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Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Nieuw organisatiemodel voor NWO
Missie NWO

Roep om sterkere rol NWO

“NWO zet zich in voor een sterk
wetenschapsstelsel in Nederland door
kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap
te bevorderen. Onze overtuiging is dat
wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan
onze welvaart en welzijn en in onze
groeiende behoefte aan kennis voorziet:
om maatschappelijke uitdagingen tegemoet
te treden, voor economische ontwikkeling
en om onszelf en de wereld beter te
begrijpen” (www.nwo.nl)

• Vereenvoudiging en stimuleren
van samenwerking over de disciplines
heen
• Verankering in sterke disciplines
• Coördinerende rol NWO in
wetenschappelijk landschap
• Wendbaarheid en slagvaardigheid

Evaluatie, advies en strategie
•
•
•
•

NWO evaluatie 2008 & 2013
Advies Van der Steenhoven
Wetenschapsvisie 2015
NWO strategie 2015-2018

Nieuw organisatiemodel NWO organisatie
• Organisatiemodel is ontwikkeld door werkgroep van Algemeen Bestuur, 4 gebiedsvoorzitters, 1 instituutsvoorzitter, met externe voorzitter
Breimer
• Makkelijker over disciplinaire grenzen heen werken, sterke koppeling RvB met domeinen en instituten
• Flexibel, coherent, strategisch, 'organiserend vermogen'
• Beter aanspreekbaar voor de samenleving én verankerd in de wetenschap
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… dat duidelijke richting geeft voor de toekomst…
Centraal collegiaal bestuur:
• Slagkracht/flexibiliteit en inbedding
wetenschap; koppeling RvB met domeinen
• Gezamenlijk strategisch opereren;
strategieontwikkeling
• Advisering door externe partners over
strategie en beleid
• Invloed actieve wetenschappers op beleid
en inzet middelen
Bureauorganisatie:
• Efficiency, aanpassingsvermogen en
aansluiting op wetenschap
• Gezamenlijke strategieontwikkeling en meer
(interdisciplinaire) samenwerking
Positionering instituten:
• Instituutsdirecteuren direct onder RvB
• Eén institutenorganisatie met
professioneel beheer
• Aansluiting op gezamenlijke programmering
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… en vraagt om een herijking en cultuurverandering in de
relaties, besluitvorming en manier van samenwerken...
• herijking van onderlinge relaties van
onderdelen, met een andere manier van
samenwerken en bijbehorende
cultuuromslag, maar met behoud van
expertise en kwaliteit

Collegialiteit

Denken en handelen
voor het geheel

• Binnen de organisatie is ruime steun voor
deze cultuuromslag
• Veel medewerkers melden zich
enthousiast om mee te werken aan de
transitie
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Raad van Bestuur

Domeinen en
instituutsorganisatie

Grensoverschrijdend werken met
behoud van expertise

Mobiliteit

Projectmatig
werken

Medewerkers
Teams

… en een helder uitgangspunt voor dit Plan van Aanpak
vormt
Intentiefase is afgerond
• Het nieuwe organisatiemodel is een verreikende ‘intentieverklaring’. Een majeure stap vooruit voor de
toekomst van NWO: het geeft de hoofdrichting van de verandering aan.
• Het model heeft ruime steun van de wetenschappers en andere partners van NWO, de staatssecretaris
heeft het geaccordeerd.
• Hiermee is op hoofdlijnen de noodzaak en uitkomst van de verandering gedefinieerd: de ‘intentiefase’ is
in april 2015 afgerond.
Dit Plan van Aanpak (PvA) geeft richting voor de volgende fases van de transitie
• Het bevat kernelementen van het hoofdontwerp, vastgesteld door de stuurgroep Transitie.
• Vanaf september werken we het ontwerp van de nieuwe organisatie verder uit, waarna de fase van de
organisatie-inrichting volgt.
• Het PvA toont hoe we van de huidige situatie tot het moment van ‘Grand Départ’ komen (het moment
waarop de nieuwe structuur ingaat), inclusief bijbehorende cultuurverandering.
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De primaire doelstelling om de organisatie te verbeteren
heeft belangrijke consequenties voor het Plan van Aanpak
Inzet van de transitie (tot en met het Grand Départ) is om de organisatie te verbeteren én om continue
incrementele verbetering mogelijk te maken. De inzet is niet om te bezuinigen of om meer te doen dan nodig
is om het nieuwe organisatiemodel tot ontplooiing te laten komen. Dat betekent dat:
• budgetten van onderdelen in essentie onveranderd blijven. Budgetten “gaan mee over” bij
samenvoegingen en veranderingen. Structurele budgetaanpassingen zijn aan de nieuwe RvB en
domeinbesturen.
• optimalisatie van de organisatie en de slagkracht voorop staat. Daar waar door efficiëntievergroting
capaciteit beschikbaar komt, brengen we in beeld waar die in de toekomst ingezet kan worden binnen de
organisatie, om de kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid te reduceren.
• in het kader van de transitie t/m 2018 de werkgelegenheid wordt gegarandeerd; uitgangspunt is om
de komende 3 jaar voor het huidige personeel de werkgelegenheid te garanderen van eenieder die bereid
is zijn of haar talenten in een passende functie binnen (of eventueel buiten) de nieuwe organisatie in te
zetten. We verwachten deze doelstelling te kunnen bereiken door in te spelen op het toenemende
takenpakket van NWO en op de wens het organiserend en ‘’makelend’’ vermogen en de internationale
presentie te versterken. Daarnaast verwachten we, zoals gebruikelijk in dit soort situaties, ook dat er
natuurlijk verloop in de fase van doorontwikkeling zal plaatsvinden.
We brengen op hoofdlijnen mogelijkheden voor reductie in kosten op termijn in beeld, maar dat is aan de
toekomstige domeindirecteuren en RvB om hierover te besluiten.
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De nieuwe NWO-bureauorganisatie heeft twee volwaardige
locaties
Twee volwaardige locaties
• één in Den Haag en één in Utrecht;
• conform de toelichting (werkgroep Breimer) op het overeengekomen organisatiemodel wordt gestreefd
naar sterke verwevenheid van Haagse en Utrechtse vestigingen;
• waarin de domeinorganisatie en de ondersteunende institutenorganisatie zijn gehuisvest
• beide locaties zijn voor NWO ‘ons pand’.
We zoeken een toegankelijke NWO-locatie in Utrecht
• met open en toegankelijke uitstraling die cultuur, en werkwijze van het hele NWO maximaal faciliteert;
• op een natuurlijke en centraal gelegen plek voor bijeenkomsten en vergaderingen van commissies,
panels, besturen, teams;
• waarin op termijn de Utrechtse NWO-onderdelen worden gehuisvest: NWO-Utrecht.
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Dit PvA adresseert de reikwijdte en impact voor de hele
NWO organisatie
Reikwijdte binnen de organisatie
Den Haag & Utrecht:
• Alle NWO-gebieden, FOM, STW, WOTRO,
inclusief de ondersteunende afdelingen en
bedrijfsvoering, en NWO-centraal (BOO)
• Regieorganen
• Mate waarin ZonMw betrokken zal zijn, hangt
af van beslissing ministers van VWS & OCW
Instituten:
• Ondersteunende afdelingen
• Institutencluster BOO en deel FOM bureau
• Wetenschappelijke en technisch
ondersteunende afdelingen vallen buiten
scope van dit PvA
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Impact op de organisatie
De transitie raakt de volgende elementen:
• Governance en besturingsorganen (RvB,
domeinbesturen, RvT, RvA)
• Besturing (besturingscultuur, reglementen,
incentives, procedures)
• Juridische organisatievorm
• Financieringsinstrumentarium van NWO
• Organisatiestructuur (van domeinen, instituten
ondersteuning RvB en bedrijfsvoering)
• Nieuwe institutenorganisatie en ondersteuning
• Bedrijfsvoering (beleid, instrumentarium en
administraties)
• Manier van werken en cultuur
• Medezeggenschap

Uit het organisatiemodel komt een aantal kernvragen
voort, die we in de transitie moeten beantwoorden
Hoe borgen we een
optimale
interactie tussen
topstructuur,
domeinen en instituten?

Welke principes/kernwaarden moeten integraal
terugkomen op alle niveaus van de organisatie?

Wat zijn de
randvoorwaarden voor
inrichting van de
topstructuur en
instrumentarium t.b.v.
succesvol NWO?

Hoe borgen we de
gewenste ontwikkeling in
de domeinorganisatie?

Hoe borgen we de
gewenste ontwikkeling in
de institutenorganisatie ?

Wat is de beste balans
tussen domeinen en
centrale bedrijfsvoering ?

Hoe bereiken we een
goede balans tussen
institutenorganisatie en
individuele instituten
(ondersteuningsniveau)?

Hoe moet bedrijfsvoering zijn
ingericht t.b.v.
maximale ondersteuning RvB,
domeinen en instituten?
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Hoe bewerkstelligen we
de juiste koppeling en
balans tussen de instituten
en de domeinen?

Uitgangspunten bij de aanpak van de transitie
We hanteren de volgende uitgangspunten bij onze aanpak:
•

Een transitie ontwikkel je samen. NWO bestaat uit verschillende organisaties en mensen, die de
transitie ook zullen moeten dragen. Zij hebben allen hun specifieke omgeving en ‘good practices’. De
kunst is om binnen de gestelde kaders van het organisatiemodel, deze kennis en gebruiken te ontsluiten
en te verwerken in de transitie. Dat betekent dat we met betrokkenen in de organisatie (bestuur,
management, medezeggenschap en medewerkers) gezamenlijk gaan uitwerken, zoeken, ‘botsen’ en
accorderen.

•

Een transitie ontwikkel je in afgebakende fases. De implicaties van de nieuwe hoofdstructuur zijn
aanzienlijk en vragen nog om besluitvorming over veel aspecten. De praktijk leert dat deze keuzes stap
voor stap gemaakt worden. Voordat we de details invullen, maken we eerst duidelijk wat de hoofdlijnen
van de nieuwe structuur en bedrijfsvoering worden. We zorgen voor een heldere fasering, waarbij we
elke fase afsluiten met heldere besluitvorming en advies van medezeggenschap.
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Fasering voor de transitie (1/2)
We kiezen voor de volgende fasering en (ambitieuze) planning:
1. Planfase (t/m februari 2016). De nieuwe hoofdstructuur vraagt verdere invulling van de governance en
om een uitwerking van de belangrijkste consequenties voor de structuur, de processen en de
bedrijfsvoering. In de eerste fase maken we een integraal hoofdontwerp waarin deze uitwerking staat: de
organisatorische keuzes, de belangrijkste processen, de governance, de belangrijkste gevolgen voor
medewerkers en de wijze waarop het verdere proces gevoerd zal worden. Ook brengen we voor zover
mogelijk de kosten en opbrengsten in kaart. Dit eindigt met een integraal besluit over de planvorming.
Benoemingsprocedures voor de belangrijkste topposities (RvB, domeindirecteuren) zetten we in deze
fase na overleg met OCW ook al in gang.
2. Ontwerpfase (t/m zomer 2016). In de tweede fase werken we het plan uit tot een detailontwerp van de
werkprocessen, de functies, benoemingen en formaties, het uitgewerkte instrumentarium. Dit eindigt met
een integraal besluit, waarmee de kwartiermakers (de mensen die leiding gaan geven aan de
implementatie) mandaat hebben om de implementatie te realiseren.
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Fasering voor de transitie (2/2)
We kiezen op hoofdlijnen voor de volgende fasering en (ambitieuze) planning:
3. Implementatiefase (najaar 2016). In deze fase implementeren we de fundamenten van het nieuwe
detailontwerp, start voor de betrokken onderdelen de plaatsingsprocedure en vindt door de nieuwe
besturen de voorbereiding plaats voor een ‘Grand Départ’ op 1 januari 2017, waarop de nieuwe structuur
ingaat. De inrichting van de institutenorganisatie is hier deels aan gekoppeld en zou in 2019 voltooid
moeten zijn.
4. Doorontwikkelingsfase (2017-2018). In deze fase wordt onder leiding van de nieuwe besturen en
directeuren de transitie (werkendeweg met continue evaluatie en verbetering) verder in de praktijk
gebracht. De bedrijfsvoering van de instituten wordt stapsgewijs geïntegreerd en geoptimaliseerd.
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Met deze fasering zijn er twee gekoppelde tijdspaden voor
transitie
1. Een ‘Grand Départ’ in 2017, een extern gemarkeerd moment waarop:
• De RvB formeel aantreedt
• De Raad van Advies en de Raad van Toezicht (mits mogelijk gezien wijziging NWO-wet) aantreden
• De domeinbesturen en –directeuren formeel aantreden
• De nieuwe structuur van ondersteuning van de RvB en domeinen van start gaan
• Nieuwe financieringsinstrumenten en bijbehorende processen van start gaan
• Bedrijfsvoering zo veel mogelijk vanuit het nieuwe NWO-model gaat werken
• De integratie van STW-taken en van taken van het granting-onderdeel van de Stichting FOM in NWO,
en van WOTRO in de domeinorganisatie, zo veel mogelijk wordt geëffectueerd
2. Integratie van alle instituten in institutenorganisatie vergt een periode van 3 à 4 jaar:
• Overgang meer gradueel dan bij de domeinorganisatie
• Omvorming stichtingen en besturen is juridisch een complex proces
• Integratie van financiële systemen en verantwoording vraagt tijd
• Langere periode vergroot draagvlak binnen instituten en betrokken OR’s
• Sterk gekoppeld aan Grand Départ in verband met instituutsbudgetten en splitsing en integratie taken
FOM. De institutenorganisatie gaat dan van start met een nieuwe stichting, bestuur, directeur en
dienstverleningspakket, en integratie van in ieder geval de FOM-instituten.
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Samengevat: de basis van het Plan van Aanpak is een
Grand Départ op 1 januari 2017
Grand Départ is op 1 januari 2017
AB en gebiedsbesturen verantwoordelijk tot 1 januari 2017
Overwegingen voor deze datum:
• Detailplanning van transitie en benoemingen kan niet nog strakker
• Dringend advies van directeur bedrijfsvoering en hoofd financiën NWO: Grand Départ op 1 januari
2017 i.v.m. financiële verantwoording en ‘niet op tijd klaar’-risico
• Financieringsinstrumenten en deadlines moeten ruim van te voren bekend worden
Maatwerk, ‘samen oplossingen zoeken’, ‘in redelijkheid doen alsof’ nodig rond Grand Départ
De officiële overgang naar het nieuwe organisatiemodel ligt vast op de Grand Départ, maar ten
aanzien van de bedrijfsvoering, advisering, medezeggenschap, lopende calls en programma’s die
over de jaarwisseling heen lopen, integratie van taken van stichtingen STW, FOM en WOTRO,
etcetera, zullen rond de Grand Départ bereidheid tot maatwerk, ‘samen oplossingen zoeken’ en ‘in
redelijkheid doen alsof’ nodig zijn. Tijdens de ontwerp- en implementatiefase monitoren we in overleg
met betrokkenen en OR’s wat nodig en haalbaar is, en bespreken we dit met de stuurgroep.
Tijdens de transitie volgen we het principe zorgvuldigheid boven snelheid
Maandelijks toetsen we de voortgang met betrokkenen en OR’s en in de stuurgroepvergadering
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Overzicht fasering en planning van de transitie kent
meerdere ijkpunten voor integrale besluitvorming
Fase

