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1 Inleiding 

 

1.1 De agenda van onze sector: Kennis is onze toekomst 
De universiteiten van Nederland hebben kort voor de coronacrisis een nieuwe agenda voor de sector 

vastgesteld: “Kennis is onze toekomst”. Deze agenda is nog onverminderd actueel en vormt daarom een 

belangrijk uitgangspunt voor het meerjarenplan van onze vereniging. De universiteiten van Nederland hebben 

drie grote ambities:  

1. We vergroten de impact van de door universiteiten ontwikkelde kennis op de samenleving. Door 

thematische en regionale samenwerking leveren de universiteiten een leidende bijdrage aan 

oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en het vergroten van onze verdienkracht. 

2. We vernieuwen ons aanbod met als uitgangspunten ‘open en verbonden’. Zo werken we verder aan 

flexibilisering en digitalisering van het onderwijs, aan een volwaardig Leven Lang Ontwikkelen 

aanbod op academisch niveau, aan het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt en aan duurzame 

internationale samenwerking en mobiliteit. 

3. We bieden alle ruimte aan talent. De universiteiten zijn een aantrekkelijke vrijplaats voor talenten die 

een carrière in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie ambiëren. Het Nederlandse hoger 

onderwijs is daarnaast één van de meest toegankelijke stelsels van Europa, en dat moet zo blijven, 

al vergt dat wel het nodige van de instellingen en aan investeringen.  

 

 

 
 

1.2 Rollen van de vereniging Universiteiten van Nederland 
Vanzelfsprekend zijn het met name de universiteiten zelf die deze agenda realiseren: daar volgen de 

studenten onderwijs, daar voeren wetenschappers hun onderzoek uit en daar wordt samengewerkt om 

impact te verhogen. De vereniging komt in beeld wanneer de universiteiten besluiten – in dit meerjarenplan - 

dat het hun agenda bevordert als er in verenigingsverband aan thema's gewerkt wordt. 

 

De vereniging vervult daarbij vier rollen, die in dit hoofdstuk nader uitgewerkt worden:  
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1. Belangenbehartiger  

2. Werkgeversvereniging 

3. Platform voor samenwerking  

4. Ontsluiter van sectorinformatie 

 

In de regel wordt bij het geven van invulling aan deze rollen nauw samengewerkt tussen medewerkers van 

het bureau, medewerkers van universiteiten en de zogenaamde bestuurlijk trekkers; CvB-leden die op een 

specifiek thema als aanspreekpunt fungeren voor buitenwereld en bureau. Hoe groot de rol van het UNL-

bureau is (en die van de leden), varieert per thema. Zo is het bureau soms enkel het doorgeefluik voor 

bestuurlijke agendering (indien een voorstel vrijwel volledig door leden is voorbereid), maar in andere 

gevallen heeft het bureau de leiding over een samenwerkingsprogramma of een lobbytraject, waarbij input 

wordt opgehaald bij de leden. De omvang van de bureau-inzet kan ook over tijd fluctueren, bijvoorbeeld 

afhankelijk van de politieke actualiteit van een onderwerp.  

 

In dit Meerjarenplan bepalen we rondom welke thema's we met name een actieve rol van het UNL-bureau 

verwachten de komende jaren: wat zijn de prioriteiten en tijdelijke projecten waar de vereniging in wil 

investeren? Dit is nu bij uitstek nodig, omdat we dit Meerjarenplan opstellen te midden van grote dynamiek: 

met een ambitieuze sector, een pittig politiek klimaat, in afwachting van een regeerakkoord, en nog uit een 

crisis komend, die heel veel implicaties heeft gehad voor de universiteiten en voor de vereniging. Het is 

daarom de kunst in dit Meerjarenplan weer wat rust, reinheid en regelmaat te brengen en het accent te 

leggen op de thema's waarop het bureau van de Universiteiten van Nederland komende jaren werkelijk 

meerwaarde kan leveren. 

