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Bij ons leer je de wereld kennen



Onze universiteit heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie en staat 

al jarenlang op verschillende internationale ranglijsten in de wereldtop. Studenten 

en medewerkers leveren hier jaar in jaar uit topprestaties. Met onze hoogwaardige 

ondersteuning maken wij dat mede mogelijk! Nu we onze expertise gebundeld hebben in 

het nieuwe Administratief Shared Service Centre (ASSC), zijn we nog beter in staat om te 

signaleren wat de behoefte is van onze collega’s binnen de rest van de universiteit (onze 

‘klanten’). Zo weten we beter wat de trends en ontwikkelingen zijn en hoe we daar als 

ASSC zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Want onze collega’s en studenten, daar 

doen we het uiteindelijk voor! 

Het ASSC 
van de 
toekomst

Samen scherp en wendbaar blijven is belangrijk. 

Want de wereld om ons heen verandert 

in rap tempo. Toenemende globalisering, 

internationalisering en digitalisering hebben 

ook impact op onze universiteit. Ze zorgen 

voor uitdagingen waar we een antwoord op 

zullen moeten hebben. Hoe onvoorspelbaar de 

toekomst kan zijn, bleek wel uit de COVID-19 

pandemie. Dit maakt dat we als organisatie 

flexibel, betrouwbaar en toekomstbestendig 

zullen moeten zijn. Hiervoor moeten we samen 

de basis op orde brengen. 

Als ASSC kunnen we dat voor elkaar krijgen. 

We hebben alle specialistische kennis over 

bedrijfsvoeringsprocessen onder één dak. Onze 

uitdaging is nu om onze krachten nog beter 

te bundelen en de keten verder te versterken. 

Belangrijk daarin is het formuleren van een 

overkoepelende strategie. Die strategie is van ons 

allemaal. Met dit magazine willen jullie daarom 

meenemen in de gedachten rond die strategie - 

als input voor het gesprek over het ASSC van de 

toekomst. Een ASSC dat klantgericht, eigentijds, 

wendbaar, voorspelbaar en betrouwbaar is. Ik 

zie dit als een fantastische uitdaging op weg naar 

verdere professionalisering en digitalisering van 

onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Laat je 

vooral inspireren en dan ben ik heel benieuwd 

wat jouw ideeën zijn over hoe we samen de basis 

op orde kunnen krijgen en met elkaar invulling 

kunnen geven aan het ASSC van 2027!

Rob van den Wijngaard

Directeur ASSC

Het ASSC heeft hierin een cruciale rol: wij 

vormen immers het fundament voor een 

goed functionerende universiteit. Onze 

dienstverlening en de klanttevredenheid moeten 

onder alle omstandigheden stabiel blijven.  

Met één centraal punt aan de voorkant en een 

sterke, onzichtbare keten aan de achterkant. 

Door met elkaar en vanuit verschillende 

expertises die basis op orde te brengen en te 

houden, stellen we onszelf én studenten en 

medewerkers in staat om te blijven presteren. 

Óók als de omstandigheden morgen veranderen. 

Want onze collega’s en 
studenten, daar doen we 

het uiteindelijk voor! 
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&Cijfers 
Zo

Oudste Universiteit 
van Nederland 

(1575)

Excellente score op  
studententevredenheid

Opleider van 16 
nobelprijs winnaars

6500 
wetenschappelijke 
publicaties in 2018 

Gerankt in de top-
100 universiteiten 

ter wereld

7100 
medewerkers van 
de universiteit en 

4933 externen 

32806 
studenten 

Twee campussen: 
Leiden en Den 

Haag 

447 PHD 
verdedigingen 

135 collega’s 
werken bij het 

ASSC 
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Waar werken we 
samen voor?



Een 
beetje 
context…  

Het klink wellicht wat cliché maar wat is er de afgelopen 2 jaar veel veranderd in 

onze dienstverlening. Op 1 januari 2021 werd het Administratief Shared Service 

Centre als nieuw expertise centrum in het leven geroepen. Met ongeveer 

135 collega’s ondersteunen we iedere dag het onderwijs, onderzoek en de 

bedrijfsvoering. Het ontstaan van ons expertisecentrum kenmerkt de start van een 

transitie naar een administratief shared service centre dat klantgericht, wendbaar, 

eigentijds, voorspelbaar en betrouwbaar is. We schetsen graag hoe deze transitie tot 

stand is gekomen en welke strategische stappen we al met elkaar hebben gezet.  

Bouwen aan een stevig  
ASSC fundament 
Potje schaken? Ja zeker! Sinds de oprichting in 2021 

beschouwen we het ASSC namelijk als het geheel van 

zeven aparte ‘schaakborden’ waarop we samen met 

elkaar spelen. Daarmee doelen we op onderwerpen 

die ons verbinden met elkaar. Dit betekent ook 

dat een stap op schaakbord één consequenties 

heeft voor schaakbord twee tot en met zeven. We 

moeten dus samen kijken hoe we strategisch de 

juiste stappen kunnen zetten; hoe we het potje 

schaken samen kunnen winnen!   