Planning

Resultaat

Intentie

Voorjaar/
zomer 2015

Nieuwe organisatiemodel en PvA

september 2015
Plan

t/m februari
2016

maart – mei 2016
Ontwerp

Besluitvorming stuurgroep over PvA
Integraal Plan
Besluitvorming stuurgroep met advies (T)OR + vooruitblik knelpunten rond GD

t/m zomer
2016

Detailontwerp

augustus – oktober 2016
Implementatie

Besluitvorming stuurgroep met advies (T)OR
Realisatie van veranderingen

Najaar 2016

Grand Départ: 1 januari 2017
Doorontwikkelen

2017-2018

Verdere integratie, kwaliteitsverbetering en nieuwe manier van werken
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Integraal plan (planfase) en detailontwerp (ontwerpfase)
volgen dezelfde lijn met een ander detailniveau
De uitkomsten van de planfase komen grotendeels overeen met de ontwerpfase en volgen in grote lijnen de
inhoudelijke sporen van het Plan van Aanpak. Daar waar bepaalde onderdelen aan het einde van de
planfase nog onvoldoende zijn uitgewerkt, leidt dit tot een extra opgave voor het detailontwerp.
Het verschil zit in het detailniveau:
Het integraal plan beschrijft:
• wat de verandering inhoudt op de verschillende onderdelen
• wat de impact is op de kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten
• de nieuwe governance en besturing van de organisatie
• de hoofdstructuur en processen van de domeinen, bedrijfsvoering en institutenorganisatie
• De richting en kaders voor de ontwerpfase
• concreet de vervolgstappen en transitiekosten.
Het detailontwerp beschrijft:
• Nieuw NWO reglement en bevoegdheden reglement voor de besturing
• Doelstellingen, werkprocessen, systemen, instrumenten, functies en formatie per organisatie-onderdeel,
waarbij de administratieve organisatie op hetzelfde detailniveau als de huidige organisatie
• ‘Was-wordt lijst’ van functies/formatie en hoe de plaatsingsprocedure in zijn werk gaat
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Het PvA is gestructureerd langs vier sporen
Vier sporen in het PvA (content)

Fasering PvA (tijd)

A.
Intentie
fase

B.
Plan fase

C.
Ontwerp
fase
D.
Implementatie
fase

Richten
• Hoofdontwerp: processen,
structuur, governance
• integraal plan processtappen,
kosten-baten analyse
Inrichten
• Detailontwerp: functies en
formaties, werkprocessen en
instrumenten

Verrichten
• Implementatie detailontwerp
• benoemingen en plaatsing
• evaluatie en verbetering
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I.
Inhoud

II.
Cultuur &
communicatie

Ia.
Strategie,
doelstelling en
kernwaarden
Ib.
Governance
Ic.
Structuur en
processen
Id.
Bedrijfsvoering

IIa.
Nieuwe
manier van
werken,
Cultuur en
betrokkenheid
IIb.
Interne en
externe
communicatie

III.
Procedure

IIIa.
Wet- en
regelgeving
IIIb.
Besluitvorming
en
bevoegdheden
IIIc.
Medezeggenschap

IV.
Proces

IVa.
Fasering en
planning
IVb.
Stappen en
projecten
IVc.
Programmaorganisatie
IVd.
Begroting

De vier sporen
In het plan van aanpak beschrijven we de aanpak van de transitie langs de volgende vier sporen:
1. Inhoud: wat gaat er veranderen? Dit spoor richt zich op de inhoud van de transitie waarbij we de veranderingen
in strategie, governance, structuur & processen en in de bedrijfsvoering beschrijven. We brengen in kaart wat de
reikwijdte van de transitie is en welke consequenties dat heeft voor de wijze waarop NWO nu werkt.
2. Cultuur en Communicatie: hoe gaan we met elkaar werken? Het culturele en communicatieve spoor
concentreert zich op de betrokkenheid van de organisatie en zijn medewerkers. We brengen in kaart welke
verandering nodig is in cultuur en gedrag, hoe we hier samen met de organisatie aan willen werken en hoe we
gaan communiceren in het transitieproces.
3. Procedure: welke regels moeten we hanteren? Het procedurele spoor integreert het wettelijk kader, de
regelgeving en de juridische vormgeving die voor de transitie van toepassing is. We gaan in op welke juridische
stappen genomen moeten worden en hoe we willen omgaan met de bestaande verdeling van bevoegdheden en
de medezeggenschap.
4. Proces: hoe begeleiden we de verandering? Het procesmatige spoor richt zich op de fasering en planning van
de transitie, op de samenstelling van de programma-organisatie en de werkgroepen, op de risico’s waar we
rekening mee moeten houden en op de begroting voor de transitie.
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Inhoudsopgave
Inleiding
I. Inhoudelijk spoor
• Nieuwe organisatie
II. Cultuur en communicatie
• Nieuwe manier van werken, cultuur en betrokkenheid
• Interne en externe communicatie
III. Procedureel spoor
• Wet- en regelgeving
• Besluitvorming en bevoegdheden
• Medezeggenschap
IV. Het veranderproces
• Fasering tot de Grand Départ
• Projecten en noodzakelijke stappen
• Programma organisatie
• Begroting

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

De doelstelling van de toekomstige organisatie…
Onze ambitie is om van NWO zowel voor universiteiten en onderzoekers als voor alle
externe partners de zinderende Nederlandse ‘wetenschapsmakelaar’ te maken voor de
versterking van het Nederlandse wetenschapssysteem en voor het smeden en
onderhouden van nationale en internationale samenwerkingsverbanden en programma’s
op maat. Onderdeel van deze ambitie is ook de inzet van instituten voor het
Nederlandse wetenschapslandschap op een aantal welgekozen gebieden.
NWO is:
• verankerd in de wetenschap en wetenschappelijke kwaliteit staat voorop
• een flexibele, coherente, strategische en grensverleggende partij
• heeft ‘organiserend en makelend vermogen’
• werkt makkelijk over (disciplinaire) grenzen heen
• is aanspreekbaar voor de samenleving
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… is verankerd in de kernwaarden van de organisatie
Responsief ?
Nieuwsgierig ?
Onderzoekend ?

Creatief ?

Missie & Identiteit

Organiserend
vermogen?
Slagkracht?
Verbindend?

Visie &
Strategie

Kernwaarden

Flexibel?

Integer?

Dienend?

22 Plan van Aanpak Transitie NWO 8-10-2015

Betrokken?

Kernwaarden:
• komen terug in alle
onderdelen en processen
van de nieuwe NWO
organisatie
• Liggen aan de basis van
het persoonlijk en collectief
functioneren
• Zijn scherp geformuleerd
• Komen tot stand met
inbreng van alle
medewerkers

Transitie naar transparante organisatie met slagkracht…

Omvorming naar organisatie met…
• Collegiale RvB verbonden met domeinen en instituten en gericht op coherentie, slagkracht, strategisch
handelen en uitstraling van één NWO
• Krachtige domeinen met wetenschappers aan het roer en oog voor samenwerking
• Instituten met relatief grote zelfstandigheid, gekoppeld aan domeinen via Raden van Advies
• Brede Raad van Advies voor dialoog met de samenleving en multidisciplinaire afstemming
• Minimale interne schotten, de blik naar buiten, gericht op grensoverschrijdend teamwerk
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… vraagt om een andere manier van werken op alle
niveau’s
• RvB: collegiaal bestuur, met benodigde expertise
over de volle breedte
• Andere balans tussen voorzitters en directeuren van
domeinen
• Domeindirecteuren vormen samen met directeur
instituten-organisatie en CFO/COO een collegiaal
team dat RvB agenda mede voorbereidt
• Centrale organisatie klein, vooral coördinerend en
verbonden met domeinen en institutenorganisatie
• Bureauorganisatie dienend aan besturen
• Aanstelling directeuren maximaal 2 maal 4 of 5 jaar
• Medewerkers: projectmatig werken, stimuleren van
deel teamwerk in breder verband
• Stafafdelingen op basis van ‘één NWO’-principe:
sterke poten in domeinen en institutenorganisatie –
‘centraal versus decentraal’-denken vermijden
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Collegialiteit

Denken en handelen
voor het geheel
Grensoverschrijdend werken
met behoud van expertise
Mobiliteit

Projectmatig
werken

Teams

Aan de basis van de domeinorganisatie ligt een helder
basispalet generieke financieringsinstrumenten
Basispalet generieke instrumenten..
I
II

III

Persoonsgerichte financiering: TALENT
Valorisatieprojecten en industrial doctorates
Projecten
Project- en
programma
Bottom-up programma’s
financiering
Thematisch

IV

V
VI

Strategische
financiering

Samenwerking met
cofinanciering:
PPS en breder

Investeringen (middel groot)
Internationale samenwerking
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..maakt samenwerking makkelijk
•
•
•
•
•
•
•
•

Elk instrument is in principe binnen alle domeinen
beschikbaar
Kent binnen elk domein één vorm en procedure
Maakt samenwerking over de grenzen makkelijk
Ruimte voor domeinspecifieke noden en wensen
Weegfactoren bij beoordeling kunnen per domein
verschillen; kwaliteit is het primaire criterium
Verdeling middelen over instrumenten I-VI kan
per domein verschillen
RvB stelt met domeinen doelstellingen op voor
bijdrage aan thematische samenwerking en PPS
cofinanciering
Overstijgende NWO-brede programma’s
(Spinoza, internationaal, grote faciliteiten, lange
termijn committeringen) vallen direct onder
auspiciën van of worden geaccodeerd door RvB

De Raad van Advies is het orgaan voor dialoog met de
samenleving en multidisciplinaire afstemming
RvB

Kenmerken Raad van Advies
NGO’s

Raad van Advies

Domeinen

topwetenschappers

bedrijfsleven

universiteiten

vakdepartementen
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• Gericht op inhoud en strategie, specifiek daar waar het gaat om
wisselwerking tussen wetenschap en samenleving, en brede
(maatschappelijke) thema’s.
• Aanspreekpunt voor maatschappelijke partners
• Adviseert de RvB en domeinbesturen gevraagd/ongevraagd over:
− NWO - brede initiatieven of relevante ontwikkelingen,
− inhoudelijke ontwikkelingen en uitdagingen,
− bijdrage aan de topsectoren en
− de Nationale Wetenschapsagenda.
• Leden zijn vertegenwoordigers en stakeholders uit wetenschap en
maatschappij (NGO’s, top-wetenschappers, bedrijfsleven,
universiteiten, vakdepartementen).
• RvB-leden wonen als gast vergaderingen van de RvA bij,
• Bestaat uit circa 20 leden, voor 3 à 4 jaar benoemd door de RvB;
op voordracht van domeinen en maatschappelijke organisaties
• Komt ten minste tweemaal p.j. bijeen, bepaalt de eigen werkwijze.
• Ondersteund door team vanuit centrale organisatie en domeinen.

De nieuwe organisatie bestaat uit een ZBO en één
institutenorganisatie
ZBO NWO
• Omvat de domeinorganisatie, bedrijfsvoering
en ondersteunend bureau
van RvB
• Basispalet generieke
financieringsinstrumenten,
onderling compatibel per
domein
• Financiële administratie is
gestroomlijnd en
geïntegreerd met een
duidelijke onderverdeling
van domeinen
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Institutenorganisatie

Balans domeinen en
instituten via de NWOstrategie, Raden van Advies
en sturing door RvB

• Hiërarchische lijn
instituutsdirecteuren naar
RvB
• Eén stichting waarin
ondersteunende diensten
en personeel zijn
ondergebracht
• Instituten vormen sterke
eenheden met eigen
begroting en ruim mandaat
• Dienende rol: gezamenlijk
dienstenpalet, geen
budgetverdelende functie

In de topstructuur zijn eenduidige relaties en korte lijnen
geborgd
Raad van
Bestuur
• Collegiaal
bestuur
• Domeinen
gekoppeld aan
RvB
• Eenduidige
relatie met de
domeinbesturen en
directies
• Integraal
verantwoordelijk
Domeinen
instituten
• voor
Domeindirecteuren
en
domeinenaan
rapporteren
domeinvoorzitter

Raad van Bestuur NWO
lid

lid

lid

lid

ONDERSTEUNING RvB
BEDRIJFSVOERING NWO

vz

CFO/COO

Instituten
• Directeuren
rapporteren
aan RvB
• Directeur
institutenorganisatie
rapporteert
INSTITUTENORGANISATIE
aan CFO/COO
….

DOMEINEN
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INSTITUTEN

De domeinorganisatie kenmerkt zich door…
Raad van Bestuur NWO
lid

lid

lid

lid

vz

Kenmerken domeinorganisatie
CFO/COO

ONDERSTEUNING RvB
BEDRIJFSVOERING NWO
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Domeinbesturen:
• Collegiaal, focus op strategische besluitvorming
• Taken: agendering, programmering, middelenverdeling,
acquisities, toezicht en platformfunctie binnen het domein
• Afstemming en balans behouden tussen domein en relevante
instituten
• Besteding deel van budget aan overstijgende programma’s
• Initiatie en uitvoering van domeinoverschrijdende programma’s
Organisatie:
• Minimale organisatorische gelaagdheid en hiërarchie
• Domeindekkende organisatorische clustering en
adviesstructuur en verankering wetenschappelijke disciplines
• Integratie en uniformering waar mogelijk, met inachtneming
van verschillen tussen domeinen, instrumenten en
subsidievoorwaarden
• Vorming van één functiehuis

De institutenorganisatie kenmerkt zich door…
Kenmerken institutenorganisatie
• Alle instituten worden (inclusief personele en financiële ondersteuning) in een
aparte institutenorganisatie gepositioneerd, direct onder de RvB
• Hiertoe wordt een nieuwe stichting opgericht (waarin de bestaande stichtingen
opgaan) die al het personeel in dienst heeft
• De RvB vormt het bestuur van de institutenstichting. Deze stichting kent een
overlegorgaan dat gevormd wordt door bestuur, instituutsdirecteuren en directeur
institutenorganisatie met overleg over strategische zaken en functioneren
institutenorganisatie
• De institutenorganisatie heeft een directeur die aan de RvB rapporteert, maar die
niet hiërarchisch boven de instituutsdirecteuren staat
• De institutenorganisatie heeft een dienende rol en ondersteunt instituten bij hun
personele en financiële functies en geeft waar nodig richting aan internationale
organisaties en samenwerkingsverbanden die specifiek zijn voor instituten (zie
bijlage 3 voor indicatieve invulling van het dienstenpalet)
• Instituten zijn in hun inhoudelijke programmering verbonden met de strategie van
de voor hen meest relevante domeinen
• Instituten hebben een RvA die desgewenst deels gecombineerd kan worden met
een internationale Scientific Advisory Committee
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Raad van Bestuur NWO

INSTITUTENORGANISATIE
….

