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Definitieve Voornemen tot Reorganisatie  

 

IT, CIO office en DIM 

 
 

 
 

Inleiding 

Hierbij treft u het definitieve voornemen tot reorganisatie van de dienst IT, CIO office en DIM aan. Dit 

definitieve voornemen komt overeen met het concept voornemen dat eind april tot stand is gekomen. 

Over het concept voornemen is inmiddels advies uitgebracht door de beide bij deze reorganisatie 

betrokken dienstraden van PRO en ABD. Deze adviezen omvatten naast instemming om het proces 

voort te zetten, tevens een aantal suggesties en aanbevelingen. Door de dienstraad ABD wordt ook 

voorgesteld het voornemen, met inachtneming van de na eind april geboekte voortgang aan te passen 

en te actualiseren. Deze suggestie is niet overgenomen. Inderdaad zijn sinds het gereedkomen van het 

concept voornemen weer nieuwe inzichten verkend en opgedaan. Besloten is om deze in het verdere 

proces mee te nemen en in het bijzonder in het kader van de werkorganisatie aandacht te geven. Zoals 

ook naar de dienstraad is teruggekoppeld is één en ander nog niet volledig uitgekristalliseerd. De 

ervaringen gedurende de werkorganisatie kunnen in die zin ook bij uitstek bijdragen aan het besef of 

we op het juiste spoor zitten dan wel bijsturing wenselijk is. Om die reden is ervoor gekozen het 

voornemen nu niet aan te passen doch het bovenstaande mee te nemen in de volgende fase van het 

reorganisatieplan.  

Op dit moment kan al wel worden gemeld dat inmiddels, onder dankzegging aan een groot aantal bij 

de reorganisatie betrokken medewerkers, al wel een nieuwe inspirerende naam voor de dienst na 

reorganisatie is gekozen, t.w. de dienst Erasmus Digitalisation & Information Services (EDIS). 

Verder is ook voor de nieuwe unit die ontstaat na de samenvoeging van IT Policy, CIO office en DIM al 

een nieuwe naam gekozen, t.w. CIO Office. Geconcludeerd is dat deze naamgeving het beste bij 

doelstelling en taakstelling van de nieuwe unit past en tevens ook door klanten en buitenstaanders als 

een herkenbaar aanspreekpunt zal worden gezien. Wel is er aandacht voor het feit dat “de oude 
naam” een nieuwe (ruimere) lading dekt en dus niet een 1-op-1 voortzetting van het bestaande 

betreft. Teneinde het onderscheid ten opzichte van de “CIO” (Chief Information Officer) te borgen, 
welke rol zoals bekend wordt gecombineerd met de functie van Directeur van de dienst EDIS, zal in de 

communicatie altijd “CIO Office” worden geschreven.  

Onderstaand treft u dientengevolge de integrale tekst van het concept voornemen van 26 april 2021 

aan. 
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1. Aanleiding 

 

Begin 2021 is reeds een reorganisatieplan van de dienst Information Technology (IT) aan het College 

van Bestuur voorgelegd. Dat reorganisatieplan had betrekking op de omzetting van de in mei 2020 

binnen IT gestarte werkorganisatie naar een formele organisatievorm. Deze nieuwe formele 

organisatie is per 1 april jl. geëffectueerd.  

Nog voor implementatie van de nieuwe formele IT-organisatie heeft het College van Bestuur de nieuw 

aangestelde directeur IT/CIO verzocht voorbereidingen te treffen voor een nieuwe reorganisatie in 

verband met de beoogde samenvoeging van de huidige Dienst IT met CIO office, welke laatste nu nog 

onderdeel van de ABD is. Alhoewel pas met dit document een formele aanzet wordt gegeven voor 

deze reorganisatie gericht op de krachtenbundeling van IT met CIO office, zijn er vanaf het najaar van 

2020 al een aantal voorbereidende stappen gezet. Zo is vanaf die tijd de Manager CIO gaan deelnemen 

aan het reguliere MT overleg van IT, is de IT update ook nieuws van het CIO office gaan omvatten en 

hebben de MT leden van IT en de Manager CIO office en Chiefs en Leads van CIO, onder meer via 

enkele heidagen, de mogelijkheden en randvoorwaarden verkend van een succesvolle, toekomstige 

samenwerking. De uitkomst van deze voorbereidende stappen waarin verschillende modellen zijn 

verkend, is dat voor een optimale krachtenbundeling een formele samenvoeging van de onderdelen 

noodzakelijk is.  

