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Hoofdconclusie

Over deze evaluatie

Voorafgaand aan de herziening is een aantal doelen
In 2018 is het allocatiemodel herzien waarmee de

geformuleerd (zie volgende pagina) en deze doelen

eerste geldstroom wordt verdeeld onder de

vormen het uitgangspunt van deze evaluatie.

verschillende organisatieonderdelen. Het model is in

Centrale vraag is: In hoeverre voldoet het model van na

2019 in werking getreden. Daarbij heeft het College

de herziening aan deze doelen? Daarnaast is AEF

van Bestuur ingestemd met het voorstel van de

gevraagd om te onderzoeken of en welke externe

Universiteitsraad om de herziening na een aantal jaar

veranderingen de goede werking van het model

te evalueren. Andersson Elffers Felix (AEF) is gevraagd

beïnvloeden.

om de evaluatie uit te voeren.
Leeswijzer
Op de volgende pagina’s vindt u de aanpak van deze evaluatie en de
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Aanbevelingen

context rondom de evaluatie en het model. Vervolgens leest u de
bevindingen, gesorteerd aan de hand van de doelen van de herziening
van het allocatiemodel (zie p.4). Op de hoofstukpagina’s staat per doel

39

Bijlagen

een korte conclusie. De hoofdconclusie volgt na de bevindingen en het

rapport sluit af met aanbevelingen. In de bijlage vindt u het
evaluatiekader en de lijst met geïnterviewden.
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Het model is geëvalueerd middels bureauonderzoek en
(groep)interviews
Als eerst heeft AEF bureauonderzoek gedaan met behulp
van interne beleidsdocumenten van de EUR om een beeld te
krijgen van het verdeelmodel. Ook is er een financiële
analyse uitgevoerd. De kennis uit dit bureauonderzoek is
gebruikt om de bevindingen uit de gesprekken te verifiëren.

Het evaluatiekader
Op basis van de doelen van de herziening is een evaluatiekader (zie p.41)
opgesteld met vragen om te bepalen in hoeverre de doelen zijn behaald. De
vraag over de invloed van externe veranderingen is als categorie aan het
evaluatiekader toegevoegd als “aansluitend bij externe ontwikkelingen” en is

In groepssessies heeft AEF alle business controllers van alle
faculteiten en diensten gesproken om een goed beeld te
krijgen van de realiteit van het model voor de mensen die er
op dagelijkse basis mee werken

op dezelfde manier behandeld als de andere doelen.

Stuurgroep

Tijdens het onderzoek is AEF begeleid door een stuurgroep (zie p.44),
Daarnaast zijn interviews gehouden met andere relevante
betrokkenen: decanen, directeuren bedrijfsvoering,
controllers, dienstdirecteuren, directeuren onderwijs &
onderzoek, de universiteitsraad, medewerkers en de
directeur van Planning en Control, het derde lid van het
College van bestuur, de directeur Strategische Zaken en de
directeur Academische Zaken
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waarin verschillende partijen binnen de universiteit vertegenwoordigd
waren. Tijdens de kick-off meeting heeft deze groep input gegeven voor het
evaluatiekader. In de tweede bijeenkomst heeft de stuurgroep kunnen
reflecteren op de tussentijdse bevindingen.

Context en achtergrond

Het model is geëvalueerd aan de hand van doelen in
zes thema’s die tijdens de herziening zijn opgesteld
A.
Transparant

Het model is inzichtelijk, begrijpelijk, uitlegbaar
en wordt ook uitgelegd

D.
Strategische
doelen dienen

Het model werkt strategische doelen niet
tegen

B.
Eenvoudig en
betrouwbaar

C.
Robuust en
duurzaam

Het model voorkomt schommelingen, de
verdelingen tussen organisatieonderdelen zijn
duidelijk afgestemd en data voor parameters
is betrouwbaar

Het model bevordert het primaire proces en is
toekomstbestendig

E.
Optimaliseren
van externe
inkomsten

F.
Omgaan met
externe
ontwikkelingen

Het model ondersteunt de optimalisatie van
externe inkomsten

Het model is bestand tegen externe
ontwikkelingen

A. Transparant
▹
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Conclusie
Door de in de herziening geïntroduceerde
boxstructuur is het model begrijpelijker en
duidelijker geworden voor betrokkenen.
Desondanks wordt het model niet gezien als
transparant door de betrokkenen: veel
onderdelen van het model zijn voor hen (nog
steeds) onhelder. De reden hierachter ligt deels in
het model: sommige onderdelen van het model
zijn complex en daardoor lastig te begrijpen. Een
groter deel van de reden ligt echter in het proces
rondom het model: de communicatie over het
model en de werking ervan is niet duidelijk en
actief genoeg.

Transparantie

De zes boxen van het model en het performance allocation
model zijn helder voor betrokkenen
De boxenstructuur maakt het model duidelijker

De werking en parameters van het performance

en vergroot de mogelijkheden tot gesprek over

allocation model zijn helder voor betrokkenen,

het model

maar de bedragen per parameter niet

De grootste positieve verandering in de herziening

De meeste geïnterviewden snappen het principe van

van 2018 volgens betrokkenen is dat er een

het performance allocation model en kunnen

boxenstructuur is geïntroduceerd. De gealloceerde

noemen op welke parameters het model is

budgetten zijn nu opgedeeld in zes boxen (zie p. 5).

gebaseerd. Ze hebben echter geen inzicht in hoe de

Betrokkenen geven aan dat ze de verdelingen
tussen organisatieonderdelen beter begrijpen in de
nieuwe structuur en het hierdoor ook makkelijker
vinden om het gesprek aan te gaan over

kritiekpunten in de verdeling.

bedragen per parameter tot stand zijn gekomen
(bijvoorbeeld: het aantal euro’s per instromende
student) en ook niet op hoe er geïndexeerd wordt.
Voor de enkeling die wel zicht heeft op de indexatie
is het niet helder waarom er voor de medische
faculteit anders wordt geïndexeerd dan voor andere
faculteiten.
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Transparantie

Betrokkenen hebben weinig kennis over het model en de
werking ervan (2/2)
Het is onduidelijk voor betrokkenen welke vaste

Er is niet inzichtelijk voor betrokkenen wanneer

De financiële cyclus en wat daarin gebeurt is

voet wordt gehanteerd

extra gelden wel of niet via het allocatiemodel

niet duidelijk voor betrokkenen

Bij de herziening van het model is er een nieuwe
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worden verdeeld

Rondom het model is een jaarlijkse cyclus

vaste voet geïntroduceerd: drie categorieën voor

Sinds de inwerkingtreding van het herziene

vormgegeven inclusief de publicatie van de

faculteiten op basis van hun grootte met een vast

allocatiemodel is een aantal keren extra gelden

kadernota/Erasmus Perspective en begroting. Het is

bedrag per categorie. Deze nieuwe vaste voet is tot

uitgekeerd aan de universiteit buiten de eerste

voor de betrokkenen niet niet altijd duidelijk of en

op heden niet doorgevoerd omdat het tot grote

geldstroom. Dit gaat bijvoorbeeld om de NPO-

wanneer er bijstellingen van het budget

herverdeeleffecten zou leiden. Dit is niet voor alle

middelen of de HoKa-middelen. Zo gaven faculteiten

plaatsvinden (bijvoorbeeld correcties in

faculteiten duidelijk, een aantal faculteiten is in de

aan dat het voor (een deel van) die middelen

studentenaantallen of een eindafrekening) voor de

veronderstelling dat de vaste voet wel is gewijzigd.

onduidelijk is hoe ze zijn verdeeld of zouden worden

betrokkenen. Ze geven aan dat aan het eind van het

In de interviews was de nieuwe vaste voet een

verdeeld. Ook gaven controllers aan dat de HoKA-

(begrotings)jaar er soms ineens extra geld is en ze

terugkerend thema en het is dus opvallend dat

middelen voor de diensten binnen de 21,5% worden

niet altijd weten waarom of waar het vandaan komt.

betrokkenen van een deel van de faculteiten zich er

gerekend. Zij vinden dit onlogisch omdat het gaat

niet van bewust zijn dat de wijziging niet is

om tijdelijke middelen en die dus nu niet tot extra

doorgevoerd. De betrokkenen die zich daar wel van

geld leiden (en het budget niet naar beneden wordt

bewust zijn kunnen niet vertellen op basis waarvan

bijgesteld als de middelen eindigen). Het is voor hen

de vaste voet die zij nu wel ontvangen is bepaald.

niet duidelijk waarom dat zo is geregeld.