Het ondersteunend bureau van de RvB kenmerkt zich
door…
Raad van Bestuur NWO
lid

lid

lid

lid

vz

Kenmerken ondersteunend bureau RvB
CFO/COO

ONDERSTEUNING RvB
BEDRIJFSVOERING NWO
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• Hoofd van het bureau vervult rol van secretaris van RvB
• Ondersteunend bureau is klein en nauw verweven met
de domeinen en institutenorganisatie (d.m.v. teams)
• Centrale dossiers verankerd in ondersteunend bureau
• Sterk coördinerende rol; uitvoering vooral domeinen en
institutenorganisatie
• Nadere uitwerking nodig van belegging huidige taken
BOO op gebied van (details in bijlage 2)
- Centrale programma’s en instrumenten
- Topsectoren en kennisbenutting algemeen
- Coördinatie talentbeleid
- Internationalisering
- Juridische zaken
- Diversiteitsbeleid
- Institutencluster

Kenmerken van bedrijfsvoering en stafafdelingen zijn…
Raad van Bestuur NWO
lid

lid

lid

lid

vz

Kenmerken bedrijfsvoering en stafafdelingen
CFO/COO

ONDERSTEUNING RvB
BEDRIJFSVOERING NWO

32 Plan van Aanpak Transitie NWO 8-10-2015

• Bedrijfsvoering en stafafdelingen behoren tot de portefeuille
van de CFO/COO
• Stafafdelingen zijn klantgericht en hebben korte lijnen met
het primair proces in de domeinen
• Model (financiële) ondersteuning op basis van nauwe
verwevenheid met de domeinen (d.m.v. teams)
• Integraal inzicht en overzicht, één financieel systeem
• Een nieuw geïntegreerd functiehuis
• Integratie en ontwerp nieuwe website
• Duidelijke kaders voor financiële afstemming met
institutenorganisatie
• Duidelijke kaders voor beheer van ‘geoormerkte’ financiële
stromen vanuit vakdepartementen overheid
• Opstellen raamwerk voor scheiding granting deel en
institutenorganisatie voor personeel, met P&O & CPD FOM
• ICT-plan opstellen voor integratie van systemen,
teleconference systeem etc.
• Plan voor toekomst huisvesting NWO-Utrecht opstellen

Voor de transitie naar de nieuwe organisatie formuleren
we een aantal doelstellingen
… voor optimale
interactie tussen
topstructuur,
domeinen en
instituten

… voor inrichting
van de topstructuur
en instrumentarium
t.b.v.
succesvol NWO

1

2
… om ontwikkeling
domeinorganisatie
te borgen

4

… voor optimale
balans
tussen domeinen
en centrale
bedrijfsvoering

5

6
3

… voor bedrijfsvoering
t.b.v. maximale
ondersteuning RvB,
domeinen en instituten
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8

… om
ontwikkeling
institutenorganisatie te borgen

7
… voor koppeling en
balans tussen de
instituten en de
domeinen

… voor goede balans
(ondersteuningsniveau)
tussen institutenorganisatie en
individuele instituten

1.1 Doelstellingen voor de inrichting van de
topstructuur en instrumentarium t.b.v. succesvol NWO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collegiaal bestuur vastgelegd als bestuurlijk principe van RvB en domeinbesturen/directeuren
Selectie van bestuursleden met het juiste profiel
Borging van lange termijn programmering, zoals grote onderzoeksfaciliteiten, instituten, ARC’s,…
De wetenschappers nauwer betrekken bij NWO als geheel: goede verbinding tot stand brengen tussen ministeries,
politiek en de wetenschap, universiteiten en bedrijfsleven
Stimulansen en doelstellingen voor domein- en discipline overstijgende samenwerking en delen van expertise
Basispalet aan generieke domein-instrumenten dat samenwerking makkelijk maakt maar ook monodisciplinair en
nieuwsgierigheid gedreven onderzoek kan blijven bedienen
Robuuste en transparante procedures met juiste stimulansen en mogelijkheden voor samenwerking en het
voorkomen van belangenverstrengeling
Bureauorganisatie dienend aan bestuur (zowel op domeinniveau als RvB-niveau)
Structurele terugkoppeling instituutszaken met domeindirecteur en directeur institutenorganisatie
Financiën: helder domeinbudget. Integratie en coherentie centraal (ook voor institutenorganisatie)
Open communicatie en debat
Aandacht voor koesteren organiserend vermogen, pro-activiteit en strategische keuzes
Goede algemene website met goede domeinwebsites voor institutenorganisatie. Heldere weergave
aanvraagmogelijkheden en deadlines
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1.2 Doelstellingen voor optimale interactie
tussen topstructuur, domeinen en instituten
• Goede en transparante voorbereiding agenda van de RvB (door team van domeindirecteuren met
directeur institutenorganisatie)
• Duidelijke positie en rol van het centraal ondersteunend bureau RvB – open organisatie en sterke
betrokkenheid van domeinen en institutenorganisatie. Uitgangspunt toelichting nieuwe organisatiemodel:
‘het centraal bureau is klein, gericht op ondersteuning van de RvB en de hele organisatie, en nauw
verbonden met de domeinen’. ‘De uitvoering ligt vooral in de domeinen’.
• Duidelijke doelen stellen, juiste incentives, besluiten consequent doorgevoerd
• Juiste structurele overlegstructuren (inhoudelijk, bedrijfsvoering/financieel, personeel)
• Structurele terugkoppeling en rapportage richting RvB vanuit de domeinen en institutenorganisatie
• Brede Raad van Advies heeft wisselwerking met NWO op algemeen niveau én op domeinniveau
• Cultuur en werkwijze: medewerkers werken in teams aan bredere thema’s (70/30 principe)
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1.3 Doelstellingen voor bedrijfsvoering t.b.v.
maximale ondersteuning RvB, domeinen en instituten
• Integraal inzicht in en overzicht van financiën, zowel op overkoepelend als op domeinniveau en in de
institutenorganisatie (afzonderlijke domeinen en institutenorganisatie hebben eigen begroting)

• Duidelijke kaders voor beheer van ‘geoormerkte’ financiële stromen vanuit vakdepartementen die
via NWO worden uitgezet.
• Bij Grand Départ financiën op orde en heldere budgetafspraken!
• Personeelsondersteuning op maat. Aandacht voor mobiliteit in domeinorganisatie, aandacht voor
instituutsnoden in institutenorganisatie
• Geïntegreerde systemen voor de hele NWO-organisatie:
− Integraal financieel systeem voor domeinorganisatie
− Financieel administratief systeem toegespitst op de noden en wensen van instituten
− ISAAC goed werkend, met daarin alle domeinen geïntegreerd. Eén implementatie van ISAAC
− ICT: uiteindelijk één geïntegreerd mailsysteem
• Effectieve overlegstructuren zodanig dat goede coördinatie is geborgd
• Bedrijfsfilosofie vergelijkbaar met organisatiemodel gericht op verwevenheid RvB en domeinen:
geïntegreerd zonder onnodig onderscheid centraal-decentraal
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1.4
Doelstellingen voor de ontwikkeling van de
domeinorganisatie
• Ontwerp interne organisatiestructuur van de domeinen, zó dat gelaagdheid wordt beperkt
• Verankering van disciplinaire kennis en expertise in domeinorganisatie zodanig dat ‘verkokering’ kan
worden voorkomen
• Heldere onderlinge verhouding en taakverdeling tussen domeinvoorzitter en domeindirecteur
(m.b.t. vertegenwoordiging, acquisitie, signaleren wetenschappelijke trends, buitenwereld naar binnen
brengen, voorbereiden RvB vergadering, etc.)
• Ontwikkelen van een per domein goed werkende adviesstructuur met betrokkenheid van wetenschappers
• Aan de ‘top’ van het domein wordt ‘vanuit één NWO’ gedacht en gewerkt van waaruit het domein bij kan
dragen aan de voeding en agendering van de RvB
• Nastreven van een goede balans met ruimte voor de individuele wetenschappers en projecten, en met
wetenschappelijke kwaliteit als primair beoordelingscriterium op basis van kennis en expertise
• Agendabepaling van domeinbestuur zodanig dat de juiste issues (vooral strategisch, discipline- of domein
overstijgend) op tafel komen
• De juiste balans in totale pakket van financieringsinstrumenten voor de wetenschappelijke wereld geborgd
• Balans tussen jaarlijkse rondes en lange-termijn-investeringen en initiatieven (topsectoren) geborgd
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1.5 Doelstellingen voor een optimale balans
tussen domeinen en centrale bedrijfsvoering
• Integrale bedrijfsvoering op hoger plan binnen de organisatie
• Bedrijfsfilosofie vergelijkbaar met organisatiemodel gericht op verwevenheid RvB en domeinen
• Organisatie van ondersteunende stafafdelingen zoals Communicatie en P&O centraal geïntegreerd
zodanig dat kennis en expertise in domeinen en in institutenorganisatie zijn gebalanceerd
• Financiën: begroting en verantwoording belegd per domein, maar met directe integratie op centraal
niveau, goede planning & control cyclus
• Duidelijke kaders voor beheer van ‘geoormerkte’ financiële stromen vanuit vakdepartementen die via
NWO worden uitgezet.
• ICT/I&A: vergelijkbaar; streven naar één systeem en strategie (niet voor instituten)
• Aparte interne dienst (facilitair bedrijf) Utrecht en Den Haag
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1.6 Doelstellingen voor de ontwikkeling van de
institutenorganisatie: governance
• Duidelijke positie, verantwoordelijkheid en mandaat instituutsdirecteuren
− Borging van de relatie van de instituutsdirecteuren ten opzichte van RvB
− Borging dat instituutsdirecteuren verantwoordelijk zijn voor instituutsstrategie
− Behouden slagkracht en ondernemerschap van instituten
• Heldere omschrijving/afbakening van doel en positie van stichting onder de institutenorganisatie –
dienende/ondersteunende rol in statuten vastgelegd
• Duidelijke relatie directeur institutenorganisatie ten opzichte van RvB. Wat is zijn/haar mandaat?
• Overlegorgaan van RvB met instituutsdirecteuren, ook betreffende rol institutenorganisatie
• Duidelijke rol van de Raden van Advies (wat wel en wat niet) ten opzichte van instituut, huidige SAC en
toekomstige domeinorganisaties; zinvolle schakel tussen domeinen en instituten
• Rol van individuele instituten als ‘zwaarste instrument’ in NWO-strategie, rekening houdend met
tijdschalen en sterktes instituten; samenwerking instituten-domeinen deel van strategisch plan
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1.6 Doelstellingen voor de ontwikkeling van de
institutenorganisatie: financiën, personeel en
ondersteuning
• Borging dat de RvB de instituutsbudgetten bepaalt
• Garantie dat instituten hun eigen budget en reserves behouden
• Gedifferentieerd risicobeleid: voorkomen dat financiële tekorten binnen één instituut niet afgewenteld
worden op andere instituten
• Eigen instituutsbegrotingen en verantwoording, consolidatie op niveau van de institutenorganisatie
• Juiste ondersteuningsniveau gericht op waardevolle toevoeging voor instituten (zie bijlage 4 voor een
indicatie)
• Integraal financieel systeem toegespitst op noden en wensen van instituten
• Borging dat instituutsdirecteuren net als nu verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en het personeel
op hun instituut, en daarvoor ruime tekenbevoegdheid en mandaat hebben
• Respect voor verschillende arbeidsrechtelijke posities van de instituutsmedewerkers – zo mogelijk
ambtenarenstatus naast werknemerstatus binnen stichting zolang wet nog niet veranderd is
• Goede afstemming met medezeggenschap én besturen van de huidige stichtingen tijdens transitie
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1.7 Doelstellingen voor een goede balans (en
ondersteuningsniveau) tussen institutenorganisatie en
individuele instituten (vergelijk doelstellingen 3, 5 )
• Instituutsdirecteur is met zijn/haar instituut verantwoordelijk voor instituutsstrategie
• Centraal waar dat schaalvoordeel geeft en samenhang, coherentie en goed personeelsbeleid bevordert,
maar decentraal voldoende expertise passend bij het instituut
• Integraal management – instituutsdirecteur verantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering, daarbij
ondersteund door institutenorganisatie
• Oog voor lokale context en slagkracht per instituut
• Feedback en invloed vanuit instituten op dienstenniveau institutenorganisatie, bijpassend
financieringsmodel voor diensten
• Structurele overlegstructuren en terugkoppeling NWO/RvB zaken naar instituutsdirecteuren
• Centrale personeelsdienst en administratie, maar personeelsfunctionarissen op elk instituut
• Centrale financiële processen en betalingen, maar ingevoerd vanuit instituten. Financieel administrateur
op elk instituut
• Diverse hoogwaardige expertise in institutenorganisatie aanwezig (zie bijlage 4 voor een indicatie)
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1.8 Doelstellingen voor koppeling en balans tussen de
instituten en de domeinen
• Rapportagelijn instituutsdirecteuren rechtstreeks naar RvB
• Instituutszaken vormen een belangrijk en integraal onderdeel van RvB-agenda
• Duidelijke omschreven functie van de RvA die elk instituut krijgt – communicatie en koppeling van
domeinen en instituten via leden domeinbesturen is tweerichtingsverkeer
• Duidelijke plek voor speerpunten individuele instituten in meerjarenstrategie van NWO – koppeling aan
gezamenlijke programmatische initiatieven van domein(en) en instituut
• Structurele terugkoppeling instituutszaken met domeindirecteur en directeur institutenorganisatie, zowel
op inhoudelijk als beheersmatig niveau
• Vormgeving binnen domein van rol en koppeling en belang instituten in NWO strategie; samenwerking
instituten-domeinen onderdeel van strategisch plan
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Inhoudsopgave
Inleiding
I. Inhoudelijk spoor
• Nieuwe organisatie
II. Cultuur en communicatie
• Nieuwe manier van werken, cultuur en betrokkenheid
• Interne en externe communicatie
III. Procedureel spoor
• Wet- en regelgeving
• Besluitvorming en bevoegdheden
• Medezeggenschap
IV. Het veranderproces
• Fasering tot de Grand Départ
• Projecten en noodzakelijke stappen
• Programma organisatie
• Begroting