 

2. Doel van de reorganisatie 
 

Dit voornemen beschrijft de contouren van de dienst IV/IT (voorlopige werktitel) na effectuering van 

een nieuwe reorganisatie. Deze nieuwe reorganisatie heeft zoals vermeld betrekking op de 

samenvoeging van de Dienst IT met CIO office. Daarnaast is vanwege de aard van werkzaamheden, in 

overleg met de directeur RE&F, tevens besloten om de overheveling van de afdeling Documentary 

Information Management (DIM) vanuit de dienst RE&F naar de nieuw te vormen IV/IT-organisatie in 

ogenschouw te nemen. DIM is het totaal aan beleid, strategie, processen, activiteiten, mensen en 

middelen gericht op de creatie of ontvangst, het gebruik, de opslag en/of het duurzaam toegankelijk 

maken van informatieobjecten ter ondersteuning van de primaire processen van de EUR. Meer en 

meer gaat het hierbij om digitale informatie. DIM heeft de afgelopen jaren de samenwerking met CIO 

office en IT gezocht. Het opnemen van DIM in de nieuwe dienst IV/IT is dan ook een voor de hand 

liggende keuze.  

 

 

3. Context  
 

Bij de inrichting van de huidige dienst IT is al terdege rekening gehouden met de strategie 2020-2024 

en het masterplan Digitalisering. De in het masterplan Digitalisering beschreven digitale ambities 

hebben mede richting gegeven aan de ontwikkeling van de huidige Dienst IT.  

In het organisatie-ontwikkelplan van maart 2020 is de visie van de Dienst IT als volgt beschreven:  

De dienst IT is dé ondernemende en gewaardeerde IT-dienstverlener voor de EUR die betrouwbare, 

24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe 

partners, zorgt voor continue vernieuwing met een zo kort mogelijke time-to-market. 

 

Het CIO-office heeft als missie geformuleerd: 

 

De wereld verandert razendsnel. Veranderingen zijn complexer, volgen elkaar snel op en de impact van 

digitalisering neemt toe. De CIO Office helpt de impact van deze veranderingen voor de EUR te bepalen 

en de veranderagenda mee te organiseren. 
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CIO Office treedt als strategische partner voor bestuur en directies op om de veranderingen te duiden 

en beter begrijpelijk te maken. We vertalen die inzichten in plannen waarin we rekening houden met de 

noodzaak om door te ontwikkelen en behoeftes die spelen. We begeleiden daarnaast het beheerst 

uitvoeren van deze plannen, maar ook anticiperen we op kansen voor innovatie. Dit alles doen we 

samen met de faculteiten en diensten. We hebben hiervoor een breed team van professionals met 

verschillende expertises om dit in goede banen leiden.  

Samen zorgen we ervoor dat de strategische doelstellingen van onze universiteit worden gerealiseerd 

en we mee veranderen met digitale ontwikkelingen. We helpen de EUR om van strategisch 

vraagstukken naar passende oplossingen te komen. Zo helpen we de universiteit van morgen vorm te 

geven. 
 

DIM heeft als visie en missie:  

 

(Digitaal) toegankelijk maken van (documentaire) informatie door de EUR medewerker is eenvoudig en 

vanzelfsprekend, plaats en tijd onafhankelijk. Informatie is vanaf het moment van ontstaan 

beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang het noodzakelijk is. 

 

Beleid, kaders, en richtlijnen opstellen en mede faciliteren (in multidisciplinair samenwerkingsverband) 

dat de digitale en analoge (documentaire) informatie op een duurzame wijze toegankelijk wordt 

gemaakt, hetgeen de EUR ondersteunt in het behalen van haar doelstellingen en ambitie.  

Vanuit vakinhoudelijke kennis en kunde, adviseren over en toezicht houden op de documentaire 

informatieverzamelingen van de EUR, zodat de organisatie compliant is aan wet- en regelgeving (AVG, 

AW, WOO).  

 

De nieuw te vormen dienst IV/IT zal deze missie lijnen omvatten en verder ontwikkelen. 

 

 

4. Huidige situatie 

In de huidige situatie   

- is de Dienst IT een zelfstandige dienst binnen professional services; 

- is het CIO-office een afdeling van de Algemene Bestuursdienst en  

- maakt DIM als afdeling deel uit van de dienst Real Estate & Facilities. 