 

We hanteren daarbij de volgende ‘zeef’, die bepaalt dat er rond een thema minimaal sprake moeten zijn van 

één van de volgende omstandigheden voordat het bureau van de vereniging aan de slag gaat:  

• Het is statutair bepaald dat het een taak is van de vereniging (CAO); 

• Het betreft Europese of nationale regelgeving en financieringsregimes op het gebied van het hoger 

onderwijs die effect hebben op alle leden (bijvoorbeeld wijzigingen van de WHW, van de 

bekostigingssystematiek, vormgeving van de nieuwe Europese programma's, veranderingen in 

accreditatie en toezicht); 

• Het betreft een (sector-)akkoord, dat geldt voor en implicaties heeft voor alle leden en er is dus 

gezamenlijke besluitvorming nodig (bijv. Open Access, kwaliteits-afspraken, sectorakkoord met 

OCW, gedragscode wetenschappelijke integriteit); 

• Het betreft thema’s waarvan de leden (vrijwel) unaniem verzoeken ze in collectief verband en via de 

vereniging aan te pakken - vanwege een gezamenlijke ambitie, meerwaarde of efficiëntie van 

collectief optreden, of een dreiging van reputatieschade (bijvoorbeeld Integrale veiligheid, de 

Lerarenagenda, Erkennen en Waarderen).  

 

Is een thema eenmaal door deze zeef ‘gevallen', dan onderscheiden we drie gradaties van inzet van het 

bureau: 

 

1. Programmamanagement - voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming, strategie en 

implementatie van een tijdelijk strategisch programma dat met externe partners wordt uitgevoerd, 

soms met subsidie, onder aansturing van een bestuurlijke stuurgroep en in samenwerking met 

medewerkers uit de instellingen (Voorbeelden: Erkennen en Waarderen, Open Science, IV, LLO). 

 

2. Projectmanagement - managen van een lobbytraject of samenwerkingsproject, in nauw overleg met 

bestuurlijk trekker en/of een ambtelijke werkgroep, inclusief voorbereiding bestuurlijke 

besluitvorming en in de lead voor wat betreft uitvoering bijbehorende taken (organiseren congres, 

communicatietraject, etc.). (Voorbeelden: Traject instellingsaccreditatie, Kostenonderzoek, lobby 

WTT). 
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3. Faciliteren van (samenwerkings-)initiatieven van instellingen - de instellingen zijn hier in de lead, 

waarbij zij het label van de vereniging voeren om meer zichtbaarheid te genereren en namens het 

collectief op te kunnen treden. Na een korte intake en akkoord van het bestuur fungeert het bureau 

als postbus richting een stuurgroep en/of de overheid. (Voorbeelden: Leergang Academisch 

Leiderschap UGOV, werkgroep Dierproeven en advies duurzame investeringen ABP). Deze functie 

gaan we versterken met ruimte op (en in) de website en bijbehorende functionaliteiten.  

 

1.2.1 Belangenbehartiger 

Belangenbehartiging is de kern van het werk van Universiteiten van Nederland. De vereniging werkt eraan zo 

goed mogelijke randvoorwaarden te creëren voor alle universiteiten, zodat zij optimaal hun taken kunnen 

uitoefenen en hun ambities kunnen realiseren. UNL maakt zich met name hard voor een adequate 

bekostiging van de universiteiten, goede regelgeving op het gebied van onderwijs en onderzoek, werkbare 

regels op het gebied van governance en het behoud van de autonomie van universiteiten. UNL behartigt de 

belangen van de universiteiten met name bij de Nederlandse overheid en in de Europese Unie.  

 

De komende jaren richt onze belangenbehartiging zich primair op het vergroten van de investeringen in 

wetenschappelijk onderzoek (‘naar 3% BBP in R&D’) en het herstel van het evenwicht in het trillemma tussen 

kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het wetenschappelijk onderwijs. Dit evenwicht is zoek door 

de groei in het aantal studenten (versterkt door Brexit en Corona(-maatregelen)) van de afgelopen jaren 

enerzijds en het achterblijven van de bekostiging en projectificering (versterkt door grote, incidentele extra 

impulsen in onderzoek, waaraan matchingseisen zijn verbonden) van het wetenschappelijk onderzoek 

anderzijds. Universitaire medewerkers gaan gebukt onder deze druk op het systeem en dat moet een halt 

toegeroepen worden. Bovendien vinden de universiteiten verlies aan kwaliteit van hun onderwijs, onderzoek 

of het genereren van impact geen optie voor een land dat het van zijn beste hersens zal moeten hebben.  