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Cultuur en communicatie zet in op één NWO op basis van
samenwerking, verbinding, passie en respect
Eenheid in verscheidenheid
NWO is een rijk palet van mensen en organisaties die in wisselende mate met elkaar, met de
wetenschappelijke wereld en de samenleving verbonden zijn. Deze diversiteit kent soms ook zijn
keerzijde. Met name het onderling samenwerken (bijvoorbeeld tussen centraal en decentraal, in
multidisciplinaire activiteiten, tussen instituten en gebieden of de centrale afdelingen) gaat niet
optimaal.
De wens om te komen tot ‘één NWO op basis van samenwerking, verbinding, passie en respect’ is
binnen en buiten de organisatie breed gedragen. De gedachte is dat het stimuleren van onderlinge
verbinding en het vergroten van de betrokkenheid van mensen met de NWO organisatie, helpt om
haar doelen te halen.
Daarom is het belangrijk om in de transitie aanpak een cultuur te activeren die
• de organisatie en transitiedoelen ondersteunt
• zich vertaalt in de werkwijze van ‘alle’ medewerkers, leidinggevenden én besturen van NWO
• op een participatieve wijze tot stand komt
• tot een grotere betrokkenheid van alle interne stakeholders, wetenschap en samenleving leidt
(‘NWO is ook van ons’)
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Cultuur en betrokkenheid zet in op ontwikkelen van
gedeelde identiteit en kernwaarden
Het activeren van een cultuur die de organisatie en de transitie doelen ondersteunt
Dit helpt om te komen tot ‘één NWO op basis van samenwerking, verbinding, passie en respect’.
Het gezamenlijk ontwikkelen van gedeelde identiteit en kernwaarden is hierin een belangrijke stap.
Identiteit en kernwaarden van onderaf ontwikkelen:
• In een participatief proces ontdekken en ontwikkelen we een gezamenlijke identiteit met focus
op kernwaarden. Dit gebeurt vanuit het respecteren van het verleden, het stilstaan bij het heden
en een gezamenlijk beeld creëren van de toekomst: wie zijn we en hoe willen we
(samen)werken? In dit proces participeren de verschillende subculturen binnen NWO (Utrecht &
Den Haag én instituten), wetenschappers en vertegenwoordigers uit de maatschappij.
• Voor elk domein organiseren we een specifieke werkconferentie om de NWO-brede
kernwaarden te doorleven en te vertalen naar het betreffende domein.
• De uitkomsten uit de werkconferenties worden samengebracht om de identiteit, gezamenlijke
kernwaarden en het ‘veranderverhaal’ te finaliseren.
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De identiteit en kernwaarden vertalen zich in de werkwijze van medewerkers en leidinggevenden bij NWO
Cultuurverandering uit zich in wat mensen denken en doen in hun dagelijks werk.
Voorbeeldgedrag is hierin cruciaal. Maar ook dienen de ‘prikkels’ uit het HR-instrumentarium de
gewenste cultuur en de andere manier van werken te ondersteunen en versterken.
Vertaling van identiteit en kernwaarden naar werkwijze in de organisatie
• 70/30 principe: medewerkers van de bureauorganisatie zijn primair in dienst bij NWO met een
hoofdtaak binnen een bepaald onderdeel. Er wordt gestimuleerd dat medewerkers naast hun
hoofdtaak ruwweg 30% van hun tijd in onderdeel-overstijgende projecten of teams werken.
• HR instrumentarium: op basis van de identiteit en kernwaarden aanscherpen van het
leiderschapskader, de beoordelingscyclus, functieprofielen, het talentbeleid en mobiliteit. En het
verhogen van de kwaliteit van beoordelings- en plaatsingsgesprekken.
• Inspiratiebijeenkomsten ‘leiden van verandering’ voor de Raad van Bestuur en een groep
geëngageerde leidinggevenden. Door middel van intervisie, masterclasses en praktijkcases
worden leiders ondersteund het nieuwe NWO te realiseren in de praktijk.
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Goede interne communicatie tijdens en na de transitie is
cruciaal…
Overkoepelend doel
Uitdragen van één NWO met één gedeelde cultuur en één basiswerkwijze in dienst van de wetenschap en
samenleving, met begrip van en ruimte voor diversiteit van de wetenschappelijke disciplines en expertise:
‘Eenheid in diversiteit’
Communicatieconcept
• Brede communicatie in de hele organisatie én interactie organiseren
• Ambassadeursstrategie: voelen wat op werkvloer speelt via ‘transitie-ambassadeurs’, voortrekkers van het
nieuwe NWO
• Niet alleen zenden, ook luisteren
• Oog (en oor) voor verschillende actoren en doelgroepen en daarop anticiperen middels de communicatie
Communicatiedoelen
• Eén eenduidige boodschap naar alle medewerkers toe – maar zonder ‘party-line’ gevoel
• Verbinding met cultuurveranderingstraject
• Kennisdeling en ideeën ophalen door het gesprek aan te gaan in de werkgroepen
• Bouwen op betrokken en bevlogen medewerkers die actief meedenken over het toekomstige NWO
• Aandacht voor klachten en erkenning van gevoelens van onzekerheid en onvrede
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… en wordt als volgt uitgewerkt (1/2)
Eén eenduidige boodschap zonder ‘party-line’-gevoel
• Interactieve wijze van communiceren! Videoconferencing, op de zeepkist enz.
• Open/toegankelijk, actueel en transparant
• Bezoek aan verschillende locaties – niet alleen vanuit ‘Den Haag’
• Combinatie brede communicatie én communicatie op maat (nabijheid/interactie)
• Bureauorganisatie is dienend aan de wetenschap en de besturen
Kennisdeling en ideeën ophalen door het gesprek aan te gaan
• Motto’s: ‘Brengen & halen’; ‘Transitie geeft altijd terugkoppeling’
• Sfeer van openheid creëren. “Don’t ask what the transition can do for you, but what you can do for the
transition!”
• Aandacht voor bijzondere positie en noden van instituten
• Communicatie NWO-breed faciliteren en ondersteunen (transitieorganisatie, werkgroepleden,
ambassadeurs/voortrekkers, P&O, mensen in de lijn) en organiseert interactie (NWO-medewerkers) door
deelname communicatieadviseurs in werkgroepen
• Verbinding met cultuuromslagtraject

49 Plan van Aanpak Transitie NWO 8-10-2015

… en wordt als volgt uitgewerkt (2/2)
Bouwen op betrokken en bevlogen medewerkers die actief meedenken over het toekomstige NWO
• ‘Sense of urgency’ creëren: nu aan de slag!
• Identiteitstraject opzetten: bouwend op ‘eenheid in diversiteit’ één NWO creëren
• Samenwerking binnen en tussen de domeinen. Kennismaking en uitwisseling tussen de domeinen
organiseren
• Interactie en uitwisseling tussen instituten via institutenorganisatie bevorderen, en tussen
bureauorganisatie en instituten
• Participatie op meerdere niveaus en inzetten ambassadeurs
Aandachtpunten
• Afstemming en delen van informatie van communicatiemedewerkers
• Bijzondere aandacht voor communicatie naar en interactie met de medezeggenschap
• Accepteren dat er informatieongelijkheid kan optreden
• Blijvende aandacht voor de ‘onderstroom’ (gevoelens van ongenoegen)
• Aandacht voor consequenties van transitie voor medewerkers instituten
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Externe communicatie schaalt op in 2016
Externe communicatie schaalt op in 2016:
• Vanaf de benoeming van de nieuwe bestuurders schaalt de externe communicatie op
• Aandacht in Hypothese door middel van:
− Interviews met nieuwe bestuurders
− Stukken over de vorming van de nieuwe domeinen
− Stukken over de financieringsinstrumenten en indienmogelijkheden in het toekomstige NWO
− Stukken over koppeling van domeinen en instituten via Raden van Advies
• Externe communicatie over nieuwe financieringsinstrumenten anders dan via Hypothese
• Betrokkenheid en input van relevante externe stakeholders bij externe communicatieplan
• Rond de Grand Départ komt een geïntegreerde NWO-website in de lucht
• Grand Départ wordt gemarkeerd met feestelijk event
• Aandacht voor veranderingen rond de instituten
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Bij de transitie naar een ZBO en één institutenstichting is
diverse wet- en regelgeving van toepassing…
Wet- en regelgeving van toepassing:
•
•
•

Burgerlijk Wetboek, bijv. boek 2 en boek 6
Arbeidsrecht – ambtenarenwet
Wet op de ondernemingsraden

Transitie
algemeen

•
•
•

Aanwijzingen voor de regelgeving
Draaiboek voor regelgeving
Kaderwet ZBO

Aanpassing
NWO-wet

•
•
•

Fiscaal recht, vastgoed
SER Fusiegedragsregels
Comptabiliteitswet en Stichtingenkader

Vorming
institutenorganisatie
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Voor de nieuwe bestuursstructuur is aanpassing van de
NWO-wet noodzakelijk – dit kost minimaal 1 jaar
•
•

•
•

•
•

•

Het nieuwe model vraagt aanpassing van de NWO-wet
Zonder wetswijziging is het niet mogelijk om een Raad van Toezicht
in te stellen, en de leden van de RvB formeel een rol als voorzitter
van de domeinbesturen te geven
Voor de transitie hoeft de NWO-wet minimaal te worden aangepast
De wetswijziging vraagt desondanks minimaal 1 jaar om alle
procedurele stappen te doorlopen. In de praktijk kan dit al gauw 2
jaar duren.
Nieuwe wetten kunnen alleen op 1 januari of 1 juli ingaan, dus we
moeten rekening houden met ingang per 1/7/2017 of 1/1/2018
Indien nodig kiezen we vanaf 1 januari 2017 voor een pragmatische
oplossing waarbij RvB-portefeuillehouders wel als gast aanwezig
zijn bij de domeinbestuursvergaderingen, zonder deze voor te zitten
OCW heeft de lead bij het wetswijzigingstraject. In oktober 2015
richten we samen met OCW een werkgroep in die de wetswijziging
voorbereidt en de voortgang in het proces bewaakt (zie ook het
Formele procedure voor wetwijzigingen
procesmatige spoor)
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Het uitgangspunt is één institutenstichting waar de
huidige stichtingen op termijn mee fuseren
•
•

•
•

•

•

Voor de institutenorganisatie heeft de stuurgroep besloten om een nieuwe stichting op te richten, waarin de
bedrijfsvoering van de institutenorganisaties wordt belegd.
De bedoeling is alle huidige institutenstichtingen (of hun relevante taken) in deze nieuwe stichting onder te
brengen. Hiervoor is een tijdpad tot uiterlijk 2019 bepaald. De doelstelling is al per 1 januari 2017 de
stichting FOM te fuseren met de nieuwe institutenstichting (na afsplitsing van het granting deel). Fuseren
voorkomt extra werkzaamheden en vertragingen die samenhangen met de opheffing van een stichting.
Het streven is dat de institutenstichting direct bij oprichting de ANBI status verwerft om fusie met huidige
stichtingen makkelijker te maken en om fiscale redenen (teruggaaf energiebelasting).
De relevante activiteiten van de stichtingen STW en WOTRO worden overgedragen aan de granting
organisatie. Inzet hierbij is om de activiteiten van STW per 1 januari 2017 over te laten gaan naar de ZBO
NWO/domein TTW.
De meeste stichtingen bouwen op een lange historie en hebben ook een emotionele waarde voor het veld.
Indien daarom de wens is een stichting te laten voortbestaan proberen we dit mogelijk te maken door deze
stichting alle voor het instituut en NWO relevante bestuurlijke en uitvoerings-taken over te laten dragen aan
de institutenstichting. Het bestuur van de overblijvende stichting kan desgewenst een rol spelen in de RvA.
Voor het PvA hebben we alle statuten en convenanten van de huidige stichtingen onderzocht. De
juridische integratie vraagt een due diligence onderzoek van de huishouding en contracten van de
stichtingen in het najaar – zie volgende slides. Op basis hiervan stellen we met de instituten en stichtingen
een uitgewerkt plan op voor het realiseren van de juridische integratie.
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De juridische integratie is een complex proces dat
precisie vereist
Oprichten institutenstichting
en voorbereiding fusie

Overdracht of integratie taken,
bevoegdheden en vermogen

Proces ontbinding bestaande
stichtingen

• Overdracht activa en passiva:
1. Ontbindingsbesluit (rechtsgeldig)
• Beantwoorden vraag “is de staat
- werknemers en verbonden partijen
medeoprichter van de
2. Start vereffening
- octrooien
institutenstichting?” gelet op
• Plan van aanpak opstellen
- overeenkomsten
Comptabiliteitswet (Art. 34) en het
• Raadplegen accountant, notaris,
- vergunningen
Stichtingenkader en toetsende rol voor
fiscalist, juristen
Ministerie van Financiën
- onroerend goed
• Plan van verdeling opmaken
• Fusie FOM (na afsplitsing granting deel) • In overleg met notaris wat/wanneer
3. Deponeren verplichte formulieren
met nieuwe institutenstichting startpunt,
wordt ‘overgedragen’
16+17a van KvK (wie is/wordt
gevolgd door fusie met de andere
• Overdracht van (deel) van rechtspersoon
vereffenaar en bewaarder van boeken en
institutenstichtingen
- alles moet in het contract staan!
bescheiden)
- wettelijke vereisten voor elke
• Voorafgaand aan feitelijke integratie van
4. Deponeren rekening en verantwoording
zaken dient een boekenonderzoek (due
overdracht/fusie/integratie
van vereffening
diligence) bij de bestaande stichtingen te
- alle rechten en plichten (bij passiva:
5. Verzetfase
worden uitgevoerd
goedkeuring crediteur)
6. Afwikkeling
• Fusievoorstel moet al de samenstelling
van het nieuwe bestuur (RvB) en
Deze twee stappen vervallen deels bij een fusie van de stichtingen of indien
eventuele nieuwe RvT vermelden
een stichting alle relevante taken overdraagt maar blijft bestaan
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‘Due diligence’ onderzoek en de juridische integratie
geschiedt bij voorkeur onder één regie met één notaris
De juridische integratie vraagt om snel te starten met due diligence, een onderzoek van de huishouding en
de boeken van de stichtingen voorafgaand aan de fusie of opheffing. Dit vraagt een inventarisatie van:
− financiële en fiscale positie
− deelnemingen in vennootschappen
− overeenkomsten
− octrooien
− vergunningen
− vastgoed of ander eigendom
− mandaten, volmachten en machtigingen aan derden
De due diligence doen we onder regie van het transitiebureau met juridische en financiële expertise samen
met de stichtingen en hun accountants. Voor de ondersteuning van de juridische integratie maken we
gebruik van één notaris in de komende jaren, gezien de complexiteit van dit proces en de veelheid aan
stichtingen.
Verschillende stappen zijn aanzienlijk simpeler en korter bij fusie dan bij opheffing van stichtingen. Indien
een stichting graag wil blijven bestaan maar relevante taken en bevoegdheden overdraagt zal maatwerk
nodig zijn.
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De besluitvorming over de transitie moet helder geregeld
zijn uitgaande van huidige verdeling van bevoegdheden
•