 

 

5. Toekomstige situatie  
 

Het onderstaand organogram geeft indicatief de nieuwe situatie na reorganisatie weer.  

Organogram Dienst Erasmus Digitalisation & Information Services (EDIS)  
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Tijdens de heidagen hebben CIO office en de Dienst IT binnen werkgroepen al uitvoering stilgestaan bij 

de na reorganisatie gewenste structuur voor de nieuwe dienst. Daarbij is een grote voorkeur 

uitgesproken voor de in bovenstaand organogram weergegeven structuur.  

   

Hierbij is de keuze vooral bepaald aan de hand van criteria zoals helderheid en praktische 

werkbaarheid, gewenste span of control voor het management en een logische bundeling van 

activiteiten en processen. In de volgende fase volgt nadere besluitvorming over de positionering van 

de afdeling DIM.    

 

De in het organogram opgenomen benamingen zijn voorlopig nog werktitels. Waar het gaat om 

nieuwe of gewijzigde onderdelen moet de definitieve naamgeving nog worden bepaald.   

 

 

6. Formatie 
 

De formatie van de huidige dienst IT omvat momenteel 122,19 fte.  

CIO heeft op dit moment een formatie van 17 fte en DIM heeft een formatie van 7 fte. 

Na reorganisatie heeft de nieuwe dienst aldus een formatie van 146,19 fte. 

 

 

7. Personele gevolgen  
 

De vorming van de nieuwe IV/IT-organisatie gaat niet gepaard met een bezuinigingsdoelstelling. 

Dat neemt niet weg dat uiteraard wel bezien zal worden op welke wijze de nieuwe dienst zo 

effectief en efficiënt mogelijk kan opereren. 

 

Nieuwe en of gewijzigde functies 

Naar verwachting zullen de gevolgen voor veel medewerkers beperkt blijven. Voor vrijwel alle 

medewerkers binnen de huidige dienst IT wordt voorzien dat er geen gevolgen optreden en dat men 

na reorganisatie binnen de huidige unit geplaatst blijft en ook de huidige functie (met inbegrip van de 

huidige UFO-indeling) gehandhaafd blijft. De reorganisatie heeft vooral betrekking op de unit Policy, 

CIO office en de afdeling DIM. Ook voor deze medewerkers geldt dat voorzien wordt dat na 

reorganisatie veelal sprake zal zijn van een plaatsing met behoud van de huidige functie en UFO 

indeling; het mens volgt werk principe. Uiteraard kan niet worden uitgesloten dat in een enkele 

situatie mogelijk aanpassing van de functiebenaming en/of het UFO profiel zal plaatsvinden. Naar 

verwachting zal voor alle medewerkers een passende functie beschikbaar zijn. 

De specifieke op de individuele medewerker van toepassing zijnde rechtspositionele gevolgen zullen 

worden opgenomen in het Personeelsplan dat in de volgende fase van de reorganisatie wordt 

opgesteld. Elke medewerker wordt op dat moment ook schriftelijk geïnformeerd over de voor hem of 

haar voorziene rechtspositionele consequenties.  

 

De EUR heeft op basis van de CAO NU een reorganisatiecode EUR vastgesteld. Belangrijkste doel van 

deze reorganisatiecode is het borgen van een transparant en zorgvuldig proces. De reorganisatiecode 

EUR is onverkort van toepassing op voorliggend voornemen. De planning van de reorganisatie wordt in 

belangrijke mate bepaald door de stappen die opgesomd staan in deze reorganisatiecode. Voor nadere 

informatie wordt verwezen naar de Reorganisatiecode EUR. 
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8. Procedure en planning   
 

Het College van Bestuur heeft de directeur IT verzocht om een nieuwe reorganisatie te starten in 

verband met de beoogde samenvoeging van de huidige dienst IT en CIO office. Later is hier de 

integratie van de afdeling DIM aan toegevoegd. 

Bij deze reorganisatie zijn naast de Dienst IT (PRO) ook CIO office (ABD) en DIM (RE&F – PRO) 

betrokken. In verband hiermee heeft de directeur IT besloten om bij het proces van planvorming en 

verdere uitwerking van de plannen gebruik te maken van een separaat reorganisatieteam. Dit 

reorganisatieteam bestaat uit een vertegenwoordiging uit het MT IT, de Manager CIO office, het 

afdelingshoofd DIM, de Financial Controller, de HR Businesspartner en de Communicatieadviseur IT. 

