
Aan: Leden Raden van Toezicht
Van: Fusie-Programmamanagement, Patrick Steenvoorden en Ramón Miquel Daci
Betreft: Fusie-programma update februari 2023 
Datum: 27 februari 2023

Op dinsdag 21 februari is de Stuurgroep van het fusie project "University of the Arts Rotterdam" 
(werktitel), bestaand uit bestuurders van HR/WdKA, Codarts en EUR, samengekomen om te spreken 
over het herijkte fusieprogramma en de voortgang van de werkzaamheden. Graag informeren wij u 
over de belangrijkste uitkomsten van deze bijeenkomst.

Herijkte fusieprogramma en tijdslijnen

Bij aantreden van de nieuwe programmadirecteur (Patrick Steenvoorden) eind januari jl. is met de 
Stuurgroep afgesproken tot een herijking van het bestaande programma te komen. Het herijkte 
fusieprogramma adresseert alle werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot indiening bij OCW 
van de zogenaamde Fusie-Effect-Rapportage (inclusief formele fusie-aanvraag en het 
fusiememorandum - het businessplan van de fusie-combinat e). Dit is de eerste van de 3 fases van 
het fusieproces, de fusie-aanvraag fase. Fase 2 betreft de fusie voorbereidingsfase en fase 3 de 
uitvoering van de fusie. Werkzaamheden voor fase 2 en 3 zijn op dit moment out of scope.

De Stuurgroep heeft na zorgvuldige afweging op advies van het Programmateam besloten de 
voorgestelde aanpak over te nemen. Deze aanpak behelst dat alle uitvoerende werkzaamheden per 
31 mei 2023 gereed zijn. Op dat moment zal de genoemde documentatie, overeengekomen en 
bekrachtgd tussen betrokken instellingen, ter besluitvorming voorgelegd worden aan de 
verschillende Medezeggenschapsorganen en Raden van Toezicht. Tevens zal een notficate naar de 
Vakbonden uitgaan. In parallel zal dan ook due diligence (boekenonderzoek) op Codarts en WdKA 
plaatsvinden.

Uitgaande van posit eve uitkomsten van voorgaande wordt dan tegen einde van de zomer de 
aanvraag bij OCW gedaan. De duur van de behandeling door OCW is naar verwacht ng 13 tot 26 
weken. Eveneens indachtg de benodigde tjd voor voorbereiding op de fusie (fase 2) zal fusie 1 
januari 2024 dan wel 1 september 2024 worden voltrokken (fase 3).

Stuurgroep en Programmateam erkennen de ambite van deze aanpak. Met de aangepaste 
programmastructuur (zie hierna) en focus en passende prioriteitstelling van het betrokken team zien 
wij de komende maanden met vertrouwen tegemoet. Mocht om welke reden dan ook een 
aanpassing van de ingediende plannen nodig zijn, dan zal het Programmateam met de Stuurgroep in 
overleg treden over de gevolgen daarvan. In geval van materiële aanpassing van het programma 
informeren wij u spoedig over genomen besluiten.

Programmastructuur

In de bijlage treft u de programmastructuur aan, inclusief beschrijving van verantwoordelijkheden.
De structuur van Stuurgroep, Programmateam en fusie-specifieke werkgroepen blijft gehandhaafd. 
De voornaamste aanpassingen betreffen een nauwere samenwerking van de Personeel- en 
Organisat e-Ontwerp werkgroepen binnen één werkgroep Personeel & Organisat e en de toevoeging 
van twee nieuwe werkgroepen (Bedrijfsvoering & IT en Vastgoed). Dat laatste gezien het belang voor 
een succesvolle fusie van een transit e van ondersteunende diensten van HR naar de fusie- 
combinat e voor zover het WdKA betreft respect evelijk heldere keuzes voor Vastgoed/Huisvestng 
van de fusie-combinat e op korte (vanaf fusiemoment) en langere termijn (de interact e tussen 
Cultuur & Campus en de voorgenomen fusie). Elke werkgroep wordt in het Programmateam



vertegenwoordigd door één van haar teamleden. Deze persoon is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de werkzaamheden van de desbetreffende werkgroep.

Stakeholder engagement

Een programma als dit kent veel betrokkenen c.q. stakeholders. Om toe te werken naar efficiënte 
besluitvorming omtrent de fusie en een geslaagde start van een fusie hebben wij de eerste stappen 
genomen om de dialoog nadrukkelijker en frequenter met stakeholders aan te gaan. Het is de 
intentie van de Stuurgroep en het Programmateam dat zorgvuldig te doen, passend bij de relatie 
tussen stakeholder en het programma en waar mogelijk "gel ij kt j dig".



PROGRAMMAORGANISATIE - FASE I

Subject Matter Experts
Dirkjan Rutgers, Rutgers 8c Posch (juridisch)

Stuurgroep (SG)
Ed Brinksma (EUR) Renate Eringa (Codarts) 
Ron Bormans (HR) Jeroen Chabot (WdKA) 

(besluiten op basis van unanimiteit) 
Adviseurs: Patrick Steenvoorden, Dirk Ian Rutgers

Programmateam (PT)
Patrick Steenvoorden (PD) Annelotte Dijkman (WdKA) 

Denise Reijenga (Codarts) Lobke van Steenbergen (EUR) 
Peter Monhemius (HR) [jurist] (R&P)

Ramón Miguel Daci (PMO)

WGI WG2 WG3 WG4
Strategische Personeel 8c Bedrijfsvoering Vastgoed

koers Organisatie A IT

codartsNiiiii

WG5
Financiën

WG6
Juridisch

WG7
Communicatie

Verantwoordelijkheden fase I
Stuurgroep
* Eindverantwoordelijk voor programma
* Vastellen programma(aanpassingen)
* Vaststellen programmabudget
* Tot stand brengen en effectueren van 

SG besluiten binnen eigen instelling
* Voeren dialoog met externe 

stakeholders in lijn met SG besluiten
P rogram m ateam
* Voorstellen programma (aanpassingen) 

aan SG
* Aansturen van programma binnen met 

de SG overeengekomen kaders
* Rapporteren van voortgang aan SG
* Houden van programmabudget
* Aansturen van werkgroepen
* Penvoeren van fase I deliverables
* Onderhouden relatie met 

stakeholders
Werkgroepen
* Uitvoeren van de met het PT 

overeengekomen werkzaamheden
* Escalatie naar PT bij mogelijke impact 

op kwaliteit, budget of doorlooptijd
* Bijdragen aan relatie met stakeholders



OVERZICHT PROGRAMMATEAM - FASE I
Teamleden
* Patrick Steenvoorden (PD)

* Annelotte Dijkman (WdKA)
* Denise Reijenga (Codarts)
* Lobke van Steenbergen (EUR)
* Peter Monhemius (HR)
* [jurist] (R&P)
* Ramón Miquel Daci (PMO)

Verantwoordelijk voor:
Projectmanagement,WG7 (Communicatie),WG4 
(Vastgoed)
WG3 (Bedrijfsvoering Si IT)
WG2 (Personeel Sc Organisatie)
WGI (Strategische Koers)
WG5 (Financiën)
WG6 (Juridisch)
Projectorganisatie

Subject Matter Experts
* Rutgers 8c Posch (Dirkjan Rutgers)

Tijdslijn deliverables
* Overeenkomst (onder voorwaarden)
* (Draft) Aanvraag fusietoets
* (Draft) Fusie-Effect-Rapportage*
* (Draft) Fusiememorandum*

NB: bespreken van tussentijdse concepten wordt nog nader gepland
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