•

•

•

De programmadirecteur transitie NWO doet voorstellen aan de stuurgroep Transitie. In de voorstellen
geeft de programmadirecteur aan welke besluitvorming nodig is in de vorm van concrete
conceptbesluiten.
De stuurgroep besluit over de transitie en het Algemeen Bestuur (AB) bekrachtigt deze besluiten zoveel
mogelijk ter plekke tijdens de stuurgroep vergaderingen. Aldus geaccordeerde stuurgroepbesluiten
hebben daarmee ook de status van een besluit van het Algemeen Bestuur.
De stuurgroep neemt eerst een voorgenomen besluit, daar waar andere organen zeggenschap hebben
over (deel)aspecten:
− (T)OR heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten m.b.t. organisatieaanpassingen (WOR art. 25)
− Stichtingsbesturen besluiten/bekrachtigen onderdelen van voorgenomen besluiten van stuurgroep
daar waar het hun stichting raakt
− De minister heeft zeggenschap over NWO-wet, NWO-reglement en NWO bevoegdhedenregeling
De stuurgroep draagt zorg voor bestuurlijke afstemming met voorzitters gebieden die niet in stuurgroep
zitten en de voorzitters van de institutenstichtingen. Hiervoor adviseren we gezamenlijke sessies te
organiseren op cruciale momenten in het proces (bijvoorbeeld rondom PvA, Integraal Plan (maart/april
2016) en Detailontwerp (zomer 2016).
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Als de voorzitter RvB en CFO/COO bekend zijn, krijgen ze
een rol in de aansturing van de transitie
•
•
•

•
•
•
•

De formele benoeming van de nieuwe leden van de RvB vindt plaats door de minister
Het benoemingsproces van RvB-leden wordt in het najaar van 2015 door OCW opgestart
Inzet is dat de minister de benoeming van de RvB-leden voor de zomer bekend maakt, zodat de
voorzitter en CFO/COO najaar 2016 voor de organisatie beschikbaar zijn.
De RvB treedt formeel aan bij het Grand Départ op 1 januari 2017 – tot dat moment blijven het AB en de
overige besturen in de organisatie verantwoordelijk voor alle lopende zaken en nieuwe initatieven
Vanaf de Grand Départ is de nieuwe RvB formeel eindverantwoordelijk voor NWO, en neemt de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van het huidige Algemeen Bestuur over
Vanaf hun aantreden in het najaar 2016 nemen de voorzitter RvB en CFO/COO van de RvB zitting in de
stuurgroep Transitie
De voorzitter RvB en CFO/COO en voorzitters van de domeinen worden vanaf het najaar van 2016 sterk
betrokken in het transitie(programma) en de voorbereiding van de Grand Départ per 1 januari 2017
Na de bekendmaking van de benoeming van nieuwe RvB-leden en hun beschikbaarheid evalueren we
de werking en samenstelling van de stuurgroep en aansturing van de programmaorganisatie transitie
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Organiseren van betrokkenheid van ministeries is
cruciaal voor draagvlak en werking nieuwe RvT
•

OCW: samenwerking met OCW is cruciaal om de transitie te doen slagen. Voor verschillende onderdelen
van de transitie heeft OCW een bepalende stem. Daarom voeren we regelmatig overleg met DG HBWE
en directeur Onderzoek & Wetenschapsbeleid van OCW over de inhoud en voortgang van de transitie.
We stellen voor dit overleg – afhankelijk van de onderwerpen – vanuit NWO te voeren door
programmadirecteur en algemeen directeur. Onderwerpen daarbij zijn:
− Benoeming van leden van RvB
− Aanpassing NWO-wet, NWO-regeling en NWO bevoegdhedenregeling
− Nieuw in te stellen Raad van Toezicht (RvT)
− Stand van zaken besluitvorming inzake betrokkenheid ZonMw

•

Informeren betrokken ministeries: ministeries zoals VWS en EZ zijn belangrijke partners voor NWO
omdat ze programma’s van NWO (mede) financieren. In het nieuwe organisatiemodel is bepaald dat zij
ook een rol spelen in de voordracht (namelijk twee) van de leden van Raad van Toezicht. Om deze
ministeries te informeren over de transitie, organiseren we op een geschikt moment een informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van OCW, VWS, EZ, BuZa en I&M. Op basis hiervan bepalen we
hoe we deze ministeries verder tijdens de transitie betrekken.
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We richten klankbordgroepen in van directeuren om te
informeren en voorstellen te toetsen
•

•
•

We richten twee klankbordgroepen in:
− I. gebiedsdirecteuren met algemene
directie. Eens in drie weken, in
overleg voor of tijdens Diber.
− II. instituutsdirecteuren. In eerste
instantie (twee)maandelijks of zo
vaak als wenselijk wordt geacht
Waar nodig haken mensen uit de
programma-organisatie aan
Klankbordgroepen hebben als functie:
− informeren over voortgang transitie
− opiniërend
− toetsing van voorstellen
programmadirecteur
− niet besluitvormend
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De stuurgroep hecht grote waarde aan betrokkenheid
van medezeggenschap
• In deze transitie hecht de stuurgroep grote waarde aan de betrokkenheid van medezeggenschap. NWO kent
momenteel meerdere organisaties met een OR, namelijk NWO, FOM, CWI, NIOZ. Hierbij bestaat de
medezeggenschap van FOM uit een centrale ondernemingsraad met een eigen ondernemingsraad voor de
verschillende onderdelen, de medezeggenschap van NWO is nader onderverdeeld in een OR voor
NWO-Den Haag, STW, ASTRON en SRON.
• Medezeggenschap heeft adviesrecht rondom organisatiewijzigingen (artikel 25 WOR). Daarnaast heeft
medezeggenschap instemmingsrecht (artikel 27 WOR) daar waar de nieuwe integreerde organisatie vraagt om
aanpassing van diverse regelingen.
• Bij transities waar meerdere organisaties bij betrokken zijn, is het gebruikelijk om een tijdelijke ondernemingsraad
(TOR) in te richten voor organisatie-overstijgende vraagstukken. Hiervoor willen we een groeimodel hanteren
waarin er pas in het voorjaar 2016 een TOR oprichten en deze gaandeweg meer bevoegdheden krijgt afhankelijk
van de bereidheid van de OR-en om bepaalde bevoegdheden over te dragen en de voortgang van het proces.
Tijdens de planfase betekent dit dat we de huidige samenwerking voortzetten, waarbij we regelmatig met de OR
werkgroep Transitie samenkomen om de voortgang te bespreken. Hierbij heeft de OR werkgroep alleen een
informerende en afstemmende rol, en geen formele bevoegdheden. Deze OR werkgroep houdt vervolgens de
afzonderlijke OR-en op de hoogte van de ontwikkelingen.
• De huidige algemeen directeur treedt samen met de programmadirecteur transitie op als aanspreekpunt voor de
OR werkgroep Transitie, namens de stuurgroep transitie.
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Voor medezeggenschap streven we naar een groeimodel
waarbij gaandeweg de TOR meer bevoegdheden krijgt
• We leggen het Plan van Aanpak in oktober 2015 aan de afzonderlijke OR’s voor en vragen hun advies erop.
Samen met de OR werkgroep maken we afspraken over betrokkenheid van medezeggenschap in het proces.
• We stellen voor om in het voorjaar van 2016 de OR werkgroep om te zetten in een TOR met beperkte
bevoegdheden, waarbij we deze TOR vragen om te adviseren over de topbenoemingen (RvB en directeuren),
aangezien we het belangrijk vinden dat de nieuwe topfuncties draagvlak onder medewerkers hebben.
• In de planfase houden de afzonderlijke OR-en hun mandaat met betrekking tot advies- en instemmingsrecht. Dit
betekent dat de vier OR-en afzonderlijk in het voorjaar 2016 adviseren over het integraal plan. Daarbij faciliteren
we afstemming, onder andere door het organiseren van een gezamenlijke bijeenkomst met alle OR-en om het
integraal plan toe te lichten.
• In de zomer van 2016 streven we naar een TOR met advies- en instemmingsrecht voor organisatie-overstijgende
organisatiewijzigingen, zodat we voor het detailontwerp een integraal advies krijgen vanuit de medezeggenschap.
Dit vraagt om het opstellen van een convenant met de huidige OR-en met afspraken over de werking en overdracht
van bevoegdheden.
• Medezeggenschap nieuwe organisatie. De voorzitter RvB en CFO/COO zullen in het najaar 2016 met de
medezeggenschap in gesprek gaan over het aanpassen van medezeggenschap in de nieuwe geïntegreerde
organisatie. Hierbij voorzien we vooralsnog in twee medezeggenschapsstructuren, namelijk één voor het granting
gedeelte (ZBO NWO) en één voor de nieuw op te richten institutenorganisatie. Dit laat onverlet dat
medezeggenschap op instituutsniveau behouden kan blijven.
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De werknemersorganisaties zijn het eerste aanspreekpunt
daar waar de transitie impact op medewerkers heeft
• NWO kent medewerkers met een ambtenaren status en medewerkers onder het privaatrecht. In het najaar bespreekt
de eerste kamer een wetsvoorstel om de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken aan het privaat-recht. Dit
houdt in dat op termijn de rechtspositie van alle NWO medewerkers in essentie gelijk getrokken wordt. Tot dat
moment lijkt het verstandig de huidige rechtspositie van medewerkers te handhaven.
• Daar waar de transitie arbeidsrechtelijke impact heeft op medewerkers – zoals arbeidsvoorwaarden of plaatsingsprocedure – zijn de werknemersorganisaties het eerste aanspreekpunt om hierover afspraken te maken. In het najaar
2015 informeren we de werknemersorganisaties over de transitie, en maken we afspraken over het vervolg.
• Arbeidsvoorwaarden: in het najaar inventariseren we de huidige arbeidsvoorwaardenpakketten van de afzonderlijke
organisaties. De primaire arbeidsvoorwaarden kennen geen verschil aangezien iedereen dezelfde CAO volgt en een
pensioenregeling via het ABP heeft. In secundaire arbeidsvoorwaarden (uitvoeringsregelingen) bestaan wel
verschillen. Daar waar stroomlijning noodzakelijk of wenselijk is, stemmen we dit af met werknemersorganisaties en
medezeggenschap.
• Plaatsingsprocedure bij structuuraanpassing: we verwachten dat het nieuwe organisatie-ontwerp voor sommige
functies leidt tot een mismatch tussen huidige en nieuwe formatie, waardoor mobiliteit ontstaat. Tegelijkertijd
verwachten we dat nieuwe functies zullen ontstaan. Dit vraagt een ingrijpende structuuraanpassing (per 1 januari
2017) en afspraken over de plaatsingsprocedure in lijn met het Sociaal Beleidskader NWO/FOM/CWI/NIOZ. De
omvang hiervan en op welke functies dit impact heeft, weten we pas met het detailontwerp (zomer 2016).
Uitgangpunt bij dit proces is dat we medewerkers van werk naar werk begeleiden en tot en met eind 2018 een
werkgelegenheidsgarantie bieden. We maken na de publicatie van het PvA met de werknemersorganisatie afspraken
over de plaatsingsprocedure en uitwerking van de uitgangspunten in een sociaal plan.
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Inhoudsopgave
Inleiding
I. Inhoudelijk spoor
• Nieuwe organisatie
II. Cultuur en communicatie
• Nieuwe manier van werken, cultuur en betrokkenheid
• Interne en externe communicatie
III. Procedureel spoor
• Wet- en regelgeving
• Besluitvorming en bevoegdheden
• Medezeggenschap
IV. Het veranderproces
• Fasering tot de Grand Départ
• Projecten en noodzakelijke stappen
• Programma organisatie
• Begroting

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Om te koersen op een Grand Départ per 1 januari 2017…
Bij de Grand Départ is het nieuwe organisatiemodel ingevoerd met nieuwe RvB, RvA en domeinenbesturen en
directeuren. Daarnaast zijn de financieringsinstrumenten gestroomlijnd en wordt de bureauorganisatie en
positionering van domein overstijgende programma’s aangepast. De bedrijfsvoering wordt eenduidig aangestuurd en
is waar mogelijk al gestroomlijnd. Voor de institutenorganisatie wordt de basis gelegd met integratie van instituten
door fusie met de Stichting FOM.
•

•
•

Governance: nieuwe bestuurders vragen een benoeming van minimaal een half jaar van te voren opdat ze
voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden. We verwachten dat pas tegen zomer 2016 alle bestuurders voor
de domeinen bekend zijn. In verband met (financiële) verantwoordelijkheid van bestuurders ligt het voor de hand
om de formele overgang per kalenderjaar in te laten gaan.
Structuur & processen: de structuurveranderingen leiden tot wijzigingen van functies, en bijbehorende
plaatsingsprocedures. Om dit proces zorgvuldig in te richten, vraagt ruim een jaar, waardoor een Grand Départ
niet eerder dan 1 januari 2017 wenselijk is.
Bedrijfsvoering: bedrijfsvoering technisch is het wenselijk om de overgang met een nieuwe kalenderjaar te
starten, vooral in verband met financiële jaarverantwoording en stroomlijnen van administraties.

De transitie is echter nog niet klaar met de Grand Départ, maar loopt door tot 2019. Dit geldt niet alleen voor de
institutenorganisatie maar ook voor het granting gedeelte van NWO.
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… zijn diverse stappen en duidelijke tussenresultaten nodig
Fase

Wanneer

Wat
Ia. Strategie

Intentie

Ib. Governance

Voorjaar/
zomer 2015

Nieuwe organisatiemodel op basis van plan ‘Werkgroep Breimer’

September
Plan

t/m februari
2016

maart – mei
Ontwerp

t/m zomer
2016

augustus – oktober
Implementatie

Najaar 2016

Ic. Structuur & processen Id. Bedrijfsvoering

Besluitvorming stuurgroep over PvA
• Verrijken van
strategie,
doelstellingen &
kernwaarden

• Benoemingsprocedure
RvB & directie
• Due diligence huidige
stichtingen
• Opstarten wetgeving &
nieuwe institutenstichting

• Hoofdontwerp door
werkgroepen onder regie
van transitie-organisatie

• Inventariseren huidige
bedrijfsvoering en
systemen
• Maken plan voor
kwaliteitsverbetering,
stroomlijnen en integreren

Besluitvorming stuurgroep over Integraal plan met advies (T)OR + vooruitblik knelpunten rond GD
• Breed doorleven
en uitdragen van
(nieuwe)
kernwaarden

• Benoemingsprocedure
• Detailontwerp onder regie
domeinbestuurders
van programmaorganisatie
• Aanpassen besturingstransitie
reglementen
• Oprichten nieuwe stichting

• Detailuitwerking van nieuwe
bedrijfsvoering en
systemen

Besluitvorming stuurgroep over Integraal detailontwerp met advies (T)OR
• Nieuwe RvB en
•
domein besturen •
bereiden jaarplan
2017 voor

Inrichten RvA
Juridische aanpassing
FOM & STW

• Plaatsingsprocedure voor
nieuwe organisatie

• Stroomlijnen en integreren
bedrijfsvoering
• Samenvoegen van
administraties

Grand Départ: 1 januari 2017
Door
ontwikkelen

2017-2018

• Nieuwe strategie
bepalen
• Op andere
manier werken
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•
•

Integreren bedrijfsvoering • Doorontwikkelen van
van overige
financieringsinstrumenten
institutenstichtingen
en domein overstijgende
RvT (na wetswijziging)
programma’s

•
•

Verdere Integreren en
verbeteren bedrijfsvoering
Nieuw huisvesting in
Utrecht betrekken