 

 ► Documentdiensten 

 ► HRM 

 ► Financiën 

 ► Logistiek 

 ► Business Intelligence & data analyse 

 ► CRM 

 ► Identity & access management 

Het verhaal achter het ASSC  
Op basis van onze kernwaarden en de zeven 

schaakborden, hebben we geïnventariseerd waar 

onze krachten, knelpunten en uitdagingen 

liggen. De afgelopen jaren zijn gepaard gegaan 

met flinke uitdagingen en hoge werkdruk voor de 

verschillende afdelingen van het ASSC. Bovendien 

wordt het speelveld waarin we ons bevinden steeds 

complexer door onder andere de digitale 

transformatie, cyber security, voldoen aan strengere 

wet- en regelgeving en hybride werken. Om dit 

complexe speelveld in kaart te brengen hebben 

we samen met MT-leden en onze ketenpartners in 

beeld gebracht wat de context is waarbinnen het 

ASSC zich bevindt. Een zoektocht naar het verhaal 

achter het ASSC!   
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Samen de basis op orde brengen
De universiteit moet opereren in een steeds sneller 

veranderende omgeving met complexe vraagstukken. Dit 

zorgt ervoor dat we manieren moeten vinden 

om snel te kunnen schakelen. Met oog op de 

toekomst moeten we wendbaar kunnen zijn. Dit kan 

alleen als we samen de basis op orde brengen. Geen 

gekke, ambitieuze plannen, maar onszelf in staat 

stellen om onze kernwerkzaamheden zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren. We moeten met elkaar 

een stevig fundament bouwen waar we blindelings op 

vertrouwen. Een soort geoliede machine van processen 

en systemen waarin iedereen elkaar snel weet te 

vinden en die voor iedereen inzichtelijk zijn. Dit doen 

we door voldoende middelen in te zetten op de plekken 

waar het echt nodig is, die echt prioriteit hebben. Zo 

kun je denken aan voldoende mensen op iedere 

afdeling om de basiswerkzaamheden uit te kunnen 

voeren, de juiste systemen te implementeren of de 

afgesproken doorlooptijden te behalen. De ‘basis op 

orde’ houdt dus in dat we kunnen garanderen dat we 

onze basisdoelstellingen kunnen bereiken, professionele 

dienstverlening kunnen leveren aan de universiteit. Op 

die manier stellen we onszelf in staat om snel te 

Leeswijzer  

Dit magazine is de volgende stap in de bovengenoemde verhaallijn. We schetsen de bouwstenen waarmee het 

ASSC in de toekomst te maken gaat krijgen. Doel van dit magazine is het informeren en inspireren van alle ASSC 

medewerkers om mee te denken over het pad wat we samen gaan bewandelen. Lees het magazine ook zo! We 

presenteren geen vastgelegd geheel aan besluiten die al zijn genomen. We nodigen jullie juist uit om het gesprek 

met elkaar te openen want jouw mening telt. In verschillende workshops zullen we informeren over wat er speelt 

en jullie reactie hierop verzamelen. Beschouw de informatie uit dit magazine dus als richtlijn en inspiratiebron: het 

schets de kaders van onze strategische beweegruimte. Door verschillende betrokkenen aan het woord te laten 

trachten we alle uitdagingen en ontwikkelingen inzichtelijk te maken. De uitkomsten van deze gesprekken zullen 

we bundelen en gebruiken in het meerjarig ontwikkelplan 2022-2027, waarin de koers van het ASSC van 2022 tot 

2027 zal worden gepresenteerd. Dit magazine ligt dus aan de voet van deze koers: het presenteert de bouwstenen 

waarmee we samen het huis moeten bouwen.  

 

schakelen en mee te bewegen met de complexiteit 

in onze omgeving. Door samen de basis op orde 

te brengen zetten we de eerste stap naar een 

toekomstbestendig ASSC.   

 

Op naar het ASSC van 
de toekomst  
Op 6 en 7 september kwamen 

alle MT-leden van het ASSC bij elkaar 

om te dromen over het ASSC van de 

toekomst. Gedurende deze dagen stonden 

verschillende vragen centraal. Wat willen we 

doen zodra de basis op de orde is gebracht? 

Wat willen we als ASSC voor onze klanten en 

medewerkers betekenen? Welke processen willen 

we makkelijker maken? Doel van deze bijenkomst 

was om de bouwstenen te leggen voor het meerjarig 

ontwikkelplan 2022-2027, waarin deze dromen 

zullen worden geconcretiseerd en waarin de visie 

van het ASSC zal worden beschreven. Dit magazine 

presenteert deze bouwstenen. Hiermee starten we 

een gezamenlijke reis waarbij we jouw expertise en 

inbreng nodig hebben. Nu mag jij gaan dromen over 

het ASSC van de toekomst.  
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Ontwikkeling meerjarig 
ontwikkelplan

Januari 2021 December 2021Augustus 2021 September 2021

Mei 2021 Augustus 2021 November 2021

Oprichting ASSC
Strategische 

heisessie 

BFR

Begroting
Meerjarig 

ontwikkelplan

Input teams 

Oprichting van het ASSC als 
een expertisecentrum met 
5 kernwaarden: Klantgericht 
(1), Wendbaar (2), Eigentijds 
(3), Voorspelbaar (4) en 
Betrouwbaar (5) 

Begin van een gezamenlijk gesprek. Met samen 
bedoelen we alle medewerkers van het ASSC. Als 
we iets geleerd hebben is dat de ontwikkeling van 
onze afdeling een gezamenlijke opdracht is. Daarom 
presenteert dit magazine de bouwstenen voor de 
totstandkoming van het nieuwe strategisch beleidsplan. 
Zo kunnen we samen de bouwstenen leggen!

Strategische heisessie 
waarin alle MT-leden 
de opgehaalde input 
bundelden en een 
vertaalslag maakten van de 
hedendaagse context naar 
de toekomstige visie. 

In kaart brengen 
van het verhaal 
achter de cijfers.

Reflectie van de basis op 
orde. Wat hebben we in 
de basis nodig om een 
strategisch sparringspartner 
te zijn voor de rest van de 
universiteit? 

Strategisch plan 
ASSC 2022-2027.

MT-leden halen input op bij 
hun teams en brengen in 
kaart waar de uitdagingen 
en kansen liggen. 