 

Succes in de belangenbehartiging, met name waar het gaat om adequate bekostiging, is noodzakelijk om 

onze agenda te realiseren. De vereniging kiest daarom voor een actieve en brede lobby- en 

communicatiestrategie:  

• We zorgen dat de universitaire sector vertrouwd en gerespecteerd wordt. Daarom laten we zien hoe 

belangrijk het werk is, welke impact de universiteiten daarmee hebben en welke vernieuwingen zij 

doorvoeren.  

• We zorgen dat de sector-standpunten goed onderbouwd zijn. Waar nodig voeren we zelf 

onderzoeken en analyses uit, zoals de knelpuntenanalyse.  

• We werken zoveel mogelijk samen in coalities met partijen die onze boodschap versterken. Denk 

daarbij aan de Kenniscoalitie, maar ook aan de samenwerking met werknemers- en 

studentenorganisaties in Normaal Academisch Peil.  

• We zoeken brede steun voor onze voorstellen: ambtelijk, politiek-bestuurlijk en maatschappelijk. De 

uitingen richting politiek en in de media – zoals persberichten en position papers voor de Tweede 

Kamer – zijn wellicht het meest zichtbaar, maar veel werk gaat zitten in het ambtelijke overleg met 

bijvoorbeeld het ministerie van OCW en het vooroverleg met een divers veld van stakeholders - van 

studentenbonden tot inspecteur van het hoger onderwijs, van NWO-bestuur tot 

vakbondsbestuurders. 

• De Haagse (en in iets mindere mate de Brusselse) werkelijkheid vergt een steeds hogere snelheid 

van acteren, via steeds meer verschillende (sociale) media en kanalen. Om onze effectiviteit in 

belangenbehartiging te versterken, is het nodig de communicatie- en public affairsfunctie van het 

bureau te versterken. Dat doen we enerzijds door alle medewerkers daarbij sterker te betrekken en 

anderzijds door daaraan meer capaciteit en expertise toe te wijzen.   

 

1.2.2 Werkgeversvereniging 

UNL behartigt de gezamenlijke belangen van de veertien universiteiten als werkgever. In het kader van deze 

rol maakt de vereniging afspraken met de werknemersorganisaties (met name de cao) en spreekt de 

vereniging namens de sector in landelijke beleidsdiscussies over bijvoorbeeld werkdruk, vaste en flexibele 
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contracten en pensioenen. Centrale ambitie in deze rol is dat de universiteiten aantrekkelijke en goede 

werkgevers blijven die, zoals opgenomen in ‘Kennis is onze toekomst’, alle ruimte aan talent bieden.  

 

De afgelopen jaren is een transitie ingezet in het HR-beleid en in de HR-functie binnen de universiteiten. Dat 

zal ook zichtbaar zijn in het werk van de vereniging. In de komende periode wordt het gedachtengoed van 

Erkennen en Waarderen vertaald naar moderne arbeidsvoorwaarden, een state-of-the-art CAO, en 

hoogwaardig werkgever- en leiderschap binnen de instellingen. Om die slag te maken, moet er niet alleen 

heel veel werk verzet worden binnen de instellingen; ook het domein HR zal daartoe versterkt moeten 

worden.   

 

1.2.3 Platform voor samenwerking 

UNL is hét platform waarop de veertien universiteiten van Nederland ambtelijk en bestuurlijk samenwerken – 

onderling en met partners buiten de sector. Onze vereniging faciliteert het bestuurlijke overleg in de sector 

(GA, bestuur, stuurgroepen), het ambtelijke overleg in de sector (HRNU, CFA, COO, AOV, etc.) en het 

overleg van de sector met externe partners (Kenniscoalitie, CAO-tafel, Stichting van het Onderwijs, Netwerk 

Kennissteden etc.).  

 

Deze rol van UNL is in de eerste plaats in zichzelf waardevol: medewerkers en bestuurders van universiteiten 

waarderen het contact met collega's, het uitwisselen van kennis en ervaring en het delen van goede 

voorbeelden. Maar deze rol van de vereniging is ook cruciaal om de andere rollen goed voor de sector te 

kunnen vervullen. Zo is het voor de belangenbehartiging essentieel dat we in ambtelijke en bestuurlijke 

overleggen onze standpunten kunnen bepalen en in overleggen met externe partners afspraken kunnen 

maken. In andere gevallen wordt via deze samenwerkingsverbanden innovatie binnen de sector gefaciliteerd, 

met een meer of mindere grote rol van het bureau (voorbeelden: DiSa, Versnellingsplan onderwijsinnovatie 

met ICT, LLO-aanbod).   