De transitie loopt echter door tot 2019

Instituten
organisatie

Granting
organisatie

Grand Départ 1 januari 2017
• Nieuwe RvB, RvA en RvT
• Integratie huidige gebieden in nieuwe
domeinen met nieuwe structuur
• Gestroomlijnde financieringsinstrumenten
• Aanpassing ondersteuningsbureau en
domein overstijgende programma’s
• Eenduidige aansturing van bedrijfsvoering
van granting organisatie
• Basis voor institutenorganisatie met nieuwe
stichting, bestuur, directeur en dienstverleningspakket
• Integratie van FOM instituten in
institutenorganisatie
• Integratie van huidige ondersteunende
activiteiten voor instituten door FOM bureau,
BOO en NWO bedrijfsvoering
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Stip op horizon in 2019

Door
ontwikkeling

• Meer strategisch en domein overstijgend
opereren
• Nieuwe manier van sturen en werken
• Verder integreren bedrijfsvoering met
kwaliteit en efficiëntie verbetering
• Nieuwe huisvesting in Utrecht met
concept ‘het nieuwe werken’
• Verdere juridische integratie van
stichtingen en integreren van de
bedrijfsvoering
• Adviesstructuur voor instituten inrichten
• Kwaliteitsverbetering van bedrijfsvoering

De mate waarin ZonMw bij de transitie betrokken zal zijn
hangt af van overleg op ministerieel niveau
Besluitvorming door OCW en VWS over de betrokkenheid van ZonMw bij de transitie heeft impact op:
• Financieringsinstrumentarium ZonMw:
Stroomlijnen met financieringsinstrumenten overige domeinen / gehele of gedeeltelijke integratie met
NWO; borging van door VWS geoormerkte financiering.
• Juridische organisatievorm ZonMw:
De wijze waarop ZBO NWO en ZBO ZonMw in de toekomst organisatorisch samengaan
(verschillen tussen Zon en Mw?)
• Bedrijfsvoering van ZonMw:
Aparte bedrijfsvoering of gehele of gedeeltelijke integratie?
Besluitvorming hierover heeft impact op de opdrachten en inrichting van de werkgroepen (zie verderop) die
zich richten op de besturing van NWO, de domeinoverstijgende principes, het juridische traject en de
inrichting van het ZonMw domein zelf.
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Inhoudsopgave
Inleiding
I. Inhoudelijk spoor
• Nieuwe organisatie
II. Cultuur en communicatie
• Nieuwe manier van werken, cultuur en betrokkenheid
• Interne en externe communicatie
III. Procedureel spoor
• Wet- en regelgeving
• Besluitvorming en bevoegdheden
• Medezeggenschap
IV. Het veranderproces
• Fasering tot de Grand Départ
• Projecten en noodzakelijke stappen
• Programma organisatie
• Begroting
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Strategie: we verdiepen de strategie, doelstellingen &
kernwaarden samen met medewerkers en de buitenwereld
• We stellen voor om in het najaar de missie/visie, doelstellingen en kernwaarden te verrijken middels een
participatief traject met medewerkers. Hierbij betrekken we de wetenschap, maatschappij, bedrijfsleven en
overheid middels het organiseren van verschillende werkconferenties. Uitgangspunt daarbij is de NWOstrategie 2015-2018 en de transitieagenda. Dit zorgt voor intern en extern draagvlak en maakt gebruik van
de energie die aanwezig is.
• Dit leidt ertoe dat het integraal plan ook een verbindende en inspirerende missie/visie, kernwaarden en
doelstellingen voor de nieuwe NWO beschrijft, die richting geven, inspireren en verbinden. Ze gaan over
waarom NWO bestaat, waar zij voor staat, waar zij voor gaat en over waar zij heel goed in is. Dit geeft
een samenbindend effect op de organisatie, maar laat ook ruimte voor de domeinen en de instituten om
zich te onderscheiden in hun eigen domein specifieke strategie en doelstellingen.
• In het voorjaar van 2016 dragen we dit breed uit en zorgen ervoor dat het gaat leven bij het (nieuwe)
bestuur, management en medewerkers.
• De nieuwe RvB en nieuwe domeinbesturen bereiden zich in 2016 voor op hun taken en
verantwoordelijkheden in 2017 door doelstellingen/jaarplannen voor 2017 opstellen. Vanaf 2017 bereiden
ze de (meerjaren) strategie van NWO vanaf 2018 voor en strategie voor de afzonderlijke domeinen.
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Governance: de benoemingsprocedures voor RvB en
nieuwe directeuren hebben prioriteit
• OCW geeft topprioriteit aan de benoeming van de nieuwe voorzitter RvB, de COO/CFO en de
wetenschappelijke RvB-leden. Het doel is de benoeming van alle RvB-leden bekend te maken in mei/juni
2016 met als inzet dat de voorzitter en CFO/COO per september/oktober 2016 beschikbaar zijn voor de
organisatie, de wetenschappelijke RvB-leden per 1 januari 2017. Dit vraagt een voortvarende opstart van
de procedure door OCW voor de RvB. Het overleg over de benoemingsprocedure en de profielen van de
RvB-leden met OCW is inmiddels gestart.
• We koersen binnen NWO op een vergelijkbaar tijdspad voor de werving en benoeming van de nieuwe
directeuren van domeinen en institutenorganisatie. Dit vraagt het snel opstarten van de procedure door
het AB met huidige directie in samenwerking met de transitieorganisatie voor nieuwe directeuren.
• De Grand Départ per 1 januari 2017 vraagt dat vόόr de zomer van 2016 alle nieuwe (domein)bestuurders
bekend zijn.
• Raad van Advies: het inrichten en benoemen van RvA-leden vindt medio 2016 plaats. In de planfase
werken we de werkwijze en samenstelling van de RvA uit.
• Raad van Toezicht: de RvT treedt pas aan op de datum van de wijziging van de NWO-wet en de
benoemingsprocedure vindt onder regie van OCW, samen met de andere betrokken ministeries plaats
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We gaan daarbij uit van de volgende planning
Onderdeel/orgaan Functieomschrijving
gereed
Toezicht
Bestuur
Advies

Bemensing gereed Personen
(personen
beschikbaar voor
bekend):
organisatie vanaf:

Start nieuwe
werkwijze /
bevoegdheden:

−RvT

NTB

−RvB
−Bureau RvB

Na planfase
Na ontwerpfase

Mei 2016
Najaar 2016

September 2016
Najaar 2016

1 Januari 2017

−RvA

Na planfase

November 2016

NVT

1 Januari 2017

Domeinorganisatie

−Bestuur (x4)
−Directeur (x4)
−Bureau

Na planfase
November 2015
Na ontwerpfase

Juni 2016
Juni 2016
Najaar 2016

September 2016
Sept/okt 2016
NVT

1 Januari 2017
1 Januari 2017
1 Januari 2017

Institutenstichting

−Bestuur (=RvB)
−Directeur
−Bureau
−RvA instituten

Na planfase
November 2015
Na ontwerpfase
Na planfase

Mei 2016
Juni 2016
Najaar 2016
NTB

September 2016
Sept/okt 2016
Najaar 2016
NTB

1 Januari 2017
1 Januari 2017
1 Januari 2017 (FOM)
NTB
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Afhankelijk van moment wijziging NWO-wet

Ons voorstel is dat de transitieorganisatie zorg draagt
voor stappen in het aanscherpen van de besturing
• Het nieuwe organisatiemodel vraagt een andere manier van besturen van de organisatie met bijbehorende
besturingsprocessen en -instrumenten. Deze dienen per 1 januari 2017 bij de start van de nieuwe RvB
geïmplementeerd te zijn. Hieronder valt de aanpassing van het huidige NWO-reglement en NWO
bevoegdhedenregeling. Deze laatste twee dienen goedgekeurd te worden door de minister op voordracht van AB.
• Hieronder geven we de benodigde stappen en planning weer van de aanscherpingen in de besturing.
Fase

Stap

Wie

Wanneer

Plan

• Inventariseren huidige besturingsinstrumentaria &
besluitvormingsprocessen

Programmaorganisatie
transitie met werkgroep
‘besturing’

t/m februari 2016

• Aanpassen NWO reglement en NWO bevoegdhedenregeling

Programmaorganisatie
transitie en directie NWO

Voorjaar 2016

• Herontwerpen besluitvormingsprocessen en
besturingsinstrumenten

Programmaorganisatie
transitie

Voorjaar 2016

• Goedkeuren nieuwe reglement en bevoegdheden regeling door
minister

OCW/ minister

Voor januari 2017

• Implementeren nieuwe besluitvormingsprocessen en
besturingsinstrumenten

Nieuwe RvB

Vanaf januari 2017

• Definiëren gewenste besturingscultuur en bijbehorende
besturingsinstrumentaria
Ontwerp

Implementatie
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t/m februari 2016

Governance: we voorzien de volgende stappen en doorlooptijd voor de due diligence en juridische integratie…
Fase

Stap

Wie

Wanneer

Plan

Due digilence: Due diligence van alle stichtingen; inventarisatie van
deelnemingen in vennootschappen / overeenkomsten / octrooien /
vergunningen / vastgoed of ander eigendom / mandaten/
volmachten/machtigingen aan derden?
Plan: op basis van due diligence en afstemming met stichtingen maken
concreet plan voor juridische integratie van institutenstichtingen.

Werkgroep juridisch met
stichtingen

t/m februari
2016

FOM: Voorstel splitsing 'inventaris' FOM naar NWO en nieuwe instituutsstichting.
STW: Opstarten bestuurlijk traject voor integratie van taken binnen NWO.

FOM en STW bestuur met
juridische werkgroep

Nieuwe stichting: Opstellen statuten van nieuwe institutenstichting met
stuurgroep o.b.v. voorstel
concretiseren governance nieuwe stichting. Uitzoeken of staat mede- oprichter transitiebureau/ werkgroep
moet zijn (ivm ZBO-status NWO en Art. 34 comptabiliteitswet).
juridisch
Bestuurlijke keuze maken wie de ‘instituten-stichting’ (mede)opricht en wie
functie van bestuur en eventueel RvT innemen bij oprichting
Ontwerp

Nieuwe institutenstichting inschrijven/oprichten

Notaris

Aanvragen van ANBI status voor nieuwe stichting

Werkgroep juridisch

Voorbereiding splitsing FOM en integratie taken STW

FOM en STW met
werkgroep juridisch

Implementatie Taken overdragen aan NWO vanuit STW

STW bestuur ism AB

Taken en financiën FOM overdragen aan NWO en fuseren met nieuwe
institutenstichting

FOM bestuur ism AB

Integreren van de bedrijfsvoering van overige stichtingen in nieuwe
institutenstichting

Nieuwe RvB met overige
instituten
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Voorjaar 2016

Najaar 2016

2017-2018

… gekoppeld aan het volgende besluitvormingstraject
voor deze juridische integratie
Onderdelen

Besluitvorming
september 2015

Uitvoering in najaar 2015

Besluitvorming
februari t/m april 2016

Uitvoering in 2016

Nieuwe
stichting

Besluit om de oprichting van
een nieuwe
institutenstichting voor
bedrijfsvoering van instituten
voor te bereiden

Opstellen statuten nieuwe stichting met
governance structuur (met klankbord
van instituutsdirecteuren)
Uitzoeken of staat mede oprichter is, en
planning maken voor 2016

Besluit stuurgroep over statuten
met governance en
bestuurders/RvT nieuwe
institutenstichting

Nieuwe stichting
oprichten bij
notaris

FOM

Besluit om splitsing Stichting Maken voorstel voor splitsing
FOM voor te bereiden en
‘inventaris’ FOM naar NWO en nieuwe
fusie met nieuwe instituteninstitutenstichting
stichting per 1 januari 2017

Besluit stuurgroep en FOM
bestuur over splitsing FOM en
fusie met nieuwe institutenstichting per 1 januari 2017

Splitsen taken
FOM en fuseren
FOM met nieuwe
instituten-stichting

STW

Besluit om overhevelen van
taken van STW naar NWO
voor te bereiden

Due diligence en plan opstellen voor
overhevelen taken STW
Bestuurlijk agenderen van overheveling
taken STW naar NWO

Besluit stuurgroep en STW
bestuur over overhevelen alle
taken naar NWO per 1 januari
2017

Overhevelen taken
STW naar NWO

Overige
stichtingen

Besluit om due diligence uit
te voeren onder alle
stichtingen (onder één regie
en met ondersteuning van
één notaris)

Due diligence alle stichtingen.
Inventarisatie randvoorwaarden en
risico’s voor overheveling bedrijfsvoering naar nieuwe instituuts-stichting.
Maken voorstel voor integratie overige
stichtingen (tijdspad tot uiterlijk 2019)

Besluit stuurgroep over plan
voor integratie van de
bedrijfsvoering van overige
institutenstichtingen

Voorbereiding
integratie van
bedrijfsvoering van
overige stichtingen
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Het opstellen van een integraal hoofdontwerp vraagt
meerdere werkgroepen voor de verschillende onderdelen
We onderscheiden de volgende werkgroepen, die input leveren voor het integraal hoofdontwerp. Ze gaan aan de
slag om de processen en structuur van de nieuwe organisatie te ontwerpen. In de bijlagen staan de inhoudelijke
aandachtpunten per onderdeel nader uitgewerkt:
1. Domein overstijgende structuur, processen & programma’s: ondersteuning van RvB, organisatie
bedrijfsvoering, positionering domein overstijgende programma’s en processen en financieringsinstrumentarium,
ondersteuning en werking RvA
2. Structuur instituten organisatie: dienstverleningsmodel/pakket en hoofdontwerp van de taken, processen en
afdelingen van de nieuwe instituten-organisatie
3. Structuur beta domein: structuur en processen van het nieuwe geïntegreerde domein
4. Structuur TTW domein: structuur en processen van het nieuwe geïntegreerde domein
5. Structuur SSH domein: structuur en processen van het nieuwe geïntegreerde domein
6. Structuur ZonMw domein: uitwerking hiervan is afhankelijk van besluitvorming door VWS en OCW in najaar
7. Functies & personeel: geïntegreerd functiegebouw, inventarisatie en stroomlijnen arbeidsvoorwaarden
Voor de werkgroepen aan de slag gaan, zijn duidelijke kaders nodig over de rol- en taakverdeling tussen domeinen,
ondersteuning RvB en bedrijfsvoering NWO. Dit om te voorkomen dat taken dubbel of met overlap ontworpen
worden. Het transitiebureau zorgt voor organiseren van samenhang en uitwisseling van good practices tijdens het
ontwerpproces.
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We stroomlijnen financieringsinstrumenten voor 2017
en borgen continuïteit in 2016
Financieringsinstrumenten: uitwerking van de financieringsinstrumenten aan de hand van het basispakket
generieke financieringsinstrumenten is nodig voor de vormgeving van de domeinen. Dit vraagt een verdere
doorvertaling naar de verschillende domeinen, wat door de domeinwerkgroepen wordt opgepakt. Daarbij
speelt het transitiebureau een rol in regievoering om stroomlijning te borgen.
Communicatie: in najaar 2015 communiceren we naar het wetenschappelijke veld dat voor 2016
continuïteit van huidige instrumenten is geborgd (lopende initiatieven in de gebieden nagelaten). In het
voorjaar van 2016 communiceren we over aanpassingen voor 2017, opdat de wetenschappers zich daar
tijdig op kunnen voorbereiden. Dit betekent dat in begin 2017 besluitvorming hierover rond moet zijn.
Trajecten