FIN

HR

IAM

LOG

BI/BO

DOC

CRM

Data Analyse

B&C

Debiteuren

Crediteuren

Liquide middelen

In- en uitstroom

Mutaties

Salaris- 
administratie

Advies

Archiefbeleid

Record 
management

Semi-statisch 
archief

Servicepunt

Magazine

Benieuwd hoe 
deze twee 
dagen eruit 

zagen? Lees dan 
verder op pagina 20!



We spreken Martijn Ridderbos, vicevoorzitter van 

het College van Bestuur, zijn portefeuille omvat de 

bedrijfsvoering van de universiteit in ruime zin. We praten 

met hem over de strategie van de ‘wendbare universiteit’, 

dat 1 juli 2021 als werkdocument gepubliceerd werd. 

“Wendbaar zijn vraagt onder andere om een verschuiving 

van controle naar vertrouwen’’.

Waarom is een andere aanpak 
nodig?
‘Sinds de oprichting van onze universiteit in 1575 

hebben we laten zien dat we goed in staat zijn om met 

veranderingen om te gaan en deze te doorstaan. Toch is 

er een groot verschil met toen en nu. Het tempo waarin 

veranderingen zich in deze tijd voordoen is namelijk 

Van deeloplossingen 
naar gedeelde 
oplossingen

CvB-lid Martijn 
Ridderbos over de 
wendbare universiteit

In het kader van het nieuwe strategische plan voor de Universiteit 

Leiden hebben we afgelopen jaar het gesprek gevoerd over de 

toekomstbestendigheid van onze universiteit. Hoe zorgen we ervoor 

dat we anno 2027 nog steeds aansluiten op de maatschappelijke 

behoeften en ontwikkelingen? En hoe gaat vernieuwing samen met 

de focus op reguliere werkzaamheden?

“Wendbaar zijn vraagt 
om een verschuiving 

van controle naar 
vertrouwen’’.  
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ongekend hoog. Dat maakt het steeds moeilijker 

om veranderingen voor te zijn. Voor je het weet, 

loop je achter de feiten aan. Hierdoor ontstaat het 

risico dat je als organisatie vooral reactief wordt, en 

dat je met kortetermijnoplossingen gaten aan het 

dichten bent. Dit scenario willen we als universiteit 

voorkomen. Daarvoor zullen we wendbaar moeten 

worden. Wendbaar zijn betekent proactief kunnen 

inspelen op een veranderende omgeving. Het omvat 

kwiek aanpassingsvermogen, flexibiliteit en daarmee 



ook toekomstbestendigheid. Het vraagt ook om een 

verschuiving van controle naar vertrouwen: vertrouwen 

in de gezamenlijke missie, in elkaars expertise en in de 

meerwaarde van samenwerking en verbinding. Door 

meer ‘over de schutting te kijken’, de verbinding met 

elkaar op te zoeken en nieuwsgierig naar elkaar te zijn, 

kunnen we als organisatie flexibeler en wendbaarder zijn.

Wat betekent ‘wendbaarheid?’
‘Als we proactief in willen spelen op de onvoorspelbare 

uitdagingen die op onze universiteit afkomen, dan 

moeten we eerst samen de basis op orde brengen. Simpele  

en solide bedrijfsprocessen en -systemen vormen de 

basis  waardoor een organisatie wendbaar en flexibel 

kan zijn. Maar wat betekenen die twee begrippen nou 

eigenlijk? Wat is het belang ervan voor onze organisatie? 

Naar aanleiding van uitgebreide brainstormsessies, zijn 

Rolf Oosterloo (Portefeuillehouder Bedrijfsvoering 

Faculteit Sociale Wetenschappen) en ik begonnen 

met het schrijven van het strategisch manuscript ‘de 

wendbare universiteit’. Dit document is niet bedoeld 

als werkelijkheid, maar als een eerste stap om het 

gesprek aan te gaan over het belang van flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen en wendbaarheid. Voor de 

organisatie als geheel, maar ook voor de verschillende 

eenheden binnen het ASSC. Jullie zijn de experts. Dus 

wat wendbaarheid voor het ASSC betekent, kunnen 

jullie zelf vele malen beter inschatten dan ik. Vandaar de 

uitnodiging tot een breed gevoerd gesprek hierover.’ 

Wat is de grootste uitdaging in 
dit proces? 
‘Toen ik begon als vicevoorzitter viel het me op dat 

de organisatie erg vast zat in bepaalde kokers, je zou 

ook kunnen zeggen silo’s. Directeuren kwamen één 

voor één binnen met de problemen waar zij tegenaan 

liepen en verwachtten dat  we dan één voor één naar 

een passende deeloplossing zouden zoeken. Ik heb dit 

omgedraaid en aangegeven dat ik problemen integraal 

wilde aanpakken, ook omdat de vraagstukken van 

nu niet meer vragen om deeloplossingen, maar om 

gedeelde oplossingen. Deze vraagstukken behoeven 

mijns inziens namelijk oplossingen die verder reiken 

dan de grenzen van verschillende disciplines. Om dat te 

bereiken is het nodig dat we elkaars werelden begrijpen. 

Hiervoor moeten we loskomen uit die eigen silo’s. De 

universiteit kent echter een traditie van autonomie 

en zelfstandige werkwijzen per faculteit, afdeling of 

directie. We hebben deze traditie geherdefinieerd naar: 

hoe kunnen we medewerkers enthousiasmeren om meer 

in gezamenlijkheid te opereren? Daar hebben we een 

begin mee gemaakt door mensen in de bedrijfsvoering 

samen te brengen. Dit gebeurde onder andere 

tijdens zogenoemde spijkerbroeksessies: informele 

bijeenkomsten waar samen werd nagedacht over 

integrale oplossingen voor problemen. Kernbegrippen 

hierbij waren Samen, Integraal, Simpel en Inspirerend. 