 

De komende jaren willen we deze rol van de vereniging verder ontwikkelen:  

• Het is onze ambitie om de reeds bestaande grote mate van samenwerking in de sector meer 

zichtbaar te maken. Onder meer via de website willen we naar buiten toe veel duidelijker maken 

hoezeer er onderling samengewerkt wordt. Daarnaast gaan we tweejaarlijks een groot 

‘Universiteiten van Nederland’-festival organiseren (in plaats van aparte congressen voor o.a. 

onderwijs en impact).  

• UNL wil een meer ‘open’ platform voor samenwerking worden waar ook nieuwe netwerken uit de 

universiteiten zich bij aan kunnen sluiten. Niet door deze netwerken over te nemen, te formaliseren 

of te verambtelijken. Wel door ze – indien het bestuur dit wenselijk vindt - te faciliteren en te laten 

opereren onder de naam Universiteiten van Nederland. Op onze website zullen we ook deze 

netwerken (en desgewenst hun ‘producten’) veel explicieter presenteren. Voor elk van deze 

netwerken wordt daarnaast een aanspreekpunt in het bureau benoemd, die bewaakt dat de 

voornemens van een netwerk waar nodig bestuurlijk worden geagendeerd. Door deze nieuwe 

werkwijze laten we nog beter zien dat we een sector zijn die wordt gekenmerkt door nauwe 

samenwerking. 

• Specifiek aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van deze rol is de omgang met de 

disciplineoverlegorganen. Deze overleggen van decanen hebben geen positie in de governance van 

de vereniging Universiteiten van Nederland. Wel hebben de decanen eigen bevoegdheden en 

krijgen de landelijke overleggen van decanen steeds vaker een expliciete rol toebedeeld 

(bijvoorbeeld bij afstemming op gebied van macrodoelmatigheid en opleidingstaal). Zeker indien in 

het aanstaande regeerakkoord sectorplannen als allocatie-instrument staan opgenomen, zullen we 

onze omgang met de disciplineoverlegorganen moeten herijken.  

 

1.2.4 Ontsluiter van sectorinformatie – Vergroten van transparantie 

UNL is dé plek waar politiek en publiek te weten kunnen komen hoe de sector werkt en wat de sector 

realiseert en dé actor die dat actief kan uitdragen. Dat is in de eerste plaats belangrijk omdat de sector 

verantwoording wil afleggen over hoe zij haar maatschappelijke opdracht uitvoert en publieke middelen 
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besteedt. Daarnaast is transparantie cruciaal om te kunnen bouwen aan publiek vertrouwen in onze sector, 

een belangrijke voorwaarde voor succesvolle belangenbehartiging.  

 

Naast het maken van een aantal sectorale afspraken (zoals de Code goed bestuur), voert UNL deze rol 

vooral uit door feiten en cijfers over de sector in kaart te brengen. Op dit laatste vlak is een enorme 

ontwikkeling gaande en hebben we een hoge ambitie. Zo neemt de maatschappelijke roep om publieke 

verantwoording toe, maakt de IR/BI-functie op universiteiten grote ontwikkelingen door, en maken privacy-

regelgeving en technische mogelijkheden het noodzakelijk om nieuwe vormen van data-uitwisseling en –

presentatie te ontwikkelen. Ook is er binnen de sector een toenemende behoefte aan transparantie op het 

gebied van kosten.  

 
Mede daardoor hebben we de ambitie om deze functie in de komende jaren te versterken, onder andere met 

SDG-rapportages en het jaarlijks presenteren van het sectorbeeld aan de Tweede Kamer en via de website 

aan de maatschappij. Dat zal intensievere samenwerking met de – groeiende – IR-eenheden in de 

instellingen vergen. Daarbij hopen we te kunnen voortbouwen op in de Corona-crisis ontstane (samen-

)werkwijzen met deze IR-units, betere afspraken over uitwisseling van databestanden en de vergrote 

mogelijkheden van Datascience (zoals onze samenwerking met VU-wetenschappers voor het SDG-

dashboard). 

1.3 Opzet meerjarenplan en meerjarenbegroting 
In lijn met de ambities van de sector en de rollen van de vereniging, is in dit meerjarenplan het werkpakket 

van UNL beschreven. Het gaat hierbij om een plan op hoofdlijnen voor de periode 2022-2025. Het plan 

bestaat uit twee delen: structurele werkzaamheden en tijdelijke projecten. 