Intentiefase
(zomer 2015)

Planfase (t/m februari 2016)

Financieringsinstrumentarium

Uitgangspunten
financieringsinstrumentarium
vastgesteld door
stuurgroep

Voorbereiden aanpassingen in
• Communicatie over
• Besluitvorming over
financieringsinstrumenten voor financieringsinstrumentarium
instrumentarium 2016
2017
voor 2017
• Doorvertaling naar
financieringsinstrumentarium • Communicatie over
per domein door werkgroepen
instrumentarium in 2017

80 Plan van Aanpak Transitie NWO 8-10-2015

Ontwerpfase (voorjaar 2016)

Implementatie (najaar 2016)

Bij de transitie hoort een plan voor de bedrijfsvoering en
de huisvesting van de Utrechtse locatie
Voor de bedrijfsvoering kiezen we in het najaar voor één werkgroep die in goede afstemming met de
directie bedrijfsvoering de huidige bedrijfsvoering en ICT van de verschillende granting onderdelen
inventariseert en op basis hiervan komt met een voorstel voor kwaliteitsverbetering, integratie en
stroomlijning van de bedrijfsvoering, ICT en onderliggende administraties. De werkgroep bestaat daarbij uit
leden uit de verschillende organisatieonderdelen. Onderwerpen die hierbij meegenomen worden, zijn (zie
bijlage 7 voor nadere uitwerking):
• P&C cyclus, financiële administratie & systemen
• Facility
• ICT
• HR instrumenten/systemen, personeels- en salaris administratie
Huisvesting: verhuizing binnen Utrecht vormt een belangrijke bijdrage aan de uitstraling en cultuur van
één NWO op basis van coherentie en integratie. Een geschikt pand, nabij Utrecht CS, komt in 2018
beschikbaar. In het najaar van 2015 richten we daarom een werkgroep in om, met in achtneming van de
normstelling op huisvesting van de overheid, een businesscase en plan voor verhuizing naar een nieuwe
locatie in Utrecht op te stellen. Op basis hiervan kan de stuurgroep hierover besluiten, na advies van de
relevante OR’s.
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We voorzien in de volgende stappen wat betreft de
besluitvorming tot aan de Grand Départ
2015
Okt

Nov

2016
Dec

OR advies, bemensing &
opdrachtformuleringen
Werkgroepen aan de slag
klankborden directeuren/OR
Besluitvorming integraal plan
(stuurgroep 2 en 23 maart)
Adviestraject OR
(6 weken vanaf 26 maart tot 6 mei)
Voorbereiding ontwerpfase
Definitieve besluitvorming plan
(stuurgroep 11 mei)
Ontwerpfase door werkgroepen
Klankborden detailontwerp met
directeuren/OR
Besluitvorming detailontwerp
(stuurgroep 24 aug & 14 sept)
Adviestraject OR
(5 wk vanaf 16-9 tot 21-10)
Voorbereiding implementatiefase
Definitief besluit detailontwerp
Implementatiefase
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Jan

Febr

Maart

April

Mei

Juni

Juli

2017
Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Plan fase
Ontwerp
fase
Implementatie fase

Grand Départ

Stap

Voor planfase leidt dit tot de volgende stappen tot
besluitvorming in mei 2016 over integraal plan
Belangrijkste stappen planfase

Sept

2015
okt
nov

dec

jan

2016
mrt

feb

apr

mei

Afronding en vaststellen PvA
Advies OR over PvA
Bemensing en inrichting werkgroepen en
transitiebureau
Opdracht formulering werkgroepen
(besluitvorming stuurgroep 28 oktober)
Werkgroepen aan de slag met opdracht en
onderlinge afstemming
Opstellen integraal plan en klankborden met
directeuren en (T)OR
Voorgenomen besluitvorming over integraal plan
(stuurgroep 2 en 23 maart)
Adviesaanvraag OR-en (6 wk; 26 mrt tot 6 mei)
Definitieve besluitvorming stuurgroep 11 mei
Kick-off werkgroepen/ uitwisselingsbijeenkomst
en presentatie
Bijeenkomsten stuurgroep Transitie
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16/9

7/10

28/10

18/11

9/12

20/1

10/2

2/3

23/3

13/4

11/5

We organiseren een strak proces met ijkmomenten om
voortgang, integraliteit en uitwisseling te realiseren
Het integraal plan wordt door de werkgroepen gezamenlijk ontwikkeld onder regie van het transitiebureau.
Het realiseren van voortgang, integraliteit en uitwisseling van good practices, vraagt duidelijke kaders en het
faciliteren van het proces. Hierbij voorzien we in de volgende ijkmomenten:
• Kick-off in november voor een gezamenlijke start van de werkgroepen. Dit betreft een bijeenkomst van een
dag waarbij we de opdrachtformuleringen toelichten, in interactieve sessies de beoogde cultuur verrijken en
de werkgroepen met elkaar kennismaken en afspraken maken. Tevens is het doel wetenschappers en
samenleving in deze bijeenkomst te betrekken.
• Uitwisselingsbijeenkomst begin december met werkgroepen om good practices en ideeën uit te wisselen,
en de voortgang te toetsen.
• Presenteren concept voorstel begin januari aan (leden van) de stuurgroep en programmadirecteur om
voorstellen te toetsen en bij te sturen.
• Eindresultaat eind januari 2016 opleveren conform aangeleverd format
Werkgroepen opereren daarbij niet alleen, maar halen input bij medewerkers vanuit de verschillende
organisaties en toetsen hun voorstellen bij relevante stakeholders. Daarnaast faciliteert het transitiebureau
regelmatige afstemming tussen projectleiders over de inhoud en het proces.
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Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Reflectie: gebruik maken van good practices is een
succesfactor voor de transitie
•

De koepel NWO omvat verschillende organisaties, die in een verschillende (wetenschappelijke) context
opereren. Ze hebben de afgelopen jaren allen vanuit die context en met het oog op het bedienen van hun
disciplines specifieke structuren, mechanismen en werkwijzen ontwikkeld. NWO wil meer als één
organisatie gaan opereren. Dat betekent dat een deel van de bestaande structuren, mechanismen en
werkwijzen gaat veranderen.

•

Wat goed is, moet natuurlijk niet overboord gezet worden. We moeten voorkomen dat we belangrijke
contextfactoren en ontwikkelde good practices over het hoofd zien. Zeker in een kennisorganisatie als
NWO moeten we gebruik maken van de ontwikkelde kennis. We willen dus voor de onderwerpen die
binnen de scope van de transitie vallen de good practices van de organisaties identificeren, ze ontdoen
van hun contextfactoren en de onderliggende principes verwerken in algemene veranderingen. Met
daarin voldoende ruimte voor maatwerk.

•

Het proces van het identificeren en beoordelen van relevante contextfactoren, van passende structuren
en van werkwijzen noemen we leren. Het kunnen leren is cruciaal in de transitie én in het nieuwe NWO.
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Hoe we leren organiseren in de transitie (1)
In de transitie organiseren we het leren als volgt:
• We verbinden de ambitie tot leren aan alle projecten in de transitie. In de praktijk blijft de wens tot
leren vaak steken bij het uiten van de ambitie. De manier om dit te voorkomen is om ervoor te zorgen dat
het proces niet raakt losgezongen van de projecten die aan de inhoud van de verandering werken.
• We verwerken de ambitie tot leren in de doelstelling van de werkgroepen. We stellen in het format en
vraagstellingen voor de werkgroepen duidelijk de doelstelling om relevante contextfactoren en good
practices te identificeren en te verwerken, zodat de agenda van de werkgroepen daar ook op gericht is.
• We zorgen voor variëteit binnen de werkgroepen. We stellen de werkgroepen samen met zoveel
mogelijk spreiding binnen de NWO-onderdelen, zodat de good practices gemakkelijk ontsloten kunnen
worden.
• We creëren binnen de organisatie urgentie om good practices naar voren te brengen. We geven
duidelijk aan dat vooral de eerste twee maanden benut gaan worden voor het identificeren van
contextfactoren en good practices, maar dat we gedurende het proces steeds meer keuzes gaan maken
waar op voortgebouwd wordt. Dit uitgangspunt communiceren we breed, zodat iedereen weet wanneer
het momentum is voor input.
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Hoe we leren organiseren in de transitie (2)
We hanteren duidelijke criteria voor het maken van keuzes. We zijn helder over wat onze criteria zijn om
good practices al dan niet te verwerken. We hanteren de volgende criteria:
• We maken gebruik van good practices die passen bij de uitgangspunten van de transitie. De
uitgangspunten voor de nieuwe richting betekent dat er soms ook afscheid van bestaande gebruiken
moet worden genomen. Het spreekt voor zich dat we alleen good practices verwerken die passen bij de
uitgangspunten van kwaliteit, bedienen van de wetenschap en de transitie.
• De meerwaarde van good practices moet expliciet zijn. De practices die we verwerken moeten een
duidelijke bijdrage leveren aan de gewenste organisatie. We kiezen alleen voor de good practices die
aannemelijk maken dat ze dat ook doen.
• We streven naar coherentie en transparantie. Een van de doelstellingen is om van NWO minder een
‘lappendeken’ te maken. Het is dus wenselijk dat good practices passen bij meerdere contexten.
Structuren, mechanismen en werkwijzen die passen bij de omgeving van meerdere
organisatieonderdelen genieten dus de voorkeur boven good practices die dat niet doen.
• We houden ruimte voor specifieke practices. Uiteraard zijn er gebruiken die specifiek nodig zijn voor
één omgeving van een organisatieonderdeel. In de uitwerking van de nieuwe organisatie is hier uiteraard
ruimte voor, mits de reden hiervoor wel helder is.
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Hoe we leren organiseren in de transitie (3)
• We zorgen voor duidelijke omgevingen en momenten voor deliberatie. We zorgen voor duidelijke
momenten waarom management en bestuur aan de hand van de ontsloten best practices kunnen
discussiëren over gewenste structuren, werkwijzen en gebruiken (o.a. in de klankbordgroepen).
• Ruimte voor proberen en bijstellen. Het is een realiteit dat naarmate keuzes minder gestoeld zijn op
kennis of concrete ervaring, de onverwachte effecten ervan toenemen. Belangrijk is dus niet dat er niets
misgaat, maar dat we het tijdig en langs een gestructureerd en gedragen proces kunnen herstellen. Het
proces van bijstelling vindt in de transitie plaats via de stuurgroep.
• Passend design in uiteindelijke organisatie om leerprocessen te borgen. De transitie is niet af na de
implementatie. De komende jaren moet NWO blijven zoeken naar welke vraagstukken relevant zijn, naar
welke contextfactoren daarbij horen en naar practices die op deze vragen zoveel mogelijk meerwaarde
opleveren. Het is een proces van blijven sleutelen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat dit ook gebeurt.
In het uiteindelijke governance-arrangement (sturing, toezicht, verantwoording, informatie) moeten
hiervoor de informatie-, afstemmings- en besluitvormingsmechanismen worden geïntroduceerd. De
onderwerpen leren en dialoog nemen daarom een zeer prominente plaats in bij de werkgroep besturing.
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We richten een programmabureau transitie op voor
regievoering op de transitie en werkgroepen
Programmadirecteur

Rollen

Taken

Programma
directeur

Sturen op transitie en rapportage aan stuurgroep
Voorzitten klankbordsessies; overleg met TOR
Stakeholdermanagement
Projectleider werkgroep besturing

Programma
manager

Projectmanagement transitie
Projectleider domein overstijgende structuur
Operationele aansturing van werkgroepen
Dagelijkse sturing van programma-bureau

Ondersteuners
vanuit NWO

Meeschrijven aan notities/ notuleren bijeenkomsten
Opstellen actielijsten en monitoren voortgang
Ondersteunen projectmanagement werkgroepen
Allerlei ondersteunende dagelijkse werkzaamheden

Transitie adviseurs

Advies over inhoud en proces en ondersteuning directeur en manager
Bijdragen aan besturingsvraagstukken

Secretariaat

Inplannen bijeenkomsten, workshops en gesprekken
Organiseren van faciliteiten van bijeenkomsten, agenda beheer

Projectleiders
(intern)

Verantwoordelijk voor opstellen deelresultaten
Aansturen van werkgroepen op proces en inhoud
Afstemmen met andere werkgroepen bij raakvlakken

Manager
Ondersteuners

Cultuur
Bedrijfsvoering

Secretariaat

Transitie
adviseurs
Juridisch

HRM
Communicatie

Organisatieontwerp

Inhoudelijke experts Inhoudelijk adviseren van transitiebureau

Inhoudelijk ondersteunen van projectleiders
Faciliteren bijeenkomsten rondom onderwerp
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We stellen werkgroepen in voor uitwerking van de
verschillende onderdelen van integraal plan
Governance

Structuur en processen

Bedrijfsvoering

Cultuur &
communicatie

Besturing

Functies & personeel
Interne voorbereiding FOM en STW
– met goede afstemming
programmaorganisatie
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Communicatie

Identiteit en cultuur

Huisvesting Utrecht

Bedrijfsvoeringsprocessen NWO

Domein ZonMw

Domein SSH

Domein TTW

Domein BETA

Institutenorganisatie

Integratie STW

Splitsing FOM

Juridische structuur
(incl. instituten)

Wetgeving
aanpassen

Domein overstijgende
structuur

Werkgroepen rondom domeinen hebben
raakvlakken/overlap en nauwe samenhang –
projectleiders en hebben een structureel
afstemmingsoverleg

Hoofdlijnen opdrachten van werkgroepen governance (1/3)
Spoor

Werkgroep

Opdracht planfase (t/m februari 2016)

Bemensing

-

Definiëren rolverdeling bestuurders en directeuren en opstellen
profielen nieuwe bestuurders en directeuren
Strategische positionering NWO
Opstellen kaders nodig over de rol- en taakverdeling tussen
domeinen, ondersteuning RvB en bedrijfsvoering NWO
Definiëren gewenste besturingscultuur en bijbehorende
besturingsinstrumentaria
RvA: werkwijze en ondersteuning t.o.v. RvB en domeinen en
instituten
Balans domeinorganisatie en instituten: rol raden van Advies

-

-

Zorgdragen voor inhoudelijke aanpassingen van NWO wet en sturen
op de voortgang van het proces van de benodigde wetswijziging.

OCW in samenspraak met
directie NWO programmaorganisatie

-

Voorstellen maken voor de governance en statuten van de nieuwe
institutenstichting.
Verzorgen van due-diligence van huidige stichtingen
Ondersteunen bestuurlijk traject bij FOM en STW voor integratie
activiteiten
Adviseren over plan voor integratie van overige institutenstichtingen.

Externe jurist samen met
NWO jurist(en),
accountant(s) en notaris

Maken voorstel voor splitsing 'inventaris' FOM naar NWO en nieuwe
institutenstichting op basis van inventarisatie FOM.