We noemden dit de SISI-benadering. Ik zie om me heen 

dat dat al voor positieve veranderingen heeft gezorgd en 

dat tegenwoordig veel besluiten al gezamenlijk genomen 

worden in het bedrijfsvoeringsberaad. Deze trend 

moeten we doorzetten. De grootste uitdaging hierin is 

het doorbreken van onze ‘oude vertrouwde patronen’ 

in de traditionele, verkokerde organisatiecultuur. 

Transparantie is essentieel om de basis op orde te 

krijgen. Door de deuren wagenwijd open te zetten voor 

elkaar ontdekken we samen waar de knelpunten én de 

oplossingen liggen.’

Wat betekent dit voor het ASSC? 
‘Jullie hebben de expertise die nodig is om de 

universiteit beter te maken op het gebied van 

bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen. Als bij het 

ASSC de basis op orde is, maken jullie het mogelijk 

voor de rest van de organisatie om ruimte te vinden 

voor vernieuwingen en deze ook door te voeren. 

In die zin is het ASSC een cruciale spin in het web. 

Om tot die sterke basis te komen, moeten ook de 

verschillende afdelingen binnen het ASSC elkaars 

werelden goed leren begrijpen. Het ASSC bestaat 

nu nog uit vijf aparte afdelingen met elk een eigen 

ontwikkelingsritme en expertise. Het is belangrijk 

dat die afdelingen als één club bij elkaar gaan zitten 

om integraliteit te behalen. Op weg naar de wendbare 

universiteit is het nodig dat jullie goed in verbinding 

zijn met elkaar. Maar het is even belangrijk om ook 

met de rest van de organisatie in verbinding te zijn, 

de ‘wereld’ van de faculteiten en andere expertise 

centra te kennen en te zorgen dat de basis op orde 

is. De grootste uitdaging is daarbij om de druk van 

de ketel te halen en te focussen op het zo slim en 

eenvoudig mogelijk inrichten van processen en 

systemen. Ik hoop dat dit het gesprek is dat jullie met 

elkaar de komende tijd gaan voeren. Zet een stip op 

de horizon en communiceer dit duidelijk naar de rest 

van de organisatie. Ik weet dat er binnen het ASSC al 

verschillende initiatieven zijn opgestart om intern die 

verbinding op te zoeken. Maar het verhaal kan nog 

scherper overgebracht worden naar collega’s binnen de 

universiteit. Het ASSC mag nog explicieter zijn in het 

aangeven wat zij de rest van de organisatie kan bieden 

en op welke manier ze andere collega’s nodig hebben 

om dit te realiseren.’

Martijn Ridderbos
CvB-lid

“Jullie zijn de experts. Dus 
wat wendbaarheid voor 
het ASSC betekent, kunnen 
jullie zelf vele malen beter 
inschatten dan ik.”  
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Samen bouwen 
aan het ASSC van 
de toekomst!

Een stevig fundament
Waar staan we nu en wat hebben we nodig om te garanderen dat 

we onze basis werkzaamheden goed uit kunnen voeren?

2022

2023

2027

Het ASSC huis 

Samen bouwen we het ASSC 
huis waarin iedereen op de 
juiste plek zit en waarin we 
service leveren waar klanten 
uitermate tevreden over 
zijn. Hoe we dat huis samen 
vormgeven? Met welke 
bouwstenen zullen we het 
huis bouwen? Dat bepalen we 
samen!
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Samen leggen we de bouwstenen

Hoe zorgen we samen voor een toekomstbestendig 
ASSC? Welke stenen leggen we wel en welke niet? En 

wat betekent één steen voor de rest van het huis?

Happy people, happy customers
 ► Medewerkers in hun kracht 

 ► Transparante ketensamenwerking 

 ► Klantgedreven werkwijzen

 ► Professionele dienstverlening

 ► Schaalbaar en wendbaar IT landschap

Wend- 
baarheid

Data- 
gedreven 

werkwijzen

Agile  
werken

Klant- 
gerichtheid

Keten- 
samen- 
werking

5 kern-
waarden

7 schaak-
borden

Ontkokeren

Multidis-
ciplinaire 
projecten

De juiste 
systemen

Betrouw-
bare  

experts

Zelfred- 
zame eind-
gebruiker

Vertrouw- 
en & trans-

parantie

De basis op orde 
Expertisecentra

M
aatschappelijke partijen / 

Faculteiten
Externe trends

Beleid



IT als drijver van 
innovatie binnen 
het ASSC

Joop van der Born: “De focus moet anders”

Joop van der Born, directeur van het ISSC, is er duidelijk over: het versterken 

van de organisatie begint bij de digitale transformatie. “Technologie is 

verweven in alle onderdelen van onze organisatie. Het ASSC van de toekomst 

ondersteunt de organisatie proactief en treedt op vóórdat eventuele 

problemen de medewerkers en studenten bereiken.

IT is hierbij als een strategische partner: als drijver van 

innovatie. Dat vraagt om een andere focus: bij interne 

bedrijfsvoeringsprocessen moeten we ons niet alleen laten leiden 

door de kosten, maar ons juist meer gaan richten op dat wat 

waarde heeft voor onze eindgebruikers.” Als ervaren IT-manager 

legt Joop graag uit wat hiervoor nodig is.

Volwassen cloudoplossingen: een 
absolute must 
Het is een hot topic in de IT-wereld: de cloud. De argwaan voor 

deze ontwikkeling is inmiddels wel grotendeels overwonnen. 