• Hoofdstuk 2 bevat de structurele werkzaamheden van UNL. Deze worden beschreven aan de hand 

van de verschillende domeinen binnen het bureau. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangegeven welke 

ambities en thema's de komende jaren prioriteit krijgen. Tegelijkertijd is hierbij ook ruimte gehouden 

voor onvoorziene ontwikkelingen – als vereniging moeten we immers kunnen inspelen op de 

actualiteit.  

• Hoofdstuk 3 bevat de tijdelijke projecten waar UNL de komende jaren aan werkt. Per project is 

aangegeven wat we voor de sector willen realiseren, welke activiteiten we gaan ondernemen en wat 

de looptijd en het budget zijn. Voor alle projecten geldt dat deze aan het eind van de looptijd in 

principe eindigen, tenzij dan besloten wordt tot verlenging van het project.  

• Hoofdstuk 4 bevat de bij dit plan behorende meerjarenbegroting 2022-2025.  

 

1.4 Bijstelling prioriteiten tijdens uitvoering meerjarenplan  
Gedurende de looptijd van het meerjarenplan speelt het bestuur een leidende rol in het aanbrengen van 

prioritering in het structurele werk van UNL. Minimaal twee keer per jaar bespreekt het bestuur het effect van 

de ontwikkelingen in o.a. de politiek en de sector op de prioritering. De uitkomsten hiervan deelt het bestuur 

elk najaar met de GA, op het moment dat de general assembly de jaarbegroting vaststelt. De verantwoording 

over de uitvoering van het meerjarenplan vindt plaats via het jaarverslag dat de GA jaarlijks in het voorjaar 

vaststelt.  

 

Naast de rol die het bestuur speelt t.a.v. prioritering op macroniveau, spelen bestuurlijk trekkers en 

stuurgroepen een belangrijke rol in de prioritering binnen specifieke thema's en tijdelijke projecten. Bestuurlijk 

trekkers zijn daarbij het eerste aanspreekpunt voor het bureau, bereiden met het bureau voorstellen voor de 

stuurgroepen voor en spreken namens de vereniging in bestuurlijke gesprekken met partners.  
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2 Structurele werkzaamheden UNL 

 

Per domein beschrijven we hier de structurele werkzaamheden van UNL. Daarbij gaan we steeds specifiek in 

op de ambities en thema’s die de komende jaren in ieder geval prioriteit krijgen. ‘In ieder geval’, omdat we als 

vereniging ruimte willen houden om in te spelen op actualiteiten en politieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op 

basis van het komende Regeerakkoord. De indeling per domein is in de praktijk minder ‘hard’ dan hier op 

papier: voor veel van de werkzaamheden geldt dat deze verschillende domeinen aangaan en dat hierop 

nauw wordt samengewerkt tussen verschillende domeinen.   

2.1 Domein Onderwijs 
 

Structurele werk UNL  

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig, innovatief en toegankelijk onderwijs is een belangrijke ambitie van de 

universiteiten. Om dit te kunnen realiseren, zijn naast de financiering van het onderwijs ook de regelgeving en 

het beleid van de overheid van groot belang. Binnen het domein onderwijs ligt de focus op het behartigen van 

de belangen van de universiteiten in overleg met de overheid en het faciliteren van samenwerking op het gebied 

van onderwijsbeleid:  

1. Wij monitoren de ontwikkelingen bij de overheid op het gebied van onderwijsbeleid, bepalen in overleg 

met de instellingen de standpunten van de vereniging, en dragen deze uit in de frequente contacten 

met o.a. het ministerie van OCW, de studentenorganisaties, de andere onderwijskoepels en diverse 

toezichthouders (NVAO, Inspectie, CDHO). Hierbij gaat het in de regel om de thema's kwaliteitszorg, 

toegankelijkheid/toelating en selectie, aansluiting vo-wo, macrodoelmatigheid/ aansluiting 

arbeidsmarkt, onderwijsinnovatie, LLO en studentenwelzijn. 