Transparantie

De complexiteit van het model en de communicatie erover
zorgen voor het gebrek aan transparantie
Bepaalde delen van het model zijn complex

en verduidelijkt komt dat de transparantie ten

de werking van het model en er is geen regelmatige

waardoor het lastiger is om ze begrijpelijk en

goede.

informatiemomenten.

De afdeling Corporate Planning and Control

Aan de andere kant geven medewerkers van CPC

De werking van het performance allocation model is

(CPC) communiceert volgens betrokkenen niet

aan dat ze weinig actief benaderd worden om uitleg

relatief ongecompliceerd: het is een simpel model

actief en helder genoeg over het model

te geven over de werking van het model.

Een groter deel van het gebrek aan transparantie

In de Erasmus Perspective staan wel veel dingen

komt echter voort uit een gebrek aan communicatie

rondom het model uitgelegd, maar betrokkenen

en uitleg over het model. Betrokkenen geven aan

geven aan dat dat niet volledig duidelijk voor ze is en

dat ze weinig actief geïnformeerd worden over de

er ook soms informatie mist.

inzichtelijk te maken

op basis van prijs per eenheid. Dit is daarom ook het
deel van het model dat het meest inzichtelijk is voor
betrokkenen. Andere delen van het model die iets
complexer zijn, bijvoorbeeld de pay-out ratio,
worden als minder inzichtelijk ervaren. Ook de delen
van het model die in mindere mate gemodelleerd
en nog grotendeels gebaseerd zijn op afspraken uit
het verleden, zoals de allocatie richting de diensten,
zijn minder transparant voor de betrokkenen. Als
deze delen van het model worden gesimplificeerd
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werking van het model en wijzigingen daarin. Ook
medewerkers van CPC geven aan dat er weinig aan

actieve communicatie richting de
organisatieonderdelen wordt gedaan. Nieuwe
werknemers worden niet actief geïnformeerd over

Naast het tekortschieten van de actieve

informatievoorziening, noemen betrokkenen ook
dat het soms lastig is om een volledig antwoord te
krijgen op vragen die ze stellen over het model.

Transparantie

Door het gebrek aan kennis over het model gaan er weinig
prikkels vanuit
Het model stuurt maar beperkt besluiten van

De enige duidelijk gevoelde prikkel voor

De wenselijkheid van deze prikkel staat erg ter

organisatieonderdelen, omdat de financiële

faculteiten is het verhogen van

discussie: Een groot aantal geïnterviewden geeft aan

prikkels niet duidelijk zijn

studentenaantallen

dat schaalvergroting leidt tot een mindere

Omdat het model als zodanig weinig transparant

De enige prikkel die keuzes van de faculteiten wel

wordt ervaren, gaan er weinig prikkels vanuit.

stuurt is de prikkel op studentenaantallen. Het beeld

Faculteiten lijken niet tot nauwelijks te sturen op de

dat meer studenten tot meer geld leidt leeft sterk

meeste parameters en bij sommige faculteiten zijn

onder de faculteiten en het besef dat dit tot op

zelfs niet alle parameters bekend. Voor diensten

zekere hoogte een zero-sum-game is vanwege het

gaan er geen prikkels van het model uit omdat de

beperkte te verdelen budget en de pay-out ratio, is

bedragen die zij ontvangen deels historisch bepaald

niet altijd volledig aanwezig. Als sommige faculteiten

zijn en deels nader te bepalen (en buiten het model

sterk op studentenaantallen sturen en sterk groeien

om worden verdeeld). De prikkelwerking, zowel

moeten andere faculteiten daarin meegaan om te

positief als negatief, is dus beperkt.

zorgen dat hun budget niet krimpt, deze prikkel
wordt ook door een deel van de faculteiten gevoeld.
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onderwijskwaliteit en sommige betrokkenen van
faculteiten vinden dat deze onderwijsprikkel de
aandacht voor onderzoek verdrukt. Overigens kan

de medische faculteit maar beperkt sturen op hun
studentenaantallen vanwege numerusfixusopleidingen.

B. Eenvoudig en
betrouwbaar
▹
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Conclusie
Het model is betrouwbaar in de zin dat
het grote schommelingen in het
gealloceerde budget tussen jaren
voorkomt. Deze betrouwbaarheid zorgt
echter wel voor problemen bij sterke
groei. Het is voor betrokkenen niet
eenvoudig om betrouwbare
inschattingen te maken op basis van hun
kennis over het model. Ook is de
financiering van de diensten niet
eenvoudig volgens betrokkenen. De
knelpunten op dat gebied zitten deels in
het model zelf: bijvoorbeeld het gebruik
van de gemiddelden voor de parameters,
maar zijn ook procesmatig, zoals de
onduidelijkheid rondom de diensten en
de parameter instromende studenten.

Eenvoudig en betrouwbaar

Het model voorkomt grote schommelingen, maar kan
moeilijkheden veroorzaken bij snelle groei
Het model voorkomt grote schommelingen in de

De vertraging zorgt voor problemen bij sterke

bedrag is dat een faculteit als reserve mag hebben.

allocatie richting organisatieonderdelen

groei

Dit kan het risico vergroten dat faculteiten hun

In het model wordt gewerkt met

Wanneer faculteiten sterk groeien in studentaantal,

driejaarsgemiddelden voor bepaalde parameters,

zoals bij een aantal faculteiten het geval is, kan het

zoals studentaantallen. Dit heeft als effect dat groei

hanteren van driejaarsgemiddelden negatieve

en krimp worden geremd. Hierdoor hebben

consequenties hebben. Als het studentaantal

De vertraging in budgetten wordt versterkt door het

faculteiten met teruglopende studentenaantallen de

waarop de allocatie is gebaseerd dat jaar een stuk

feit dat het peiljaar van studenten in het verleden

mogelijkheid om bepaalde vaste kosten (zoals

lager is dan het eigenlijke aantal door de middeling,

ligt, wat bij groeiende faculteiten het gat vergroot

personele kosten) uit te faseren en ontstaat er niet

kan dit ervoor zorgen dat er te weinig geld is om al

tussen daadwerkelijke studentenaantallen en de

direct een probleem als het studentenaantal een

die studenten kwalitatief goed onderwijs te bieden.

aantallen waarmee in de verdeling gerekend wordt.

jaar wat lager uitvalt dan normaal. Voor groeiende

Faculteiten met sterke en lang aanhoudende groei

Een peiljaar in het verleden is echter onvermijdelijk

faculteiten betekent de middeling echter dat ze het

ervaren dus moeilijkheden in het rondkrijgen van

omdat het even duurt voor cijfers bekend zijn.

geld voor een deel van de nieuwe studenten pas

hun begrotingen door het vertragende effect van de

Bovendien werkt ook het landelijke allocatiemodel

later gaan ontvangen. Voor beperkte en kort

middeling.

met een peiljaar in het verleden (voor het budget in

aanhoudende groei is dit prima: faculteiten kunnen
het voorfinancieren vanuit hun reserves die ze weer
bij kunnen vullen in de jaren erna.
11

Vanaf 1 januari 2022 heeft de Erasmus Universiteit
een nieuw reservebeleid, waarbij er een maximum

begroting niet rondkrijgen, doordat ze minder
ruimte hebben om een tijdelijk gat op te vangen
vanuit reserves.

jaar t wordt gerekend met cijfers uit jaar t-2).

Eenvoudig en betrouwbaar

Het model is weinig voorspelbaar waardoor het lastig is om
betrouwbare inschattingen te maken voor faculteiten
Betrokkenen kunnen lastig inschatten hoeveel

De pay-out ratio zorgt voor een deel van de

De data voor de parameter instromende

geld ze gaan ontvangen uit het model

onzekerheid voor faculteiten

studenten is lastig te bepalen en voorspellen

Faculteiten en diensten geven beide aan dat het

De pay-out ratio is een verrekening die in het model

De meeste faculteiten geven aan het niet heel

lastig is om te voorspellen hoeveel geld ze zullen

wordt toegepast zodat het gealloceerde budget

duidelijk te vinden welke studenten wel of niet

ontvangen. Voor faculteiten zou dit voor een deel

overeenkomt met het beschikbare budget. Als na

worden meegeteld voor de parameter “instromende

van hun allocatie niet zo moeilijk moeten zijn: een

het toepassen van de berekeningen onder de

studenten”. Er bestaat onder meer verwarring over

deel van het allocatiemodel is een simpel PxQ-

parameters nog geld overblijft wordt dit verdeeld

het meerekenen van internationale studenten,

model, echter hebben zij ook te maken met gesloten

onder de faculteiten middels de pay-out ratio. Deze

(anders)bekostigde studenten, en doorstromers van

compartimenten in het performance allocatiemodel,

is gebaseerd op de grootte van de faculteiten.

bachelor naar master binnen dezelfde faculteit.

de pay-out ratio (zie volgende paragraaf), soms

Mocht er teveel geld gealloceerd zijn dan kan dat

Controllers van faculteiten geven aan data aan te

onduidelijke databepalingen voor parameters en

ook via de pay-out ratio rechtgetrokken worden. Het

leveren voor deze parameter en dat er vervolgens

verrekeningen aan het eind van het jaar.

