).  

Dank voor de antwoorden! Wel blijf ik met een twee vragen zitten waarvan ik hoop dat jullie ze kunnen 
beantwoorden. 

1. Kunnen jullie mij een tabel sturen met de precieze uitgaven en inkomsten van de afgelopen 
jaren? Ik v ind het goed om de precieze getallen te weten. Ik lees namelijk in de 

instellingsbegroting die we deze maand behandelen het volgende over ESI: 
  
Het College van Bestuur heeft besloten met ingang van 2018 de algemene inkomsten van 
ESI structureel op te hogen met K€ 228,4 ten laste van de onverdeelde middelen 
universitaire beleidsruimte. Een en ander werd noodzakelijk nu blijkt dat het CIT, na de 
verzelfstandiging van de activiteiten van Progress, te maken heeft met gederfde inkomsten 

als gevolg van de in 2016 opgestelde dienstverleningsovereenkomst. 
  
Volgens mij staat hier dat de DVO eigenlijk K€ 228,4 hoger had moeten zijn (1078,4) om uit 
de kosten te komen voor Detachering, Werkplekondersteuning, Facilitaire zaken, 
Sy steembeheer en intellectueel eigendom. Klopt dit? Ook ben ik benieuwd waarom dit het 
gevolg is van de DVO van 2016. Blijkbaar was d it niet nodig bij de DVO’s van 2008-2015. 
Wat is er veranderd dat het ESI opeens 228,400 euro misloopt? 
  

1. Over ZWGG. Als ik het goed begrijp is de overgang naar één sy steem (Progress.NET), RUG 
specifiek, en v loeien deze dus niet terug naar andere instell ingen. Ik moet zeggen dat ik dit 
vreemd vind. In zowel de projectaanvraag van Fase 2 als in die van Fase 3 staat de volgende 

tekst: 

  
Afbakening: Wat is het resultaat niet ? 

Progress.NET is een SAAS-applicatie in gebruik bij meerdere hoger onderwijs instellingen. Er wordt 

dus geen aparte RUG-versie gemaakt. Dit heeft consequenties voor alle eindproducten van het 
project, nl. dat uniformering en standaardisering belangrijk zijn en soms ook dwingend. Bovendien 
neemt de RUG deel aan de overlegstructuur van de leverancier waarin met andere instellingen 
gesproken wordt over de te ontwikkelen functionaliteit. De ambitie van een top 100 universiteit als 
de RUG vraagt om andere ondersteuning van IT systemen dan een hogeschool met sterke regionale 
banden of een bijscholingsinstituut. 

  

Hier staat vrij expliciet dat het onmogelijk is om rug specifieke diensten te ontwikkelen. 
Progress.NET is precies de dienst die van UOCG Market BV wordt afgenomen en wordt dus 
gedeeld met de andere instellingen. Is het dus niet zo dat de door de RUG benodigde 
ontwikkelingen van Progress.NET gefinancierd worden door RUG, maar dat deze ook gebruikt 



kunnen worden door andere instellingen? Uit de volgende zinsnede blijkt dat er over de 

aanpassingen in Progress.NET overlegd wordt met hogescholen: 

Aanvullend wordt gestart met de RUG-brede invoering van (examen)pakketten bij alle 
bacheloropleidingen zodat de studievoortgang beter gevolgd kan worden door student 
en opleiding. De beschikbare functionaliteit ter ondersteuning van pakketten in Prog ress 

is basaal en vraagt om uitbreiding, wat gedeeld wordt door de Hogescholen. 

  

Deze gedachtegang biedt voorts een plausibele verklaring voor het feit dat fase 1  bekostigd is 
uit de externe inkomsten van Progress (ICT strategisch plan 2015): uit de licen tievergoeding 
moet immers alle ‘doorontwikkeling op bestaande functionaliteit van de betrokken 
softwareprogramma’s’ en ‘technisch applicatiebeheer en functioneel beheer van de 
programmatuur’ (WOB-document: jaarrekening 2015: nadere onderbouwing enkelvoudig 
privaat vermogen) gefinancierd worden. Misschien dat mijn zorgen beantwoord worden door 
uit te leggen waarom fase 1  wél uit UOCG licentiegeld betaald zijn en fase 2 en 3 niet.  

 

Misschien dat een gesprek hierover goed is? 

Vriendelijke groeten, 

Jasper 

 
Goedemorgen Jasper, 

Ik zal je vragen hieronder beantwoorden, maar mocht je hierna alsnog graag even 

een gesprek hebben, dan kun je altijd even langslopen in de tuinvleugel wat mij 
betreft. 

1. Het exacte bedrag t/m 2016 is 848.000 euro. Dit is een aantal jaren hetzelfde 
vaste bedrag geweest. In 2017 is de DVO herzien. De onderdelen van de DVO zijn 
hetzelfde, maar bij de overgang naar detachering is niet elke medewerker uit de 

oorspronkelijke DVO overgegaan en ook qua apparatuurgebruik is er sprake van een 
aangepaste DVO. Kortom, inhoudelijk dezelfde onderdelen, maar een lagere 

afname. De nieuwe DVO is afgesloten op 538.000 euro. 

De formatie en apparatuur waar geen gebruik meer van wordt gemaakt door UOCG 
komt voor de RUG vrij om andere dingen mee te gaan doen. Dit is ingevuld met 

activiteiten die in het algemene nut van de RUG zijn, daarom heeft het College 
besloten hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen vanaf 2018. Dit in 

tegenstelling van bijvoorbeeld de keuze voor een ophoging van de kostendrager, of 
de opdracht om deze capaciteit voor externen in te zetten en zo extra middelen te 
genereren. De toewijzing van het College is dus geen dekking voor activiteiten 

waarvan het UOCG profiteert. 

2. In fase 1 is Progress.NET ingevoerd. Zoals bij de afname van elk nieuw pakket 

worden interne kosten gemaakt, zo ook hier. Maar de kosten die de leverancier 
maakt zitten in de koopsom van het product en/of de licentie, zo ook hier. Daarom 
zijn de kosten van het CIT die hiermee samenhangen gefactureerd aan UOCG. In 

fase 2 en 3 is sprake van nieuwe functionaliteit in de vorm van maatwerk. Het is 
deels functionaliteit die inderdaad ook door andere afnemers mogelijk als nuttig 

wordt ervaren, maar waar door hen geen prioriteit aan wordt gegeven. Dat bleekt uit 
de genoemde overlegstructuur van de leverancier met de andere afnemers. Daarom 



heeft de RUG ervoor gekozen om maatwerk te laten verrichten om toch deze 

functionaliteit te kunnen gaan gebruiken, aangezien het wordt gezien als een 
belangrijke kwaliteitsverbetering van onze onderwijs (ondersteunende) processen. 
 