Grote delen van onze dienstverlening zijn dan ook al verschoven 

richting de cloud. En daar hebben we met zijn allen van 

geprofiteerd toen we tijdens de COVID-19 pandemie plotseling 

thuis moesten werken: Office 365 maakte dat mogelijk.

De basis staat, maar we zijn er nog niet. De cloud-first strategie 

is op dit moment nog te onvolwassen. Om snel in te kunnen 

spelen op veranderingen, moet je ook de samenstelling van 

je cloudoplossingen snel kunnen aanpassen. Dat kan nu vaak 

nog niet. Vergelijk het met een set ingrediënten in je keuken. 

De ene keer wil je daar gerecht A mee maken, de andere keer 

gerecht B. Daarvoor heb je wel de losse ingrediënten nodig. Dat 

is precies de uitdaging waar we voor staan: het (ont)koppelen 

van verschillende cloudoplossingen binnen onze universiteit. 

Het ontwikkeltempo is er al binnen de organisatie. Voegen we 

daar een meer gestructureerde werkwijze aan toe, dan komen we 

hierin nog verder.  

Excellente service: dienstverlening als 
commodity
Excellente service betekent een verschuiving van de 

dienstverlener naar de dienstverlening. Wat ik daarmee bedoel 

is: het maakt medewerkers niet uit wíe de diensten levert, áls ze 

maar worden geleverd. Het ultieme doel daarbij is één centraal 

punt voor onze dienstverlening, zonder verschillende loketten. 

Dit is mogelijk als alle serviceafdelingen, zoals het ISSC en het 

ASSC, binnen de universiteit elkaar daadwerkelijk weten te 

vinden. 

Daar ligt direct ook een schone taak, want het speelveld aan 

ondersteunende diensten is complex. Dat leidt ertoe dat 

serviceafdelingen veelal geïsoleerd opereren en gebruik maken 

van een verscheidenheid aan IT tools om hun eigen service 

te leveren. De processen zijn daardoor vaak reactief, incident 

gedreven en versnipperd van elkaar. We blussen brandjes, in 

plaats van dat we brandjes voorkomen. Zonde! Om wendbaar 

te zijn moeten we loskomen van deeloplossingen en samen 

op zoek gaan naar flexibele, iteratieve oplossingen. Daarbij 

moeten we denken van buiten naar binnen: beginnen bij de 

behoeftes van collega’s in faculteiten, beleid en uitvoering - 

en daar onze services op aanpassen. Alleen zo realiseren we 

een serviceafdeling die echt customer focused is en waarde 

gedreven opereert. 

Dienstverlening moet een commodity worden. Dat betekent 

dat dienstverlening onze grootste toegevoegde waarde moet 

zijn zodat de rest van de universiteit zich kan focussen op 

onderzoek en onderwijs. Die commodity kunnen we alleen 

bereiken als we beter aangehaakt zijn op elkaar. 

Agile werken aan de klantreis 

Als je goed om wilt kunnen gaan met continue veranderingen, 

moet je net zo wendbaar zijn als je omgeving. Een ‘agile’ 

werkwijze helpt daarbij. Hierbij werken multidisciplinaire, 

zelfsturende teams in korte cycli. Teamleden verwerken 

feedback, bekijken voortdurend wat er beter kan en passen 

processen aan waar nodig. Dit past goed binnen het 

ASSC. Door verschillende disciplines meer te mixen in 

teams, komen we los van ons eigen eilandje, dragen we 

samen bij aan de commodity en focussen we op wat echt 

belangrijk is voor de klant. Een dergelijke aanpak wordt 

al toegepast in het gezamenlijke project van Identity en 

Access Management (IAM) waar collega’s van verschillende 

disciplines, afdelingen en organisatie eenheden aan 

meewerken. Dit project richt zich op een veilige toegang tot 

e-mail, remote werkplek en vele andere diensten. 

Een bredere toepassing vergt een grote cultuurverandering: 

langdurige projecten maken plaats voor werken in kortere 

cycli, bestaande hiërarchische structuren en onderlinge 

afhankelijkheden worden losgelaten. Je kunt de toekomst 

niet altijd voorspellen, maar we moeten er wel naar streven 

dat we er proactief op kunnen inspelen. Het proces moet 

intuïtief en gemakkelijk worden gemaakt. De klant staat 

hierbij centraal. Ga dus samen met elkaar zitten en maak 

gezamenlijk de klantreis om inzicht te verkrijgen in de 

juiste prioriteiten. Meer werken met elkaar betekent minder 

onderlinge afhankelijkheid!   

Onthoud: het wiel is al uitgevonden 

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat het huidige 

IT-landschap oplossingen biedt voor ieder proces. Dit 

betekent dat we niet keer op keer zelf het wiel opnieuw 

hoeven uit te vinden. De oplossing ligt er, we hoeven 

hem alleen uit te kiezen en toe te passen. We moeten dus 

meer om ons heen gaan kijken: wat zijn de standaarden 

en referentiekaders bij andere organisaties? Doel hiervan 

is om ons eigen referentiekader en standaarden te laten 

aansluiten op die uit onze omgeving. Dit betekent ook dat 

we onze kostbare, maatwerk gedreven werkwijzen moeten 

loslaten. De puzzelstukjes aan deeloplossingen zijn er vaak 

al. Door ze slim te gebruiken en samen de puzzelstukjes op 

de juiste manier te leggen, kunnen we op een efficiënte en 

kosteneffectieve wijze voor 90% in de vragen en wensen 

van onze collega’s voorzien. Zo worden we betrouwbaar 

en weten mensen goed wat ze wél en niet van ons kunnen 

verwachten.
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De afgelopen twee (corona)jaren hebben we het 

allemaal ervaren: de toekomst is niet te voorspellen 

en verandering is onvermijdelijk. Het einde van de 

coronacrisis betekent niet dat we volledig terug 

kunnen naar het ‘oude vertrouwde’. Het heeft ons de 

les geleerd dat de universiteit voorbereid dient te zijn 

op onverwachte omstandigheden. Dat vraagt van de 

universiteit om wendbaar te zijn en zich te richten op 

wat echt van belang is voor haar voortbestaan. 