CvB kan ook besluiten hiervoor reserves in te zetten.

soms met een ander getal wordt gerekend en het

Voor diensten zit de onvoorspelbaarheid in het deel

De onzekerheid over de budgetten van faculteiten is

van de 21,5% dat niet in het begin van het jaar al

deels inherent aan een prestatieverdeelmodel. Voor

verdeeld is. Zij weten niet hoeveel ze daarvan zullen

individuele organisatieonderdelen is het lastig in te

ontvangen en vinden het ook lastig daar invloed op

schatten hoeveel ze krijgen in zo’n model, omdat dat

uit te oefenen.

ook afhangt van de prestaties van andere
organisatieonderdelen. In dit model komt die
onzekerheid tot uiting in de pay-out ratio.
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onduidelijk is waarom. Mede hierdoor is het lastig
inschatten hoeveel geld ze gealloceerd zullen
krijgen. CPC geeft aan dat ze met controllers van
faculteiten overleggen als ze met andere cijfers
rekenen, bijvoorbeeld als de inschatting onjuist was
door een verkeerd gehanteerde definitie.

Eenvoudig en betrouwbaar

De financiering van de diensten als geheel en per dienst is
niet duidelijk voor bijna alle betrokkenen
Faculteiten en diensten weten niet precies hoe

Ook de totstandkoming van het percentage van

Hoe de 21,5% wordt verdeeld tussen de

de diensten worden gefinancierd vanuit het

21,5% is de bron van veel verwarring: het is voor

verschillende diensten wordt gezien als een black

model

veel organisatieonderdelen niet duidelijk waarom

box door faculteiten en diensten. Betrokkenen

dit percentage is gestegen van 14% naar 21,5%.

geven aan dat het niet duidelijk gelinkt is aan de

Volgens de diensten was de eerste stijging ter

dienstverlening die wordt gegeven. Anders dan voor

correctie van verrekeningen die niet waren

de faculteiten wordt het geld binnen deze box niet

meegeteld bij de totstandkoming van het

met een PxQ-model verdeeld. Wat de diensten

percentage maar daar wel onder vielen en was de

jaarlijks ontvangen is gebaseerd op budgetten die in

oorzaak van de latere stijging de oprichting van de

het verleden beschikbaar waren. Bepaalde

nieuwe dienst Erasmus Research Services. Veel

verrekeningen van faculteiten naar diensten worden

faculteiten geven aan dat er een vast percentage

ook onder de 21,5% geschaard en daarnaast blijft er

was afgesproken bij de herziening en dat dat zonder

een bepaald bedrag over waarvan het niet duidelijk

duidelijke reden in een rap tempo is gestegen.

is hoe het tussen de diensten wordt verdeeld. Het is

De derde box van het model, “shared services fund”,
ontvangt 21,5% van het geld uit de eerste

geldstroom. Dit percentage is bij iedereen goed
bekend. Wat er wel en niet onder deze 21,5% valt is
echter veel minder helder voor zowel de faculteiten
als de diensten zelf. Aan de ene kant leeft het idee
dat de diensten eerst 21,5% van het geld ontvangen
en daarbovenop nog allerlei verrekeningen en
bedragen voor innovatie en strategie. Aan de
andere kant is de indruk dat de 21,5% een harde
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bovengrens is voor het totale percentage van de

De verdeling tussen de verschillende diensten

eerste geldstroom dat naar de diensten gaat.

wordt niet modelmatig bepaald

ook niet volledig duidelijk wie daar de zeggenschap
over heeft: het college van bestuur of de
dienstdirecteuren zelf.

C. Robuust en
duurzaaam:
Primair proces
▹
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Conclusie
Het primair proces staat niet
centraal in het verdeelmodel
en de verdeling tussen de
faculteiten en diensten roept
weerstand op. Dat eerste komt
door hoe het model in elkaar
zit (bijvoorbeeld door het
gebruik van de pay-out ratio).
Het tweede komt door het
proces rondom het model: er
wordt niet structureel genoeg
gesproken over de verdeling
tussen de faculteiten en de
diensten.

Robuust en duurzaam

Het primaire proces kent tekorten en staat niet centraal in
het allocatiemodel
Er zijn tekorten in het primair proces
Bijna alle faculteiten geven aan krapte te ervaren in

Het primair proces staat niet centraal in het

faculteiten het gevoel hebben dat ze achteraan de rij

allocatiemodel

staan wanneer het geld wordt uitgedeeld. Hoewel
alle boxen gelijktijdig worden verrekend en

het primair proces: ze spreken van grote

Hoewel landelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat

studentenaantallen, hoge werkdruk en voorziene

er relatief minder geld te verdelen valt, staat het

tekorten. Veel faculteiten geven aan dat het

primair proces in het allocatiemodel ook niet

gedurende het jaar onzeker is of ze zwarte cijfers

centraal, voornamelijk in de beeldvorming, maar

De pay-out ratio in het faculty allocation model

gaan behalen en dat het aan het eind van het jaar

ook in de realiteit. Er gaat op het moment minder

verdeelt namelijk het overgebleven geld uit het

vaak net goedkomt vanwege verrekeningen. Dit

dan de helft van het geld uit te eerste geldstroom

model onder de faculteiten op basis van hun

zorgt voor onzekerheid en daarnaast geven

naar de faculteiten en dit zorgt voor onvrede. Dit

grootte. Tot nu toe was de pay-out ratio altijd

betrokkenen aan dat het de kwaliteit van het

werkt echter vertekenend, omdat boxen 1 en 2

positief en kregen faculteiten dus extra geld

onderwijs en onderzoek niet ten goede komt. De

bestaan uit middelen waarover de universiteit geen

gealloceerd bovenop wat ze vanuit het performance

reden hierachter kan niet enkel in het

zeggenschap over heeft (bijvoorbeeld de

allocation model zouden krijgen.

allocatiemodel worden gezocht: ook landelijke

Werkplaatsfunctie). Als alleen de middelen die

ontwikkelingen spelen een rol. Volgens de VSNU

daadwerkelijk door de EUR verdeeld worden

daalt de rijksbijdrage per student al jaren en is het

onderdeel zouden zijn van het model, ontvangen de

de afgelopen 20 jaar met 20% afgenomen. Hierdoor

faculteiten veel meer dan 50%. Daarnaast vallen

gaat er ook (relatief) minder geld het allocatiemodel

faculteiten onder de laatste box van het model: box

van de Erasmus Universiteit in om te verdelen.

6. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen vanuit

faculteiten dus niet letterlijk achteraan de rij staan,
zit er wel een kern van waarheid in dit beeld.

Echter hoeft de pay-out ratio niet positief te zijn: als
er een tekort is moet dat ook opgevangen worden.