2. Binnen de netwerken van UNL wisselen de universiteiten kennis en best-practices uit op het gebied 

van onderwijsbeleid. Denk aan de Learning Community Toelating & Selectie, waarin universiteiten 

van elkaar en experts leren op het gebied van toelatingsbeleid. In het Versnellingsplan 

Onderwijsinnovatie gaan universiteiten nog een stap verder, en werken ze samen aan verbetering van 

het onderwijs.  

 

Prioriteiten 2022-2025 

Binnen het domein onderwijs ligt de prioriteit de komende jaren in ieder geval op de volgende zaken: 

• Kwaliteitszorg/instellingsaccreditatie: we voeren een actieve lobby voor de invoering van 

instellingsaccreditatie en werken - bij een positief politiek besluit – aan de uitwerking en zorgvuldige 

implementatie hiervan.  

• Macrodoelmatigheid: we werken een voorstel uit voor hoe instellingen zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor afstemming over macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod/aansluiting 

arbeidsmarkt. We realiseren ambtelijk en politiek draagvlak voor dit voorstel, zodat de autonomie van 

universiteiten op dit gebied behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt.  

• Juiste student op de juiste plek: we voeren een actieve lobby om te zorgen dat universiteiten 

beschikken over de benodigde instrumenten, zoals BSA en selectie aan de poort. Met het oog hierop 

laten we ook zien hoe universiteiten zorgvuldig invulling geven aan deze instrumenten (o.a. via de 

Learning Community toelating & selectie). Daarnaast werken we samen met de Vereniging 

Hogescholen en kennisuitwisseling in de sector op het gebied van wisselstroom. Met al deze 

activiteiten dragen we eraan bij dat de universiteiten over de middelen beschikken om te kunnen 

zorgen dat de juiste student op de juiste plek komt.  

• Overige dossiers: we zetten ons in voor het behoud van de autonomie van instellingen m.b.t. de keuze 

voor de onderwijstaal, dragen de standpunten van de universiteiten uit m.b.t. de herziening van het 

vo-curriculum (curriculum.nu) en monitoren de effecten van de maatregelen ten aanzien van onder 

meer BSA en harde knip tijdens de coronacrisis. 
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2.2 Domein Onderzoek & Valorisatie 
 

Structurele werk UNL  

Het is de ambitie van de Nederlandse universiteiten om onderzoek van wereldklasse uit te voeren en de impact 

van de door universiteiten ontwikkelde kennis op de samenleving te vergroten. Om ervoor te zorgen dat de 

universiteiten deze ambitie kunnen waarmaken, concentreert het werk van het domein Onderzoek & Valorisatie 

zich op drie gebieden:  

1. Belangenbehartiging gericht op uitstekende basiscondities voor wetenschappelijk onderzoek. UNL 

lobbyt doorlopend voor extra investeringen in onderzoek en innovatie en voor instrumenten waarmee 

knelpunten op het gebied van talentontwikkeling, aanvraagdruk en ongebonden onderzoek opgelost 

kunnen worden. Onderdeel van dit speerpunt is ook de beïnvloeding van beleid en regelgeving t.a.v. 

het instrumentarium van NWO (vernieuwingsimpuls, NWA, etc.), het instrumentarium van EZK (zoals 

de KIC's), de landelijke onderzoeksinstituten en publiek-private samenwerking. Hierbij trekken we 

zoveel mogelijk op met andere partners in samenwerkingsverbanden zoals de Kenniscoalitie. 

2. Borging hoogwaardige wetenschap en onderzoek door overleg en afspraken binnen de sector. Binnen 

de vereniging maken de universiteiten afspraken over kwaliteitszorg (SEP) en wetenschappelijke 

integriteit (Nederlandse gedragscode). Ook dossiers als het promotiebeleid (gezonde praktijk-

document) en het volgen van de ontwikkelingen t.a.v. de derde cyclus in het hbo vallen hier onder.  

3. Belangenbehartiging ten behoeve van versterking van de valorisatiefunctie van universiteiten. Het 

vergroten van de impact staat steeds hoger op de agenda van alle universiteiten. In lijn hiermee 

hebben we de afgelopen jaren een steeds actievere lobby gevoerd op dit gebied, in lijn met de agenda 

‘Valorisatie met hoge ambitie’. Ten behoeve hiervan coördineren we de gezamenlijke idee-

ontwikkeling m.b.t. gewenst overheidsbeleid, voeren we actief gesprekken met OCW en EZK over 

financiering en beleid, en informeren we de universiteiten over implementatie van eventuele nieuwe 

overheidsinstrumenten of regelgeving, zoals PPS-spelregels. We zijn secretaris van het KTO-overleg 

en coördineren diverse KTO-werkgroepen (zoals Richtlijn IER Studenten etc.) 