In de praktijk zien we dat veel organisaties blijven 

hangen in de problemen van gisteren. De hoge 

werkdruk leidt tot de neiging om vooral te focussen 

op het draaiende houden van operationele processen 

en op korte termijn initiatieven. Hierdoor wordt te 

veel capaciteit besteed aan de dagelijkse kost en blijft 

vernieuwing een ondergeschoven kindje. Hoe kan de 

universiteit er toch in slagen om kansen te benutten 

en om te gaan met de ontwikkelingen van morgen? 

Het antwoord: multimodaliteit. 

De snel veranderende omgeving vraagt om een 

multimodale benadering van de bedrijfsactiviteiten 

en bijpassende IT-oplossingen. De opvatting 

dat IT losstaat van de bedrijfsactiviteiten en 

enkel ondersteunt, is echt verouderd. Met IT als 

sparringpartner worden data en technologie nu 

volledig afgestemd op de gewenste modaliteit van 

de bedrijfsvoering van een specifieke afdeling. Het 

volstaat niet meer om one best way of working toe 

te passen op de gehele universiteit. Het is cruciaal 

om op zoek te gaan naar de juiste ontwerpprincipes 

en IT-oplossingen per bedrijfsactiviteit. De eerste 

stap hierin is een zoektocht naar de kernactiviteiten 

waarop gefocust dient te worden. Wat is écht 

belangrijk en uniek? En wat kan er simpeler? Voor 

een multimodaal ASSC is het van belang om de 

bedrijfsvoeringsprocessen te definiëren en om te 

identificeren waar het ASSC zoveel mogelijk conform 

algemene standaarden dient te werken en waar juist 

specifieke inrichting nodig is. 

Vervolgens moet er een balans gecreëerd worden 

tussen denken en doen. Wendbaarheid vraagt 

om een moderne basis op orde: je moet niet alles 

zelf specifiek willen doen en daarmee vertraging 

creëren. Bedenk welke activiteiten centraal en 

gestandaardiseerd georganiseerd kunnen worden en 

zoek partners die ervaring hebben met het realiseren 

van een oplossing. Laagdrempeligheid en eenvoud 

vormen de basis van een kwalitatief hoogwaardige 

dienstverlening. Op die manier houd je voldoende 

capaciteit over om kennisintensief te zijn en de snel 

veranderende omgeving te trotseren. 

‘’Zoeken naar wat simpeler kan’’, dat klinkt eenvoudig 

toch? Toch is niets minder waar. Het is een eindeloos 

proces van standaardiseren, reflecteren en ‘nee’ 

durven zeggen. De grootste uitdagingen voor het 

ASSC bevinden zich binnen de universiteit zelf. 

De autonome structuur van instituten, faculteiten 

en beleidsmedewerkers zorgt voor een complex 

speelveld waarin het ASSC moet manoeuvreren. 

Beleid en uitvoering zijn op verschillende plekken 

belegd. Denken en doen zijn dus gescheiden in 

verschillende verantwoordelijkheden. Dat maakt 

dingen simpel houden al snel ingewikkelder dan het 

klinkt. Om deze complexiteit het hoofd te bieden, 

is het belangrijk om transparant naar elkaar te zijn. 

Spreek uit waarom je over bepaalde processen 

langer doet dan over andere en zoek samen naar 

wat simpeler kan. Zo creëer je een moderne basis 

die op orde is en werk je als één ASSC toe naar een 

wendbare universiteit! 

De moderne 
basis op orde: 
simpeler 
waar het kan
(en dat is minder makkelijk dan het lijkt)

Gerard Wijers, medeoprichter van Anderson 

MacGyver, schetst welke digitale trends zich 

rondom de universiteit voordoen. Voor Universiteit 

Leiden onderzocht Anderson MacGyver de 

toekomstbestendigheid van onze bedrijfs-

voeringsprocessen. Met zowel kennis van externe 

trends als de bedrijfsvoering van onze universiteit, 

is Gerard in staat om ons uit te leggen wat 

wendbaarheid betekent in een omgeving waarin 

technologie niet meer weg te denken is. 

Column (Anderson MacGyver)
Gerard Wijers
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Strategische
heisessie

Deelnemers heisessie

Dit inventarisatieproces hebben we verankerd in de 

eerste begroting die het ASSC heeft opgesteld. Als 

vervolgstap in deze verhaallijn, kwamen alle MT-

leden op 6 en 7 september 2021 bij elkaar op de 

hei in Zeist onder leiding van dagvoorzitter Sjoerd 

Louwaars om te bepalen welke koers samen moet 

worden ingezet. Naast hen waren ook Martijn 

Ridderbos (Vicevoorzitter van het CvB), Joop 

van der Born (hoofd ISSC) en Gerard Wijers 

(Anderson MacGyver) aanwezig om de positie 

van het ASSC vanuit verschillende invalshoeken 

te belichten. Ter voorbereiding dienden alle MT-

leden input op te halen vanuit hun teams. 

Wat is de huidige stand van zaken? En welke 

(toekomstige) uitdagingen worden er ervaren in de 

verschillende teams? Deze input stond op 6 en 7 

september centraal. De strategische heisessie en dit 

magazine dienen als een aanloopje naar het meerjarig 

ontwikkelplan, waarin de koers van het ASSC 2022-

2027 zal worden geconcretiseerd. 

