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Geachte voorzitter, 

./. Hierbij stuur ik u ter kennisname het uitvoeringsplan verbetering dienstverlening 'Samen doen!' dat 
op 1 juli is aangeboden aan de Colleges van Bestuur van HvA en UvA. De uitgangspunten die hierin 
worden genoemd, onderschrijven wij volledig: meer samenwerking, minder vanuit 
organisatieonderdeel en meer vanuit de keten werken. De doelstelling is de dienstverlening 
maximaal ten dienste te stellen van de primaire processen met een verhoging van de kwaliteit, 
tevredenheid en efficiency. 

Op een aantal punten - zoals opdrachtgeverschap, dienstverleningsketens en toetsingskader - is nog 
nadere uitwerking van het plan nodig. Hiervoor zal de tweede helft van 2017 worden gebruikt. We 
hebben de dienstdirecteuren gevraagd expliciet te maken hoe zij in deze fase studenten en de 
medewerkers van faculteiten, staven en de eigen diensten betrekken. In september bespreken we het 
uitvoeringsplan met decanen, directeuren bedrijfsvoering en stafhoofden/beleidsdirecteuren. 
Daarnaast hebben we de dienstdirecteuren gevraagd een planning en prioritering met begroting aan 
te leveren voor de eerste verbeterinitiatieven. In het najaar volgt een definitief besluit over de 
uitvoering van onze dienstverlening op basis van de uitwerkingen. 

Bij het besluit tot bestuurlijke ontvlechting in februari heeft het CvB de GV-UvA en CMR-HvA 
adviesrecht verleend op de opdrachtformulering uitvoeringsplan en GOR-UvA en DSD-HvA om een 
inhoudelijke reactie gevraagd. De adviezen en suggesties zijn verwerkt in het voorliggende plan 
zoals is toegelicht in de brief die u heeft ontvangen hierover. U heeft aangegeven graag actief 
betrokken te worden bij de realisatie van het uitvoeringsplan. We bespreken graag na de zomer hoe 
dit het beste vorm kan krijgen. 

voorzitter 