In principe komt dit tekort dus ook terecht bij de
faculteiten, hoewel het CvB er ook voor kan kiezen
om het uit reserves op te vangen, of te verdelen
over andere organisatieonderdelen.
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VSNU (2021); De dalende rijksbijdrage en de druk op onderwijs en onderzoek. URL:https://www.universiteitenvannederland.nl/dalende-rijksbijdrage.html

Robuust en duurzaam

De verdeling tussen de faculteiten en de diensten zorgt
voor veel frictie en wordt weinig structureel besproken
De verdeling tussen faculteiten en diensten is
een groot discussiepunt en roept weerstand op
In bijna alle gesprekken in deze evaluatie kwam de
verdeling van middelen tussen de faculteiten en de
diensten uitgebreid ter sprake. Veel faculteiten
benoemen onvrede over de stijging van het
percentage dat naar de diensten gaat (zie p. 14) en
vinden het over het algemeen te hoog. Bij een deel
van de faculteiten heerst ook ontevredenheid over
de dienstverlening: ze hebben het gevoel dat ze veel
betalen maar daar niet genoeg voor terug krijgen.
Ze geven aan soms bij te moeten betalen voor
dienstverlening omdat het niet onder de
basisdienstverlening valt, maar dat het niet duidelijk
is wanneer iets daar wel of niet onder valt.
Daarnaast maakt een (kleiner) deel van de
faculteiten geen gebruik van (delen van) de
dienstverlening, omdat ze hun eigen faciliteiten
hebben, of, in het geval van Erasmus MC, op een
16

andere locatie zitten. Deze faculteiten betalen wel
voor de dienstverlening, omdat er een percentage
van de totale eerste geldstroom naar de diensten
gaat. Hier is eveneens onvrede over. Betrokkenen
bij diensten hebben juist het gevoel dat faculteiten
niet begrijpen wat ze allemaal doen voor het budget
dat ze krijgen en vinden juist dat ze niet genoeg
middelen hebben om de gewenste dienstverlening
te bieden.
Er is weinig structureel gesprek over de inhoud
van de dienstverlening
Hoewel er veel discussie is over de verdeling tussen
faculteiten en diensten wordt het gesprek over de
dienstverlening zelf weinig gevoerd. Er wordt weinig
structureel overlegd over waar de
basisdienstverlening uit zou moeten bestaan en wat
dat dan zou mogen kosten. Hierdoor bestaat aan de
ene kant van de medaille het idee dat er te weinig
geleverd wordt voor teveel geld en aan de andere

kant dat er teveel gevraagd wordt voor te weinig.
Alle diensten hebben een productdienstcatalogus
(PDC) waarin hun dienstverlening beschreven staat,
maar voor de meeste diensten wordt deze niet met
regelmaat geüpdatet, is de dienstverlening niet
gekwantificeerd en wordt er ook geen kostprijs
beschreven. De PDC is dus nu, in veel gevallen, ook
geen goede basis voor een gesprek.
Diensten voelen de behoefte om het gesprek over
de inhoud van de dienstverlening meer te voeren
zodat het duidelijker wordt wat zij doen en wat zij
kunnen doen voor een bepaald budget en de keuzes
daarover meer in gezamenlijkheid worden gemaakt.
Door dit gesprek meer te voeren zijn de wensen en
eisen rondom dienstverlening duidelijker, komen er
duidelijkere kaders voor de diensten, en is het ook
duidelijker of en waar er ruimte is voor eventuele
innovatie in de dienstverlening.

D. Robuust en
duurzaaam:
toekomstbestendig
▹
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Conclusie
Het allocatiemodel is robuust
omdat het grotendeels aansluit bij
het landelijke model. Het model
bevordert innovatie echter niet: het
is lastig om nieuwe studies te
financieren en diensten zien weinig
ruimte om te innoveren. Daarnaast
is innovatie een centrale
aangelegenheid in het huidige
model. Dit zorgt ervoor dat
innovatie lastig te continueren is en
op decentraal niveau te weinig
kritische afwegingen over innovatie
en strategie worden gemaakt.

Robuust en duurzaam

Het model sluit grotendeels aan bij het landelijke
verdeelmodel
In grote lijnen volgt het allocatiemodel van de EUR
het landelijke verdeelmodel: het hanteert
grotendeels dezelfde parameters. Echter zijn er ook
een aantal parameters die in het landelijke model
niet worden gebruikt en werkt de EUR met een
grotere vertraging (gemiddelde over drie jaar in
plaats van een vertraging van twee jaar) in
studentenaantallen en andere criteria voor wie er
mee wordt geteld in de instroom.
Daarnaast is het niet duidelijk voor faculteiten en
andere betrokkenen hoe de bedragen per
parameter samenhangen met de bedragen in het
landelijke model. Het is duidelijk dat de bedragen
per student, bijvoorbeeld, in het EUR-model lager
liggen dan in het landelijke model, omdat er ook
geld gealloceerd wordt aan de diensten en centrale
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universiteitsonderdelen. Het is niet duidelijk of die
“korting” evenredig is verdeeld over de parameters
of dat in het EUR-model bepaalde parameters
relatief belangrijker of minder belangrijk zijn dan in
het landelijke model.
Voor de robuust- en duurzaamheid van het model is
het enerzijds belangrijk dat het goed aansluit bij het
landelijke model zodat de geldstroom voorspelbaar,
en in zekere zin ook stuurbaar, blijft. Aan de andere
kant kan een te strakke aansluiting bij het landelijke
model door de universiteit gewenste innovatie en
prikkelwerking in de weg staan en is een mate van
afwijking ook niet ongewenst.

Gelijk aan het landelijke model
▹ De meeste parameters in het performance
allocation model
▹ De vertraging in de teldatum van de
studentenaantallen

Anders dan in het landelijke model
▹ Alle studenten die voor het eerst instromen bij
een faculteit tellen mee, niet alleen de
bekostigden.
▹ De tweede geldstroom is een parameter in het
EUR-model en niet in het landelijke model. Tot
voor kort gold dit ook voor visitaties.
▹ EUR werkt met gemiddelde studentaantallen
over drie in plaats van met een vertraging van
twee jaar

Robuust en duurzaam

Het model maakt het niet makkelijk voor
organisatieonderdelen om te innoveren
Het is moeilijk om nieuwe studies te financieren
Voor individuele organisatieonderdelen is het lastig
om te innoveren volgens de geïnterviewden. Een
belangrijk onderdeel daarvan is het starten van
nieuwe studies. Vanwege het gebruiken van de

driejaarsgemiddelden van studentenaantallen in het
performance allocation model ontvangen faculteiten
niet direct het geld voor de nieuwe studenten die ze
aantrekken met een nieuwe studie. Daarom bestaat
er een voorfinancieringsstructuur voor nieuwe
studies. Deze wordt echter niet ingezet voor nieuwe
masterstudies, die moeten door de faculteit zelf
worden bekostigd. Ook geven faculteiten aan het
niet helemaal duidelijk te vinden wanneer een
nieuwe studie wel of niet voorgefinancierd wordt.
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Omdat het financieel uitdagend is om nieuwe

kosten voor bestaande dienstverlening en personele

studies te ontwikkelen, kunnen faculteiten minder

en andere kosten voor nieuwe dienstverlening of

goed aansluiten bij relevante externe

andere innovatie allemaal uit hetzelfde budget

ontwikkelingen zoals ontwikkelingen op de

moeten komen. Dat budget is in principe een vast

arbeidsmarkt.

percentage. Hierdoor kan het zijn dat als bepaalde

Voor diensten is er weinig ruimte voor innovatie
Ook de diensten geven aan dat er weinig ruimte is
voor innovatie. Dit komt voornamelijk door een
tekort aan budget om dat te doen, geven ze aan.
Ook het feit dat verschillende typen uitgaven
moeten worden bekostigd uit hetzelfde potje maakt

het lastig om ruimte voor innovatie te behouden. Zo
geven ze aan dat een groot deel van de
huisvestingskosten, softwarelicenties, personele

huisvestingskosten stijgen vanwege externe

redenen, diensten moeten inleveren op hun
innovatieruimte.
Bij de faculteiten leeft echter ook de discussie in
hoeverre het wenselijk is dat diensten ruimte
hebben om zelf te kunnen innoveren buiten de
innovatie die mogelijk is om aan nieuwe wet- en
regelgeving te voldoen.