De eerste dag stond in het teken van het inventariseren 

van de huidige stand van zaken. Doel was het schetsen 

van het raamwerk waarbinnen we samen de koers 

van het expertisecentrum bepalen. Het draait hier 

Sinds januari 2021 is het ASSC live als nieuw 
expertisecentrum en dat biedt ons nieuwe kansen 
en uitdagingen. Na deze oprichting begon het 
inventarisatieproces van wat er op korte termijn nodig 
is om onze kernwerkzaamheden uit te voeren. Om de 
basis verder op orde te brengen! 

dus om de bouwstenen waarmee we zullen moeten 

bouwen. Dit behelst enerzijds het belichten van de 

uitdagingen en knelpunten. Anderzijds de kansen en 

mogelijkheden. 

Dag twee draaide om reflecteren en construeren. 

Hoe ziet het ASSC er in 2027 uit? En welke processen 

moeten daarvoor onder de loep worden genomen? 

Dit leidde tot de visie 

‘Happy people, happy 
customers’. 

We willen een plek zijn waar medewerkers zich thuis 

voelen, in hun kracht worden gesteld en zich continu 

kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast willen we 

een volwaardig sparringpartner zijn voor de rest van 

de universiteit. Professionele dienstverlening leveren 

die voor onze collega’s en studenten onzichtbaar is. 

Zo stellen we hen in staat om zich op hun primaire 

werkzaamheden te focussen. Daarbij dient de 

klantbehoefte leidend te zijn voor onze interne 

processen. We moeten elkaar én onze ketenpartners 

nog beter weten te vinden en begrijpen. En uiteraard 

inspelen op de trends in het IT landschap. Zo 

worden we als expertisecentrum écht wendbaar.

Janneke 
Lutjenhuis  

(Servicepunt) 

Hennie  
van den Brink 

(PSSC) 

Gert 
Suurland  

(DIA) 
Gerard Wijers

(Anderson 
MacGyver)

Sjoerd 
Louwaars

(Dagvoorzitter)

Martijn 
Ridderbos

(CvB)

Joop van  
der Born 

(ISSC)

Rob 
van den Wijngaard  

(FSSC) 

Peter Magielse  
(FB) 

Merit  
Guldemond 

(Customer Relations) 

Angelique 
Wensveen 

(HRM)

Elisa  
Groothuis  

(Customer Relations) 

Yvonne van 
Lith

(Financiën)
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Functioneel Beheer 

‘Meer dan alleen systemen in de lucht 
houden’ 
Door Peter Magielse 

‘Door COVID-19 en de onverwachte noodzaak van thuiswerken, hebben we alle zeilen bij moeten zetten 

om de systemen hiervoor in te richten. Denk bijvoorbeeld aan de Multifactor authenticatie, waardoor onze 

systemen nu veiliger zijn. Door het plotselinge thuiswerken wordt er nu in toenemende mate een beroep 

gedaan op onze afdeling. De rol van Functioneel Beheer binnen de universiteit verandert. We hebben te maken 

met toenemende zelfredzaamheid van onze (eind)gebruikers, een groeiende behoefte aan hybride werken en 

een verschuiving naar de cloud. Dat vraagt om passende en veilige systemen en de bijbehorende IT-expertise. 

We moeten kritisch kijken naar onze processen en maatwerk zoveel mogelijk beperken. Werken aan een 

wendbaar ASSC betekent aan de slag gaan met vernieuwingen naast onze dagelijkse werkzaamheden. Immers: 

als we enkel focussen op de bestaande IT-systemen en het in de lucht houden daarvan, kunnen we niet 

wendbaar zijn. Het grootste obstakel daarbij is het gebrek aan capaciteit. Door de krapte op de arbeidsmarkt 

krijgen we onze vacatures moeilijk gevuld. Die onderbezetting maakt het lastig om los te komen van de 

dagelijkse werkzaamheden en vernieuwingen door te voeren. Dit is iets wat we samen met onze ketenpartners 

moeten zien op te vangen om toch die vernieuwing in gang te kunnen zetten.’ 

Financieel Shared Service Centre 

‘We moeten meer de rol van expert 
durven aannemen’ 

Door Rob van den Wijngaard 

‘Het FSSC wordt gekenmerkt door een stabiele basis. Dit stelt ons in staat om verder te kijken en een stip 

op de horizon te zetten voor 2027. Zo kan het gebruik van het bestelserviceplein nog worden verbeterd. 

Daarnaast is het noodzakelijk om mee te bewegen met de ontwikkelingen binnen de organisatie. We 

willen processen nog verder optimaliseren en medewerkers in staat stellen zich te ontwikkelen door 

aandacht te besteden aan learning and development. Ook willen we toewerken naar geharmoniseerde 

processen waarin we de controllers van verschillende faculteiten snel weten te vinden. Zo leren we 

onze medewerkers en studenten steeds beter kennen en kunnen we beter inspelen op hun behoeftes. 

Hiervoor moeten we loskomen uit onze eigen kokers en het gesprek aangaan met elkaar. Dan kun je 

naar elkaar luisteren en samen zoeken naar het beste proces. Het is hierbij essentieel dat het FSSC meer 

optreedt als sparringpartner en de rol van expert op zich durft te nemen. We merken al dat er steeds 

meer stappen worden gemaakt in het harmoniseren van processen en dat moeten we verder doorzetten. 

Toch blijft dit een grote uitdaging die gepaard gaat met een cultuurverandering.’ 

