
Dhr. W.L. van Wijngaarden, Directeur 
IT en CIO.
cc. Mw. A.M. O'Brien, directeur ABD 
cc. Mw. M.E. Weustink - van 
Ditzhuijzen
cc. Mw. L.I.M. Jiliissen, coördinerend 
Directeur PRO 
cc. het EUROPA 
cc. Universiteitsraad

Datum
20 Juli 2021

Onderwerp
Advies dienstraad bij het voornemen tot 
reorganisatie ClO-office, Dienst IT en 
DIM.

Ons kenmerk
DRPR0202103

Uw kenmerk

Pagina
1/2

Bijlage

Afdeling
Dienstraad PRO

Bezoekadres
Burgemeester Oudiaan 50

Postadres
Postbus 1738 
3000 DR Rotterdam

dienstraad.pro@eur.nl 
W www.eur.nl

Geachte heer Van Wijngaarden,

De dienstraad PRO is gevraagd advies uit te brengen m.b.t. het voornemen 
tot samenvoeging van de ClO-office afdeling binnen ABD, PRO Dienst IT en 
Documentary Information Management (DIM) afdeling binnen PRO RE&F, 
zoals beschreven in het 'Voornemen tot reorganisatie IT, ClO-office en DIM' 
d.d.26 april 2021. Plet advies luidt als volgt:

In het voornemen is de gewenste structuur, formatie (146,19 fte) 
aangegeven. Nut en noodzaak van deze samenvoeging komen in het 
voornemen tot samenvoeging van de betrokken afdelingen niet geheel tot 
uiting.
Er wordt gesproken van de keuze criteria: (1) helderheid, (2) praktische 
werkbaarheid en (3) gewenste span of control. Welke afwegingen op die 
punten zijn gemaakt is de dienstraad met helder.
De dienstraad adviseert in het reorganisatieplan de boven genoemde punten 
tot uiting te laten komen, wat er wordt beoogd en wat er als gevolg van 
deze reorganisatie anders gaat functioneren.

De dienstraad kan zich vinden in het vormen van een werkorganisatie bij 
wijze van proef vooruitlopend aan de formele besluitvorming. Er is 
overeengekomen dat tot de definitieve besluitvormig heeft plaatsgevonden 
de huidige structuren in de financiële-, HR- en andere relevante 
nformatiesystemen intact blijven, zodat bij negatieve besluitvorming de 
huidige organisaties kunnen blijven bestaan. Je zou dus kunnen spreken van 
een virtuele organisatie. Evaluatie van deze werkorganisatie, na 5 maanden, is 
essentieel voor het vervolgproces. De dienstraad wordt graag geïnformeerd 
op welke wijze deze evaluatie zal worden uitgevoerd.

Ook wordt er aandacht gevraagd voor de rechtspositionele gevolgen voor 
medewerkers bij DIM bij een eventuele opsplitsing van deze afdeling over de 
nieuwe organisatie en de latende dienst RE&F.

Met belangstelling kijken wij uit naar het reorganisatieplan met bijbehorend 
formatieplan en de financiële onderbouwing van deze samenvoeging.

De dienstraad vraagt met kiem de gevolgen van deze reorganisatie op het 
gebied van werkdruk en duurzaam inzetbaarheid in het reorganisatieplan tot 
uiting te laten komen.

Erasmus University Rotterdam



Pagina
2/2

De dienstraad Professional Services wenst u succes met de verdere 
uitvoering dit traject.

Ons kenmerk
DRPR0202103 Met vriendelijke groeten,

Uw kenmerk Namens de dienstraad Professional Services,

Jan-Cees Jol John van Wel
Voorzitter Dienstraad PRO
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