Daarnaast is en wordt gedurende het (vervolg)proces regelmatig afgestemd met de directeur ABD en 

directeur RE&F.  

 

De medewerkers zullen gedurende het proces regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang via 

korte berichten dan wel informatiebijeenkomsten.  

 

Bij deze reorganisatie zijn zoals vermeld naast de Dienst IT (PRO) ook CIO office (ABD) en DIM (RE&F – 

PRO) betrokken. Daarmee is sprake van een zogeheten overstijgende reorganisatie. Dit impliceert dat 

de beide Dienstraden, t.w. de Dienstraad PRO en de Dienstraad ABD, adviesrecht over het 

reorganisatieplan hebben en het instemmingsrecht ten aanzien van het reorganisatieplan in dit proces 

bij de Universiteitsraad ligt. Om de brede betrokkenheid van deze medezeggenschapsgremia goed 

hanteerbaar te maken, wordt, naar voorbeeld van de toenmalige USC-vorming, een forum gecreëerd, 

waarin de plannen gezamenlijk worden besproken en standpunten worden afgestemd1. De beide 

Dienstraden hebben al positief gereageerd en het EUROPA heeft informeel een positieve reactie 

gegeven. De afstemming met de Universiteitsraad loopt momenteel nog. 

 

Op 19 april 2021 zijn alle medewerkers van de dienst IT, het CIOo, de afdeling DIM en de 

vertegenwoordigers van de medezeggenschap (Dienstraad PRO en Dienstraad ABD) bijgepraat over 

het voornemen om de krachten van CIOo, Dienst IT en afdeling DIM te bundelen in één IV/IT 

organisatie. Het College van Bestuur was in de persoon van Ellen van Schoten (portefeuillehouder 

bedrijfsvoering) ook bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij heeft daarbij benadrukt dat samenwerken en 

deze krachtenbundeling in het primaire proces passen bij de grote ambities van de EUR op het gebied 

van digitalisering en ze heeft aangegeven de nieuwe IV/IT-organisatie in de volle breedte te 

ondersteunen.  

Het voornemen tot reorganisatie zal begin mei aan het College van Bestuur worden aangeboden en na 

behandeling door het College van Bestuur aansluitend aan de medezeggenschapsorganen worden 

aangeboden. Ook zullen de bij de reorganisatie betrokken medewerkers op dat moment over het 

voornemen worden geïnformeerd. Streven is om het overleg over het voornemen met de beide 

Dienstraden in mei af te ronden. Daarna gaat het voornemen naar het College van Bestuur en wordt 

het voornemen voor overleg aangeboden aan de Universiteitsraad en het EUROPA. Het streven is om 

het overleg met de Universiteitsraad en het EUROPA uiterlijk in oktober af te ronden.  

Daarna kan het College van Bestuur overgaan tot het verzoeken van de directeur IT om het proces te 

vervolgen met het opstellen van het reorganisatieplan (incl. formatieplan). Het reorganisatieplan en 

het daarop gebaseerde personeelsplan kunnen dan eind 2021 gereed zijn en aan de medezeggenschap 

worden aangeboden. De in het personeelsplan opgenomen voorgenomen personele gevolgen kunnen 

op dat moment ook naar de medewerkers worden gecommuniceerd. 

Indien het overleg met de beide Dienstraden volgens planning naar tevredenheid in januari kan 

worden afgerond, dan wordt het reorganisatieplan en het (geanonimiseerde) personeelsplan 

vervolgens aan het College van Bestuur aangeboden. Na instemming met de plannen van het College 

                                                           
1 Dit forum werd destijds aangeduid als “Medezeggenschap 3.0 (MZ 3.0)”. 
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van Bestuur volgt het overleg met de Universiteitsraad die zoals vermeld instemmingsrecht heeft ten 

aanzien van het reorganisatieplan. Na afronding van het overleg met de Universiteitsraad kan 

vervolgens het personeelsplan (geanonimiseerd) worden aangeboden aan het EUROPA. 

Daarna vindt het overleg met het EUROPA plaats.  

 

De ambitie is om op uiterlijk 1 juli 2022 te kunnen starten met de nieuwe Dienst IV/IT. 