Een kijkje in de 
keuken van…

Personeel Shared Service Centre
‘Samenwerking met  
ketenpartners is cruciaal’ 
Door Hennie van den Brink

‘De kwaliteit die we als PSSC leveren is uitstekend. Tegelijkertijd is ons werk ook arbeidsintensief: 

ondanks het feit dat er al grote stappen zijn gemaakt en processen zijn geautomatiseerd, is er voor 

iedere mutatie nu ruim 50 minuten handmatig werk nodig. We moeten daarom blijven zoeken naar 

manieren om het handmatige werk te beperken en het proces te versnellen. Daarin willen we focussen 

op de primaire werkzaamheden en streven we naar meer slagvaardigheid, voorspelbaarheid en 

betrouwbaarheid in de processen. Cruciaal hierin is een actieve betrokkenheid bij en samenwerking 

met de overige ketenpartners, in het bijzonder met HR beleid, HR advies en het Servicepunt. In deze 

samenwerking streven we ernaar om steeds meer de rol van gesprekspartner te hebben in plaats van 

enkel leverancier. Meer samenwerking zal ook helpen om de verantwoordelijkheden beter te verdelen 

en te definiëren. Daarnaast willen we inzetten op de ontwikkeling van medewerkers, door vast te stellen 

welke mix van competenties gewenst is binnen ons team met het oog op een wendbaar ASSC.’



Servicepunt 

‘Eindgebruikers die 24/7 een antwoord 
op hun vraag kunnen vinden’
Door Janneke Lutjenhuis

‘Team Servicepunt is een ontzettend gedreven, ambitieus en kwalitatief goed team. Onze visie voor 2027? 

De zelfredzaamheid van de eindgebruiker stimuleren! We willen gebruikers in staat stellen om 24/7 zelf een 

antwoord te vinden op hun vraag. Dit proberen we te faciliteren door te experimenteren met vernieuwingen 

zoals chatbots en TOPdesk kennisitems. Om ons werk goed te kunnen doen en optimale service te kunnen 

verlenen zijn we afhankelijk van informatie vanuit het hele ASSC. We ervaren daarin nog verschillen in de 

volledigheid van aangeboden kennis over bijvoorbeeld financiële en personele vragen. Dit is iets waar we aan 

willen werken en waar we ook de FSSC teams, FEZ en Controllers bij willen betrekken. Zo kunnen we korte 

lijntjes uitzetten naar zowel het PSSC als FSSC en weten we elkaar snel te vinden. Natuurlijk met als doel om 

onze collega’s optimale dienstverlening te leveren en van de juiste informatie te voorzien. Daarbij zijn we nog 

steeds op zoek naar een nieuwe teamleider. Die versterking zou prettig zijn.’

Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer
‘De focus verleggen van uitvoering  
naar regie en begeleiding’ 
Door Gert Suurland

‘Binnen DIA zijn we vooral bezig met alles omtrent het universitaire archiefbeleid. We bieden de helpende 

hand bij de archivering en vernietiging van privacygevoelige documenten en adviseren de organisatie 

hierover. Momenteel staan we voor grote veranderingen. Zo zal Docman, een belangrijk archiveringssyteem, 

worden vervangen door Djuma. Hiermee wordt de eerste stap gezet in de richting van veilig en betrouwbaar 

archiefbeheer. Om mee te komen met de organisatieveranderingen, moeten we deze lijn doortrekken. Ons 

doel voor 2027 is dan ook helder: minder uitvoerend zijn en meer begeleidend voor alle onderdelen van 

de organisatie. We willen de focus verleggen van uitvoerende taken naar meer regisserende, begeleidende 

en ondersteunende werkzaamheden. De organisatie moet zich meer bewust worden van het belang van 

archiveren en daar moeten wij voor gaan zorgen. Als we minder hoeven te focussen op de dagelijkse uitvoer, 

houden we meer capaciteit over voor verbetering en vernieuwing. Dit is nodig in het kader van een wendbare 

en toekomstbestendige organisatie. Hier gaan we binnenkort grote stappen in zetten.’

Het eigen personeelsbestand en de financiën 
gezond houden

Om de transitie naar het ASSC van de toekomst mogelijk te maken, 

zullen zowel op het gebied van HR als Finance keuzes gemaakt moeten 

worden om zo ons eigen personeelsbestand en de financiën gezond te 

houden. Waar wil het ASSC heen en wat hebben medewerkers daarvoor 

nodig? Welke financiële consequenties heeft dit? Hoe benutten we 

onze financiën zo goed mogelijk? Over dergelijke vragen kunnen de HR-

adviseur en controller strategisch meedenken.

Klantperspectief als expertise     

Een andere belangrijke factor voor een succesvol en wendbaar ASSC is het 

begrijpen van de behoefte van onze studenten en medewerkers en het 

onderhouden van goede relaties met hen. Het nieuwe team Customer Relations 

ontwikkelt klantperspectief als expertise en denkt mee met het ASSC over hoe 

we onze collega’s in de faculteiten, beleid en uitvoering zo centraal mogelijk 

kunnen stellen. Wie maken er eigenlijk gebruik van onze dienstverlening? En 

waar hebben zij behoefte aan? Hoe kunnen we hen het beste benaderen of 

ondersteunen? Klantgerichtheid is immers één van onze kernwaarden!

Toegewijd advies over HR, financiën 
en klantinteractie  
Samen de basis op orde brengen vraagt om bewuste keuzes rond HR, financiën en 

klantgericht werken. Binnen het ASSC zijn een aantal gedreven adviseurs actief, te weten 

een HR-adviseur, controller en team Customer Relations. Zij vallen niet onder een specifieke 

afdeling, maar denken ASSC-breed mee over strategische vraagstukken. 



Bij ons leer je de wereld kennen

Praat en denk  
mee over een 

toekomstbestendig 
ASSC!
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