Robuust en duurzaam

Innovatie en strategische ontwikkelingen worden gekoppeld aan
centraal en nieuwe ontwikkelingen zijn lastig te continueren
De besluitvorming rondom innovatie is
voornamelijk centraal belegd en innovatie wordt
daardoor gezien als centrale aangelegenheid
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Een belangrijk onderdeel van
toekomstbestendigheid is de mogelijkheid tot
innovatie en het aansluiten bij relevante
(maatschappelijke) ontwikkelingen, volgens
geïnterviewden. Modelmatig is deze mogelijkheid
binnen de EUR voornamelijk centraal belegd. Geld
voor de strategie zit in een aparte box en daarnaast
wordt (non-strategische) innovatie grotendeels
betaald vanuit de direct purposes fund (box 5).
Hierdoor vindt de besluitvorming rondom innovatie
grotendeels centraal plaats. Vertegenwoordigers
van faculteiten en diensten geven aan dat ze niet
altijd weten hoe ze aanspraak kunnen maken op
bepaalde budgetten voor innovatie en dat het niet
altijd helder is hoe de besluitvorming rondom
innovatie loopt. Hierdoor draagt het model bij aan
een cultuur waarin innovatie en strategie worden

gezien als een centrale aangelegenheid die los staat
van het primair proces binnen de faculteiten.
Centraal gefinancierde innovatieprojecten zijn
lastig te continueren
Innovaties die vanuit tijdelijke centrale budgetten
worden gefinancierd moeten op een gegeven
moment worden opgenomen in de begrotingen van
bestaande organisatieonderdelen (of worden
ingehouden op die budgetten) als ze gecontinueerd
moeten worden. Dit is lastig, omdat die
organisatieonderdelen vaak niet het gevoel hebben
dat ze zeggenschap hadden over de innovatie en
niet staan te springen om er voor te gaan betalen.
Dit kan leiden tot discussie over de continuering en
zelfs tot discontinuering van innovatie.
De centrale financiering van innovatie staat
soms het gesprek over de noodzaak ervan in de
weg

De centrale bekostiging van innovatie zorgt ervoor
dat de organisatieonderdelen die voordeel hebben
bij de innovatie niet altijd de noodzaak van de
innovatie afwegen tegen de kosten ervan. Zij hoeven
het immers (eerst) niet te betalen. Zodra de
financiering dan over zou moeten gaan naar deze
organisatieonderdelen wordt die afweging pas
gemaakt, maar dan is er al geld uitgegeven en zijn er
al structuren opgetuigd. Een voorbeeld hiervan is
nieuwe software die de taken van een bestaande
software kan overnemen. Zolang dat centraal
gefinancierd wordt is niemand tegen de nieuwe
software, maar als het geïntegreerd moet worden in
het dienstenbudget ontstaat de discussie of de
software wel beter is dan de oude en komen de
verschillende voorkeuren van
organisatieonderdelen pas naar boven. Hierdoor
kunnen de kosten oplopen omdat er licenties voor
twee verschillende softwareprogramma’s moeten
worden behouden.

Strategische
doelen dienen
▹
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Conclusie

Doordat de strategie een aparte box in
het model is worden de strategische
doelen goed geborgd in het model. Deze
structuur krijgt echter ook kritiek: de
aanvraag van middelen uit deze pot is
niet transparant en wakkert concurrentie
tussen organisatieonderdelen aan.
Daarnaast werkt het model
interdisciplinariteit tegen volgens
betrokkenen, terwijl dat belangrijk is om
bepaalde strategische doelen te behalen.

Strategische doelen dienen

De financiële ruimte voor strategische doelen is geborgd
door de aparte box maar dit heeft ook nadelen
Het verdeelmodel heeft een aparte box voor het

Faculteiten en diensten kunnen aanvragen insturen

De strategische budgetten koppelen aan een

uitvoeren van strategische projecten

voor de strategische fondsen. Maar dit proces is

prestatiemodel is niet wenselijk

Het verdeelmodel heeft zes verschillende boxen.
Een hiervan is de strategic fund, die bedoeld is voor
niet-structurele, strategische plannen. Het apart

houden van dit budget wordt door velen gezien als
een garantie voor de beschikbaarheid van
strategisch middelen. Door het College van Bestuur
en door de decanen in de Strategy Board worden de
keuzes voor strategische projecten gemaakt.
Hierdoor kunnen bepaalde strategische doelen
geprioriteerd worden of juist worden gezorgd voor
een evenwichtig balans.
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voor sommige faculteiten onduidelijk en niet
transparant. Ook kost het de faculteiten en diensten
tijd. Verder wordt het aanvraagproces soms als
ongelijk ervaren, omdat sommige faculteiten beter

hun weg lijken te vinden naar deze middelen en ook
meer succes te hebben. Sommige betrokkenen
geven aan dat dit proces concurrentie tussen
organisatieonderdelen aanwakkert, wat een gevoel
van samenhorigheid tegenwerkt. Verder kan het
apart houden van de strategische middelen het

gevoel opwekken van wanvertrouwen. Sommigen
interpreteren het proces als gevolg van een gebrek

Het apart houden van deze middelen heeft ook

aan vertrouwen in de diensten en faculteiten om

nadelen

zelf dit budget effectief in te zetten.

In het onderzoek kwam een enkele keer de
suggestie naar boven om de strategische doelen te
koppelen aan parameters en zo meer verbinding te

krijgen met de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit wordt
echter door een merendeel van de betrokkenen niet
als wenselijk gezien. De strategische doelen worden
elk vier jaar opgesteld, terwijl het model niet in die
frequentie wordt aangepast. Sommige betrokkenen
geven aan dat het dan af kan leiden van het primair
proces, wat volgens hen het hoogste doel van de
universiteit is.

Strategische doelen dienen

Het model faciliteert interdisciplinaire samenwerking niet

De strategische doelen vragen om vernieuwend

het bevorderen van interdisciplinaire

De moeite rondom interdisciplinariteit ligt aan

onderwijs en onderzoek

samenwerking, De rest van het model werkt daar

het model en het proces

Het faciliteren van excellent academisch onderzoek
dat een bijdrage aan de samenleving levert is een
van de strategische doelen van de EUR. Ook is deel

van de strategie dat het onderwijs

verdeelmodel wordt het geld voor de instroom of
diploma van een student een keer toegekend.
Hetzelfde geldt voor promoties. Dit betekent dat het

Doordat er per student wordt gefinancierd en niet,
bijvoorbeeld, per ECTS, zijn de verrekeningen tussen
de faculteiten noodzakelijk.

tarief naar één faculteit gaat. Daardoor moet bij

In hoeverre dat een groot ongemak is ligt ook aan

interdisciplinaire samenwerking onderlinge

hoe er mee omgegaan wordt. Er kunnen ook vaste

afspraken en verrekeningen worden gemaakt

afspraken worden gemaakt over interdisciplinaire

tussen faculteiten maar ook binnen een faculteit. Dit

samenwerking in plaats van losse incidentele

is complex en tijdsintensief. Faculteiten spreken van

afspraken en rekeningen kunnen ook geaggregeerd

Het creëren van interdisciplinaire vakken,

een realiteit waarin er veel rekeningen over en weer

worden in plaats van een voor een afgehandeld.

opleidingen en onderzoeksprojecten is lastig in

worden gestuurd en er veel gediscussieerd wordt

het huidige verdeelmodel

over wie wat betaalt binnen een interdisciplinaire

toekomstbestendig moet zijn. Volgens een groot
deel van de betrokkenen is interdisciplinair
onderwijs en onderzoek een belangrijk onderdeel
van deze strategische doelen.

In de strategische box is ruimte gereserveerd voor
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echter niet bevorderend voor. In het huidige

samenwerking.

Optimaliseren
externe
inkomsten
▹
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Conclusie
Het model stimuleert beperkt
de optimalisatie van externe
inkomsten. Voor faculteiten
wordt de omzet in de tweede
geldstroom meegenomen als
parameter, maar deze geeft
geen prikkel voor de meeste
faculteiten om in te zetten
om meer omzet uit de
tweede geldstroom. Sommige
betrokkenen denken dat het
toevoegen van de derde
geldstroom aan deze
parameter zou kunnen
helpen, anderen zijn daar op
tegen.

Optimaliseren externe inkomsten

Prikkels voor genereren externe inkomsten zijn beperkt
voor de meeste faculteiten
studies vormt de tweede geldstroom wel een

tweede geldstroom”, maar deze vormt geen

belangrijk onderdeel van hun allocatie. Voor hen is

sterke prikkel

de daling in het bedrag voor deze parameter dus
ook een groot knelpunt.

optimaliseren zit in het verdeelmodel een financiële

Ervaring met de onderzoeksgelden verschilt

prikkel. Voor elke euro aan inkomsten vanuit de

sterk per faculteit

Ook vergen de aanvragen tijd en capaciteit van de
faculteiten. Het gebrek aan kennis en de ervaring
dat de stimulans niet belonend genoeg is maakt de
prikkel weinig effectief. Daarnaast is het bedrag van

beschouwd, terwijl voor andere faculteiten het
winnen van een aanvraag zeldzamer is. In algemene
zin zijn de slagingspercentages voor
onderzoeksaanvragen vrij laag, dit verzwakt de
functie van de prikkel.

de parameter in de afgelopen jaren afgenomen.
Voor de faculteiten waar ze minder kunnen sturen
op studentenaantallen wegens numerus-fixus25

ER.MC ESHPM

ESE

RSM
EU

2,0

niet relevant doordat de prikkel niet groot genoeg is.