FOM medewerkers
Iemand uit werkgroep
juridische vormgeving (voor
samenhang)

1

Besturing

-

Aanpassen
NWO-wet

2
Governance

3

Juridische structuur

-

4

Splitsing FOM

-

5

Integratie STW
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-

Door transitiebureau
samen met stuurgroepen bestuursleden
Ook persoon vanuit
instituten

Voorbereiden overdacht taken Stichting STW aan NWO/Domein TTW STW medewerkers
Iemand uit werkgroep
juridische vormgeving
8-10-2015

Hoofdlijnen opdrachten van werkgroepen structuur &
processen (2/3)
Spoor

Opdracht planfase (t/m februari 2016)

Bemensing

6

Domein
overstijgende
structuur,
processen &
programma’s

Maken hoofdontwerp van de domeinoverstijgende taken binnen NWO
bestaand uit het dienstverleningsmodel, taken, hoofdprocessen en
afdelingen voor:
- ondersteuning RvB
- bedrijfsvoering granting ZBO
- domeinoverstijgende programma’s en processen zoals topsectoren
(in samenwerking met domeinwerkgroepen 7-10)
- verankering en positie regieorganen (NIHC, SIA, NRO) en WOTRO
- valorisatie NWO-breed in relatie tot de domeinen

- door transitiebureau
samen met breed
gekozen groep
medewerkers.
- persoon vanuit
instituten
- afstemming met
directie bedrijfsvoering.

7

Domein BETA

-

8

Domein TTW

Ontwerpen hoofdstructuur van de geïntegreerde gebieden in de
domeinen inclusief adviesstructuur en financieringsinstrumenten
Kernprocessen te onderscheiden binnen de gebieden
Op die processen de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen
De richtingen en grote vragen voor harmonisatie in kaart te brengen
Afstemming van domeinoverstijgende programma’s en processen zoals
topsectoren (in samenwerking met werkgroep 6)

bestuurders en
medewerkers uit voor
domein relevante NWOgebieden en
organisatieonderdeel

-

Inhoudelijke inrichting institutenorganisatie
Voorstel maken voor dienstverleningspalet en -niveau
Maken dienstverleningsmodel en hoofdontwerp van de taken,
hoofdprocessen en afdelingen van de nieuwe institutenorganisatie

managers
bedrijfsvoering instituten,
BOO institutencluster en
FOM-bureau

-

Maken geïntegreerde functieboek voor de nieuwe NWO organisatie en
hierin plotten van huidige formatie per organisatieonderdeel.
Inventariseren huidige arbeidsvoorwaardenpakketten en maken plan
voor stroomlijnen.

P&O mdw uit
organisaties met
onafhankelijk expert.
klankborden met huidige
P&O managers

9
10

11

12

Structuur,
processen &
personeel

Werkgroep

Domein ZonMw Domein SSH

Institutenorganisatie

Functies &
personeel
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Hoofdlijnen opdrachten van werkgroepen
bedrijfsvoering en cultuur & communicatie (3/3)
Onderwerpen

13

Werkgroep

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering

14

Huisvesting Utrecht

15

Bemensing

-

Samen met huidige
directeur bedrijfsvoering
Eventueel subwerkgroepen per domein
(Fin., ICT, Facilitair en
P&O)

-

Opstellen business case en plan voor verhuizing naar nieuwe Medewerkers Utrecht
locatie in Utrecht
Directie bedrijfsvoering

-

Zorgdragen voor verrijking van strategie, doelstellingen &
kernwaarden met ambassadeursgroep. Bijdragen aan
cultuuraspecten tijdens kick-off conferentie in november
Faciliteren van conferentie met externe stakeholders samen
met werkgroep communicatie

Externe expert met /
‘ambassadeurs’ uit
organisatie en
communicatiemedewerkers

Zorgdragen en uitvoeren van de communicatie over de
transitie conform communicatie plan.
Nauwe samenhang met communicatie over
cultuurverandering

Interne communicatiemedewerkers

Communicatie
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Opstellen functionele requirements voor bedrijfsvoering
(financiën, ICT, facilitair en P&O) van geïntegreerde NWO
organisatie in 2017
Plan voor integratie van de bedrijfsvoering en administraties
(financieel, salaris en personeel) op basis van inventarisatie
van de huidige onderdelen

-

Identiteit en cultuur
Cultuur &
communicatie

16

Opdracht planfase (t/m februari 2016)

-

Bemensing transitieprogramma: organisatiebrede
betrokkenheid
• Projectleiders van de werkgroepen zijn NWO-medewerkers. Projectleiders worden gevraagd na afstemming met
de stuurgroep en aangesteld door programmadirecteur op basis van mandaat van de stuurgroep.
• Werkgroepleden: zoveel mogelijk spreiding in de organisatie om draagvlak en zichtbaarheid te bevorderen en
good practices te ontsluiten. Werkgroepleden participeren echter niet vanuit bepaald belang, maar denken NWO
breed. Bij de bemensing van de werkgroepen willen we ruimte creëren voor slimme en enthousiaste (jonge)
medewerkers.
• Werving: Voor de werving van de werkgroepen structuur, bedrijfsvoering en cultuur, zetten we een brede vraag in
de organisatie uit. Hierbij kan het transitiebureau ook medewerkers vragen om zich aan te melden. De
projectleiders selecteren de werkgroepleden samen met het transitiebureau. We selecteren op kwaliteit, kennis van
het onderwerp, vermogen tot samenwerken, projectmatig werken en een gerichtheid op oplossingen. Daarbij
zorgen we voor een goede spreiding over NWO-onderdelen.
• Inzet werkgroepen: De verwachte inzet bedraagt 2 dagen per week in de periode november t/m januari. De inzet
is afhankelijk van de planning van de werkgroep. Dit kan gespreid zijn, maar ook met een aantal pieken van inzet
rondom een aantal heidagen te clusteren. De organisatie waaruit de werkgroepleden komen, leveren deze
capaciteit aan de transitie en dragen ervoor zorg dat de betreffende medewerkers voldoende tijd hiervoor vrij
kunnen maken.
• Externe experts: werkgroepen worden waar nodig ondersteund door externe inhoudelijke experts. Vooralsnog
voorzien we in ondersteuning van werkgroepen besturing, juridische vormgeving, domein overstijgende structuur,
functies & personeel, bedrijfsvoering en cultuur.
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Er zijn diverse risico’s geïdentificeerd die de
doorlooptijd van de transitie kunnen beïnvloeden
Inventarisatie risico’s die tot vertraging kunnen leiden:
•
•
•
•
•

Onvoldoende interne capaciteit voor bemensing van de transitiewerkgroepen
Financiën en financiële administraties onvoldoende geïntegreerd vόόr 1 januari 2017
Werving en benoemingsprocedure van nieuwe RvB en directeuren verloopt te langzaam
Besluitvorming op ambtelijk niveau over status en betrokkenheid ZonMw bij transitie blijft uit
Integratie van instrumentarium in domeinen verloopt te langzaam

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onvoldoende capaciteit professionele ondersteuning (i.v.m. Europese aanbestedingsrichtlijnen)
Te weinig draagvlak bij instituutsdirecteuren en besturen voor institutenorganisatie
Te weinig vertrouwen bij individuele ondernemingsraden om TOR in te kunnen stellen
Transitie-organisatie loopt vast in complex proces, langzaamste schakel bepaalt doorloopsnelheid
Wijzigingstraject NWO-wet vertraagd, waardoor problemen met vorming van nieuwe RvB en RvT
Verdeeldheid binnen stuurgroep leidt tot ineffectieve besluitvorming
Afstemming met (stichtings)besturen leidt tot ineffectieve besluitvorming
Fiscale risico’s bij opheffen en/of integreren van stichtingen
Staat is medeoprichter voor nieuwe institutenstichting (comptabiliteitswet en stichtingenkader) waardoor doorlooptijd
oprichting wordt verlengd
Juridische traject omvangrijk door diversiteit en complexiteit deelnemingen, contracten, vergunningen, vastgoed of
mandaten/volmachten/machtigingen
Overleg met verschillende notarissen vanuit elke stichting leidt tot complex proces fusie
Vorming van institutenorganisatie wordt bemoeilijkt door verschillende rechtsposities medewerkers

•
•
•
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Impact op
transitie
schatten wij
als groot

Rekening houdend met deze risico’s stellen we voor
voorjaar 2016 een inventarisatie knelpunten te houden
Vanwege de kans op vertraging door de risico’s stellen we voor rond maart/april een specifieke inventarisatie
knelpunten sessie met de te houden. De stuurgroep besluit dan op welke onderdelen een ‘doen alsof’
scenario rond de Grand Départ nodig is en welke aanpassingen eventueel naar een later tijdstip
doorgeschoven moeten worden. Een ‘doen alsof’ rond de Grand Départ vereist wel medewerking én
vertrouwen van alle betrokkenen, ook van de ondernemingsraden.
• Bestuurlijk: de nieuwe RvB en domeinbesturen nemen op het Grand Départ het stokje over van huidige
besturen en algemene directie. Dit vraagt wel om tijdige afronding van benoemingsprocedures.
• Juridische integratie: per 1 januari 2017 streven we naar de eerste stap in de juridische integratie, waarbij
de nieuwe institutenstichting is opgericht en minimaal FOM en STW zijn geïntegreerd.
• Nieuwe organisatiestructuur: per 1 januari 2017 zetten we in op de structuurwijziging in lijn met het nieuwe
organisatiemodel. Dit vraagt tijdige besluitvorming over hoofd- en detailontwerp met adviestrajecten met
medezeggenschap. Indien nodig in verband met zorgvuldigheid kunnen we dit iets uitstellen om
zorgvuldigheid te borgen; in dit geval is op onderdelen een ‘doen alsof scenario’ rond de overgang nodig.
• Financieringsinstrumentarium: we sturen op stroomlijning van instrumentarium in 2017. Aangezien dit ver
van te voren gecommuniceerd moet worden, bepalen we in maart/april of dit haalbaar is.
• Bedrijfsvoering: we streven per 1 januari 2017 zoveel mogelijk te stroomlijnen en te integreren in de
bedrijfsvoering. We bepalen waar dit per 1 januari 2017 realistisch is, en waar extra doorlooptijd nodig is.
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Inhoudsopgave
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Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Voorlopige begroting transitie NWO
Posten
Aanloop/
PvA

Voorbereiding PvA en advies

Programmabureau transitie
Benoemingsprocedures
Planfase

Werkgroepen en
projectleiders

Externe ondersteuning
Communicatie &
werkbijeenkomsten
Ontwerp- en implementatiefase

2015

2016

k€ 70

-

k€ 158

k€ 313

Betreft kosten voor bemensing transitiebureau t/m december
2016
Betreft out-of-pocket kosten voor BAC / (externe) werving &
selectie van directie en bestuur

k€ 120

k€ 40

Bemensing van de werkgroepen is verdeeld over de hele NWO
organisatie – voorstel is deze kosten te dekken vanuit de
organisatieonderdelen en een budget te reserveren voor grote
personele knelpunten

k€ 288

k€ 70

Organisatieadviseurs, fiscalist, notaris en accountants
Zoveel mogelijk uit lopende budget – bedrag geraamd voor
aanvullende communicatiemiddelen, kick-off, werkconferenties
en externe ondersteuning verandertraject interne cultuur

k€ 60
p.m.

Subtotaal

k€ 705

k€ 423

Onvoorzien

k€ 71

k€ 42

k€ 776

k€ 465
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Kosten reeds gemaakt

k€ 50

-

Totaal

Toelichting

Afhankelijk van planfase
Betreft 10% van subtotaal

Kosten voor ontwerp- en implementatiefase zijn
afhankelijk van uitkomsten van planfase
Voor de ontwerp- en implementatiefase kan nog geen indicatie gegeven worden van de transitiekosten. De benodigde
investering hangt af van de uitkomsten van de planfase. In de planfase bepalen we daarom de benodigde
transitiekosten voor daarna. Daarbij gaan we niet alleen in op transitiekosten, maar ook in op de verwachte
besparingen door de nieuwe organisatie.
We voorzien de volgende kostenposten voor de transitie in 2016/2017:
• Bedrijfsvoeringskosten voor kwaliteitsverbetering, stroomlijnen processen, integreren administraties en
aanpassen ICT systemen. Het stroomlijnen en integreren van bedrijfsvoeringsprocessen leidt ook tot efficiency
voordelen. In de planfase geven we een indicatie van de verwachte lange-termijn-besparingen
• Begeleiding transitie namelijk interne bemensing van transitiebureau en kwartiermakers, en ondersteuning door
externen, zoals inhoudelijke experts, notaris en accountants
• Communicatiekosten voor interne en externe communicatie, nieuwe website en werkconferenties
• Frictiekosten daar waar frictie ontstaat tussen huidige en nieuwe functies. Dit kan leiden tot kosten voor mobiliteit
of opleidingskosten.
• Huisvestigingskosten: dit betreft met name kosten voor gewenste verhuizing naar nieuwe locatie in Utrecht,
waarschijnlijk pas in 2018 te realiseren. Hiervoor stellen we in het najaar een aparte business case op.
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Beoordeling van de effecten van de transitie
Als het integraal plan gereed is, staat NWO voor de vraag in welke mate de gemaakte keuzes leiden tot een juiste
verhouding tussen opbrengen en kosten. Die vraag leeft ook buiten NWO. In beginsel is de transitie ingestoken vanuit
het oogpunt kwaliteitsverhoging, maar kostenefficiëntie is natuurlijk ook belangrijk. We brengen in de documenten van
de werkgroepen én in het integrale plan dan ook in beeld in welke mate de voorgestelde veranderingen leiden tot
effecten op Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten:
• Kwaliteit: de belangrijkste wens is dat met de transitie excellent onderzoek wordt bevorderd en dat NWO daarin
effectiever, flexibeler en transparanter gaat opereren. Bij de voorgestelde veranderingen in de documenten moeten
we dus aannemelijk maken dat ze hiertoe leiden.
• Kwetsbaarheid: in het verlengde van kwaliteit is een wens ook dat de verandering ervoor zorgt dat risico’s in de
processen worden gereduceerd en dat de continuïteit van NWO wordt geborgd.
• Kosten: de verwachting is dat (op termijn) behoorlijke efficiencyslagen te maken zijn met het gezamenlijk
vormgeven van de processen, het verhogen van de brede inzetbaarheid van medewerkers en het terugdringen van
de organisatorische ‘lappendeken’. Deels kan vrijkomende capaciteit ook worden ingezet om zaken op te pakken
waar nu geen of onvoldoende ruimte voor is. Het is belangrijk dat we in het plan inzichtelijk maken waar welke
efficiency-effecten te verwachten zijn en wat de kosten zijn van het doorvoeren van de gewenste veranderingen. Dit
is belangrijk voor besluitvorming, omdat de opbrengsten kunnen worden aangewend voor het verhogen van de
kwaliteit of voor het terugverdienen van de incidentele kosten die met de transitie gepaard gaan.
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