uit de tweede geldstroom bijna als een zekerheid

2,1

wel bekend zijn met de parameter zien deze vaak als

bepaalde faculteiten worden de onderzoeksgelden

2,0

is echter niet voor iedereen duidelijk. Degenen die

verkrijgen van de onderzoeksgelden enorm. Voor

0,2

een extra bedrag. Het bestaan van deze parameter

Tussen de faculteiten verschillen de kansen op het

0,6

onderzoeksgelden, worden faculteiten beloond met

0,3

tweede geldstroom, de NWO en KNAW

2,2

Om de ondersteuning van externe inkomsten te

% gealloceerd middels parameter
“omzet tweede geldstroom” ten
opzichte van totale allocatie uit
PAM per faculteit
7,8

Het allocatiemodel bevat een parameter “omzet

ESL

ESSB ESHCC ESPHIL

Optimaliseren externe inkomsten

Over het niet toepassen van de prikkel op inkomsten uit de
derde geldstroom zijn de meningen verdeeld
Ook worden onderzoeksgelden vanuit de derde

worden er vraagtekens gezet bij waarom er wel een

stroom ontvangen

prikkel is voor deze tweede geldstroom maar niet

Het verdeelmodel beloont het optimaliseren van de
onderzoeksgelden uit de tweede geldstroom. Naast
deze inkomsten is er ook een derde geldstroom.

Deze bestaat uit onderzoeksgelden vanuit de
Europese Unie en voor onderzoek waar bedrijven
geld voor beschikbaar stellen.

geldstroom. Het belonen van inkomsten uit de
derde geldstroom zou moeten leiden tot meer
aanvragen. Aan de andere kant suggereert de

beperkte effectiviteit van de huidige prikkel dat deze
uitbreiding weinig stimulerend zal werken voor de
derde geldstroom en is de omvang van de derde

Er zijn voor- en tegenstanders voor het

geldstroom veel groter dan de omvang van de

toevoegen van een prikkel voor de derde

tweede dus zal het grotere invloed hebben op de

geldstroom

rest van het model.

Volgens vele betrokkenen zijn de onderzoeksgelden
vanuit de Europese Unie zeer vergelijkbaar met de
tweede geldstroom in kwaliteitseisen. Daarom
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voor dit specifieke onderdeel van de derde

Omgaan met
externe
ontwikkelingen
▹
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Conclusie
De meeste externe
veranderingen kunnen door
het huidige verdeelmodel
geabsorbeerd worden., maar
toekomstige ontwikkelingen
zetten de universiteit wel
financieel onder druk

Omgaan met externe ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen kunnen door het huidige
verdeelmodel geabsorbeerd worden
Externe landelijke ontwikkelingen kunnen van
invloed zijn op de inkomsten en toekomst van
de EUR. Het allocatiemodel lijkt in principe de
naderende externe veranderingen op te
kunnen vangen. Wel verandert waarschijnlijk
het macrobudget waardoor een heroverweging

van beleidskeuzes noodzakelijk kan zijn.
Aanbevelingen door Commissie van Rijn hebben
geen direct effect op het verdeelmodel zelf

Het mogelijk herinvoeren van studiefinanciering

vooral technische universiteiten) waarschijnlijk een

kan leiden tot een verlaging van de inkomsten

negatief effect hebben voor het totale budget van

voor de EUR

de EUR. Daarmee hoeft het allocatiemodel van EUR
op zichzelf niet te wijzigen. Landelijke veranderingen
beïnvloeden potentieel wel de prikkels in het

verdeelmodel. Daarnaast kan een grotere vaste voet
en een kleinere vergoeding per student de prikkel
voor de EUR verkleinen om te blijven groeien. Ook
zal de verschuiving van €100 miljoen vanaf NWO

De adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs

naar universiteiten de prikkel om externe inkomsten

en Onderzoek heeft in 2019 aanbevelingen gedaan

te optimaliseren verzwakken, aangezien de kans op

om urgente knelpunten in de financiering aan te

en opbrengst uit de subsidies kleiner wordt.

pakken. In haar rapport worden verschuivingen
binnen het landelijke budget geadviseerd, onder
meer om de concurrentie tussen universiteiten te
verminderen
28

Vanaf volgend jaar zullen de verschuivingen (naar

Het herinvoeren van studiefinanciering of een
alternatieve vorm hiervan, roept de vraag op welke

effect dit op het landelijke model zal hebben. Een
verlaging van het macrobudget zou voor grotere
landelijke schaarste zorgen. Ook is er een kans dat
er aanspraak gemaakt zal worden op de HOKAmiddelen. Dit zal op universiteitsniveau minder
financiële ruimte betekenen. Ook zou het invoeren
van studiefinanciering samen kunnen gaan met het
veranderen van het landelijke verdeelmodel.

Omgaan met externe ontwikkelingen

Het nieuwe cao en de groeiende studenteninstroom zetten
de universiteit financieel onder druk
De nieuwe cao dwingt de EUR tot meer vaste

loonindex en prijsindex, die ieder voor een bepaald

aandacht voor andere aspecten van het werk zoals

contracten

percentage meetellen. Deze percentages zijn anders

onderwijs. Betrokkenen geven aan dat dit niet direct

voor het Erasmus MC dan voor de andere

voor problemen of tot nodige wijzigingen in het

faculteiten. Bij de invoering van de cao zullen de

allocatiemodel leidt.

Door het akkoord over een nieuwe CAO voor

universitair personeel, is de EUR verplicht om goed
functionerend personeel een vast contract aan te
bieden na een jaar. Het huidige model is gebaseerd
op flexibele financiering en op een flexibele
personeelsschil. De grote toename in
studentaantallen werd op faculteitsniveau afgelopen

jaren vaak opgevangen door personeel met tijdelijke
contracten. Dit werd mogelijk gemaakt door
tijdelijke, externe geldstromen. De invoering van de

Daarom zal de indexatie in het performance
allocation model moeten worden heroverwogen. Op

De continue groei van (internationale)
studenten zet financiering onder druk

dit specifiek punt kan het model verbeterd worden

Afgelopen jaren was er een toenemende instroom

om beter externe ontwikkelingen op te kunnen

studenten op nationaal niveau en studenten uit de

vangen.

EU/EER. Het landelijke budget is niet proportioneel

Erkennen en waarderen in faculteiten

meegegroeid, waardoor het ontvangen budget per
student relatief is gedaald. Maatregelen die deze

Verder hebben NFU, VSNU, KNAW, NWO en ZonMW

groei beperken of juist een verder toenemende

in 2019 samen de publicatie ‘Erkennen en

groei van het studentenaantal zullen niet een direct

Waarderen’ uitgebracht. De EUR heeft de ambitie

effect hebben op het verdeelmodel zelf. Maar het

om de aanbevelingen uit deze publicatie in te

doorzetten van deze trend zal snel groeiende

voeren. Dit vraagt om de implementatie van een

faculteiten nog meer onder druk zetten om zichzelf

systeem waarbij academische personeel breder

voor te financieren. Bovendien roept het de vraag

Daarnaast worden in het performance allocation

wordt erkend en gewaardeerd door minder nadruk

op wat de wenselijke invloed van studentaantallen

model de prijzen geïndexeerd op basis van een

op publicaties, meer focus op kwaliteit en meer

als parameter in allocatiemodellen is.

nieuwe cao leidt dus tot meer vaste
personeelskosten. Daardoor vraagt de toekomst om
een heroverweging van beleidskeuzes vanwege een
toenemende vaste loonsom in combinatie met
tijdelijke financiering van deze kosten.
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loonkosten belangrijker worden voor de universiteit.

Conclusie en
reflectie
22-12-2021

Conclusie en reflectie

Conclusie en reflectie (1/3)
De doelen van de herziening zijn deels gehaald

Echter zijn de betrokkenen overwegend kritisch

De herziening van het allocatiemodel van de
Erasmus Universiteit van 2018 had een aantal
doelen: transparantie, eenvoud en duidelijkheid,
robuustheid en duurzaamheid, het dienen van de
strategische doelen en het ondersteunen van het
optimaliseren van externe inkomsten. In de
voorgaande hoofdstukken is te lezen dat deze doelen
deels zijn behaald, maar deels ook niet.

Bij sommige doelen, zoals transparantie, heeft de
herziening van het model wel voor enige verbetering
gezorgd, maar is het huidige model volgens
betrokkenen nog steeds onvoldoende. Over het
algemeen scoort het huidige model volgens de
betrokkenen vaker negatief dan positief op de
verschillende doelen.

Het huidige model wordt gezien als
begrijpelijker dan voorheen
De introductie van de boxenstructuur zien veel
respondenten als een positieve ontwikkeling voor de
transparantie en eenvoud. Hetzelfde geldt voor de
centrale financiering van de (voorheen) support
services. Daarnaast voorkomt het huidige model
grote schommelingen en zorgt het ervoor dat
budget is gealloceerd voor de realisatie van
strategische doelen.
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Grote delen van het model zijn volgens betrokkenen
onvoldoende transparant, eenvoudig, betrouwbaar
of passend bij het primair proces. Zo is niet duidelijk
hoe de professionele diensten precies worden
gefinancierd. Het is lastig voor de meeste
organisatieonderdelen (zowel faculteiten als
diensten) om te voorspellen hoeveel ze gealloceerd
zullen krijgen.

In het model lijkt het primair proces niet centraal te
staan in het model (faculty allocation model als
laatste box). En tot slot stimuleert het model maar
beperkt het genereren van externe inkomsten

(vooral in onderzoek) en bevordert het
interdisciplinariteit niet.
Tegelijkertijd is er weinig kennis over het model

Opvallend is dat de kritische houding niet goed rijmt
met de beperkte kennis van betrokkenen over het
model. Regelmatig wisten geïnterviewden niet hoe
een bepaald onderdeel van het model precies werkt
en soms was hun beeld van het model ook echt
anders dan hoe het in werkelijkheid is ingericht.
Daarnaast kenden - door veel personele wisselingen
- zeer weinig respondenten de verschillen tussen het
allocatiemodel vóór herziening en het huidige
model.
Dit is op zichzelf een belangrijke bevinding. De
beperkte kennis bemoeilijkt het voeren van een
gesprek over de werking van het model en vraagt
daarmee op sommige punten om een extra duiding
van de kritiekpunten van respondenten.

Conclusie en reflectie

Conclusie en reflectie (2/3)
Een wij-zij-gevoel is aanwezig als achterliggend
sentiment
In de gesprekken kwam regelmatig een wij-zij-gevoel
naar boven. Betrokkenen van faculteiten spraken
het gevoel uit dat geld wat naar de diensten gaat ten
koste gaat van ‘hun’ primair proces. Diensten, aan
de andere kant, hebben het gevoel dat de
faculteiten niet snappen wat ze precies doen ten
behoeve van de universiteit en daarmee ook voor
het primair proces. Ook was er soms frictie
merkbaar tussen individuele organisatieonderdelen
en centraal, en ook tussen faculteiten onderling.
Dit is niet uniek voor de EUR en inherent aan een
allocatiemodel. Er is immers een beperkt budget om
te verdelen en meer geld voor de een betekent
minder voor de ander. Organisatieonderdelen
hebben hierin verschillende belangen. Tegelijkertijd
kwam er uit weinig gesprekken het
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universiteitsbrede perspectief naar voren dat alle
organisatieonderdelen uiteindelijk werken aan goed
onderwijs en onderzoek en dat allocatie dit in feite
dient.
Een gebrek aan transparantie is daarvoor niet
bevorderlijk
Het feit dat het model voor de meeste betrokkenen
niet heel duidelijk is, werkt een kritische houding in
de hand. Betrokkenen hebben bijvoorbeeld weinig
zicht op waarom hun organisatieonderdeel een
bepaald bedrag krijgt en andere organisatieonderdelen een ander bedrag. Er wordt weinig
gecommuniceerd over de basis voor deze bedragen
en die zijn niet zomaar uit het model zelf te
herleiden. Ook als men er actief naar zoekt is de
informatie moeilijk of niet te krijgen.

Sommige processen zijn niet uitgestippeld
Daarnaast zijn sommige processen voor bepaalde
verdelingen in het model niet eenduidig en volledig
genoeg volgens betrokkenen, zoals een deel van het
budget dat naar de diensten gaat. Door gebrek aan
eenduidigheid ontstaat er onduidelijkheid over hoe
er aanspraak kan worden gemaakt op het geld en
hoe de verdeling uiteindelijk tot stand komt. Deze
onduidelijkheid wakkert een eveneens kritische
houding aan en een zeker wantrouwen richting
andere organisatieonderdelen die aanspraak
proberen te maken op hetzelfde geld: een wij-zijgevoel.

Conclusie en reflectie

Conclusie en reflectie (3/3)
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Weinig dialoog over de financiële verdeling en
bijbehorende verwachtingen

meer begrip, duidelijkere besluiten en dus minder
wij-zij-gevoel kunnen zorgen.

Tot slot geven veel respondenten aan dat zij meer
behoefte hebben aan een gesprek over
achterliggende gronden voor de financiële
verdeling. Dit gesprek wordt weinig gevoerd. Zo is er
een afspraak over welk percentage naar de diensten
gaat, maar vindt er amper gesprek plaats over wat
voor dienstverlening daar tegenover zou moeten
staan. Onderlinge verwachtingen tussen
organisatieonderdelen zijn er wel, maar worden niet
veel gedeeld. Er is begrip voor dat bepaalde
faculteiten met een sterkere financiële positie
meebetalen aan het behoud van faculteiten met een
minder sterke financiële positie, maar er wordt
weinig gesproken over in hoeverre de partijen dat
wenselijk vinden. Deze gesprekken zouden voor

Proces versus inhoud van het allocatiemodel

De optelsom van de voorgaande punten maakt dat
veel betrokkenen een kritische houding hebben ten
opzichte van het allocatiemodel. Inzoomend op
waar de negativiteit vandaan komt, blijkt dat dit in
feite vooral te maken heeft met het proces rondom
het allocatiemodel. De knelpunten van het
allocatiemodel liggen dus niet zozeer in het model
als wel rondom het model. Dit wil niet zeggen dat er
geen knelpunten zijn in het model, maar dat deze
van minder grote orde zijn als de procesknelpunten.
In onze aanbevelingen zoomen we dan ook vooral in
op het verbeteren van het proces. U leest onze
aanbevelingen in het volgende hoofdstuk.

Aanbevelingen
Voor het proces en een eventuele
herziening of onderhoud
22-12-2021

Aanbevelingen

1. Verbeter het proces rondom het huidige model (1/2)

Veel knelpunten zitten in het proces rondom het
model en niet zozeer alleen ín het model.
Ongeacht de keuze voor een herziening van het
model, adviseren we daarom in te zetten op het
verbeteren van de processen rondom het
model. Wanneer het model transparanter
wordt, er meer ruimte is voor gesprek rondom
het model en processen worden geformaliseerd
ontstaat er ook meer ruimte voor een open blik
richting het model en een constructief gesprek
over de inhoud van het model.
Communiceer duidelijker en actiever over het
model en de werking ervan
Hiermee is het mogelijk meer transparantie te
creëren. Informeer betrokkenen actief én frequent
over het allocatiemodel, bijvoorbeeld bij personele
wisselingen. Informeer ook actief over wijzigingen in
het model en wees transparant over hoe het model
werkt en tot stand is gekomen.
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Belangrijke punten om over te communiceren zijn:
▹ Hoe de prijzen in het performance allocation
model tot stand zijn gekomen en hoe ze
geïndexeerd worden
▹ Welke studenten precies meetellen voor de
instoomparameter
▹ Hoe de verschillende boxen werken: zijn het
vaste percentages, vaste bedragen of zijn ze
variabel? Ook hoe de verdeling werkt binnen de
boxen is belangrijk om te verduidelijken.
▹ Hoe de pay-out ratio werkt
▹ Welke vaste voet gehanteerd wordt en waarom
▹ Hoe de financiële cyclus verloopt en waarom
▹ Wat onder het percentage voor de diensten valt
en wat niet
Organiseer gesprekken over verwachtingen, in
het bijzonder voor dienstverlening
Om meer duidelijkheid over de dienstbudgetten en
meer vertrouwen tussen de verschillende
organisatieonderdelen te creëren, is het aan te

raden om gesprekken te organiseren rondom de
basisdienstverlening met faculteiten, diensten en
centrale onderdelen van de universiteit. In deze
gesprekken kan worden gefocust op:
Waar de basisdienstverlening vanuit de
verschillende diensten uit zou moeten ontstaan
en ook wat daar niet onder zou moeten vallen
▹ Wat dit kost en zou mogen kosten
▹ Wat voor ruimte diensten zouden moeten
hebben om te innoveren
▹ Wat een goed proces is om tot nieuwe
onderdelen van de dienstverlening te komen
▹

Geüpdatete versies van de productdienstcatalogi
inclusief kostprijzen kunnen een startpunt vormen
van deze gesprekken. Voer deze gesprekken niet
incidenteel, maar zet een structuur op waarin deze
gesprekken blijvend kunnen worden gevoerd.

Aanbevelingen

1. Verbeter het proces rondom het huidige model (2/2)
Richt een proces in voor het verdelen van
bepaalde (deel-)budgetten
Het ontbreken van een eenduidig proces voor het
verdelen van bepaalde budgetten, zoals een deel
van het geld binnen de 21,5% in box 3 of het geld in
box 4, wakkert de competitie tussen
organisatieonderdelen aan en draagt dus bij aan
een wij-zij-gevoel. Een duidelijk en transparanter
proces kan bijdragen aan meer begrip over de
verdeling en competitie tussen
organisatieonderdelen minder belangrijk maken.
Houd het gezamenlijke doel voor ogen
Het allocatiemodel is bedoeld om de middelen zo te
verdelen dat de universiteit als geheel zo goed
mogelijk aan zijn doelstellingen kan voldoen. In
gesprekken over het model treedt snel een wij-zij
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gevoel op, tussen faculteiten, diensten en het
college van bestuur, wat de samenwerking moeilijk
kan maken. Om op een effectieve manier keuzes te
maken over het allocatiemodel is het van belang dat
alle partijen elkaar serieus nemen en kijken vanuit
het gezamenlijke doel dat de individuele belangen
overstijgt.

Aanbevelingen

2. Zorg bij een eventuele herziening voor betrokkenheid en
trek lessen uit ervaringen van anderen
Mocht het besluit worden genomen om het
model te herzien is een gedegen proces de
sleutel tot een goed en gedragen resultaat. De
volgende punten zijn hierin helpend.

Start het proces van herziening vanuit wensen
en uitgangspunten binnen de universiteit
Deze evaluatie ging over het huidige model en de
sterktes en zwaktes daarvan. Dit is een goede
methode om te bepalen of er een aanleiding is voor
een herziening of niet. Bij een keuze voor herziening
is het van belang om juist (ook buiten de doelen en
kaders van het huidige model) te inventariseren wat
behoeften en verwachtingen zijn.
Bepaalde frictiepunten die in dit onderzoek naar
voren kwamen, zoals de (hoogte van de) allocatie
richting de diensten en hoe innovatie en strategie
verwerkt zijn in het model, reflecteren bredere
37

ideeën over hoe de universiteit zou moeten
functioneren en waar de universiteit voor zou
moeten staan. Het is belangrijk om gesprekken over
deze uitgangspunten te voeren los van de context
van het model en daarna te onderzoeken hoe deze
uitgangspunten het best in het model verwerkt
kunnen worden.

bepaalde onderwerpen in het allocatiemodel.
Bijvoorbeeld: hoe wordt er omgegaan met de
strategie, hoe worden diensten gefinancierd, hoe
worden schommelingen voorkomen en gelijktijdig
geen tekorten veroorzaakt?

Haal inspiratie op bij andere universiteiten

Het goed uitwerken (en doorrekenen) van scenario’s
is een intensieve opdracht. Daarom helpt het om
gericht een aantal scenario’s te formuleren. Dit is
een stap die genomen kan worden als op
kwalitatieve gronden al een kleine selectie van
modelelementen en oplossingen is gemaakt. Betrek
bij het uitwerken van scenario’s, naast
vertegenwoordigers van organisatieonderdelen, ook
expliciet de mensen die op dagelijkse basis met het
model te maken hebben, zoals de business
controllers van de faculteiten.

Op de punten waar op dit moment andere
behoeften zijn of juist frictie bestaat, kan het heel
behulpzaam zijn om goed gebruik te maken van
voorbeelden van andere universiteiten. Zij worstelen
soms met vergelijkbare punten als de Erasmus
Universiteit, maar kiezen wellicht andere
oplossingen. Op basis van de knelpunten, behoeften
en uitgangspunten (voorgaande stap) is het dus
goed mogelijk met/bij een aantal universiteiten een
benchmarkonderzoek uit te voeren rondom

Werk scenario’s uit met behulp van de
benchmark

Aanbevelingen

3. Focus op deze aandachtspunten bij een onderhoud
aan of een herziening van het model
Naast procesaanbevelingen hebben we ook
enkele aandachtspunten in het model zelf
geïdentificeerd die aandacht verdienen in een
eventuele herziening of een onderhoud aan het
model.
Verduidelijk en actualiseer de verdeling tussen
de diensten binnen box 3
Naast de grote noodzaak van het voeren van een
gesprek over de dienstverlening van diensten is ook
binnen het model iets te doen aan de
onduidelijkheid rondom dit onderwerp. Het is de
betrokkenen onduidelijk waarom de individuele
diensten de bedragen krijgen die ze krijgen en of
deze nog passen bij de huidige situatie. Het updaten
van deze verdeling, of het zelfs modelleren van de
verdeling op basis van parameters als in het
performance allocation model, kan veel
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duidelijkheid scheppen.
Onderzoek de robuustheid van de parameter
voor studentinstroom
De gemiddelden over drie jaar zorgen voor
problemen bij faculteiten die over een langere
periode sterk groeien. Aan de andere kant zorgen ze
wel voor een zekere robuustheid in het model. Het
is goed om te onderzoeken of er andere
(aanvullende) mogelijkheden bestaan, bijvoorbeeld
bij andere universiteiten, waarmee deze negatieve
effecten van de drie-jaarsgemiddelden kunnen
worden tegengegaan.
Beoordeel gezamenlijk hoe innovatie en
strategie het best een plek kunnen krijgen in het
model
Het voordeel van aparte, centrale, potjes voor

strategie en innovatie is dat ze per definitie
aandacht krijgen en ze niet ondergesneeuwd raken
door andere zaken. Een keerpunt is dat individuele
organisatieonderdelen zich minder betrokken
voelen bij innovatie en strategie en het continueren
van vernieuwingen uitdagend is. Beoordeel met de
relevante partijen hoe innovatie en strategie het
best een plek kunnen krijgen in het model.
Beoordeel de wenselijkheid van de pay-out ratio
in de huidige vorm
Een variant van de pay-out ratio is nodig om de
begroting rond te krijgen, echter is het niet in steen
gebeiteld dat dit moet plaatsvinden binnen het
faculty allocation model. Het kan ook ingebouwd
worden in het direct purposes fund of evenredig
over de gehele organisatie verdeeld worden.

Bijlagen
22-12-2021

Evaluatiekader
Onderwerp
Transparant en uitlegbaar

Stimuleren primair proces
Strategische doelen dienen
Eenvoudig en betrouwbaar

Ondersteuning van optimalisatie van externe
inkomsten
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Evaluatievragen
•
•
•
•
•
•

In hoeverre is het inzichtelijk voor betrokkenen hoe het model werkt?
Is het uitlegbaar waarom bepaalde parameters in het model opgenomen zijn? Zijn de prikkels duidelijk?
In hoeverre zijn de zes categorieën uitlegbaar en transparant voor de betrokkenen?
In hoeverre is de ruimte voor onderlinge afspraken gelimiteerd?
In hoeverre worden de keuzes uitgelegd aan de relevante organen?
In hoeverre is het model kwantitatief? Zijn ook de kwaliteitsparameters kwantificeerbaar?

• In hoeverre stimuleert het allocatiemodel het primaire proces van de universiteit?
• In hoeverre beloont het model keuzes die bijdragen aan de strategische doelen? Werkt het niet tegen?
•
•
•
•

In hoeverre zijn er betrouwbare gegevens over de parameters (van iedere faculteit)?
In hoeverre voorkomt het model grote schommelingen in allocatie?
In hoeverre is het model eenvoudig volgens de betrokkenen?
In hoeverre is het budget voor de diensten vanuit het voormalige USC eenduidig en duidelijk?

• Stimuleert het model keuzes die externe inkomsten verhoogt?

Robuust en duurzaam

• In hoeverre is het model nog passend bij de wijzing van strategische doelen?
• In hoeverre is het model toekomstbestendig?
• In hoeverre is het model in lijn met het landelijke model?

Aansluitend bij externe ontwikkelingen

• In hoeverre beïnvloeden externe veranderingen sinds 2019 de werking van het model?
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