 

Prioriteiten 2022-2025 

De komende jaren krijgen de volgende thema's prioriteit binnen het domein Onderzoek & Valorisatie:  

• De lobby met de Kenniscoalitie voor het vergroten van de publieke en private uitgaven aan R&D 

(groeipad naar 3% BBP). 

• Het behartigen van de belangen van de universiteiten t.a.v. de manier waarop er wordt geïnvesteerd 

in wetenschappelijk onderzoek (indien een volgend kabinet hier inderdaad toe besluit).  

• De monitoring van de implementatie van het nieuwe SEP en de evaluatie van de gedragscode 

wetenschappelijke integriteit. 

• De lobby gericht op financiering en beleid die helpen bij de versterking van de valorisatiefunctie van 

de universiteiten, alsmede passende PPS-spelregels. 

 

Met deze prioriteiten realiseren we voor de universiteiten meer financiële ruimte voor onderzoek en valorisatie 

en borgen we dat er gerechtvaardigd vertrouwen is in de kwaliteit en integriteit van het wetenschappelijk 

onderzoek in Nederland. 

2.3 Domein Communicatie & Public Affairs 
 

Structurele werk UNL 

De universiteiten van Nederland kunnen hun ambities enkel realiseren als we succesvol zijn in onze 

belangenbehartiging. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, hebben we daarom gekozen voor een offensieve lobby- 

en communicatiestrategie. In lijn daarmee vinden binnen het domein communicatie & public affairs activiteiten 

plaats op vijf gebieden:  

1. Publiekscommunicatie: communicatie aan een breed publiek over het functioneren en de impact van 

de universiteiten. Denk aan de feiten en cijfers op onze website (bijvoorbeeld over 

studentenaantallen). 
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2. Wetenschapscommunicatie: communicatie over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, 

soms met een specifiek publiek (denk aan Parlement en Wetenschap) soms met een breed publiek 

(denk aan ondersteuning Universiteit van Nederland). 

3. Communicatie met de politiek: denk aan gesprekken met Kamerleden, opsturen input voor debatten, 

organiseren van informatiebijeenkomsten en werkbezoeken voor Kamerleden. 

4. Communicatie met de pers (woordvoering): actief uitdragen van onze standpunten door middel van 

o.a. persberichten, persgesprekken en interviews, naast het reactief beantwoorden van vragen uit de 

media.  

5. Communicatie met en naar stakeholders: denk aan communicatie naar de leden (zoals de wekelijkse 

PA-update), communicatie over ons werk naar stakeholders (zoals de VSNU Headlines) en het 

gezamenlijk met de stakeholders optrekken in communicatie naar pers en politiek (bijvoorbeeld via de 

Kenniscoalitie of WO in Actie).  

 

Prioriteiten 2022-2025 

De komende jaren versterken we de strategische samenhang tussen de vijf hierboven genoemde gebieden. 

We stellen een plan op voor strategische communicatie en public affairs, met als uitgangspunten onze agenda 

Kennis is onze Toekomst, de nieuwe naam en visuele identiteit Universiteiten van Nederland, en de inhoud 

van dit meerjarenplan. We brengen de bondgenoten in kaart met wie we per thema het best kunnen optrekken. 

Onderdelen van het plan voor de komende jaren zijn in ieder geval:  

• Een sterkere positionering, waarbij de universiteiten als een betrouwbare, responsieve en impactvolle 

sector worden neergezet – in lijn met onze agenda ‘Kennis is onze toekomst’.  

• Op specifieke thema's zoeken we meer samenwerking met de communicatie- en public affairs 

collega’s van de universiteiten. Elke individuele universiteit en de vereniging hebben een specifiek 

bereik. Als we onze krachten bundelen, vergroten we de impact van onze communicatie. Zo starten 

we op korte termijn een gezamenlijke campagne op het gebied van duurzaamheid, waarin we laten 

zien hoe de universiteiten bijdragen aan een duurzame samenleving. 

• Op het gebied van publiekscommunicatie gaan we focussen op onze succesvolle samenwerking met 

het video-platform over wetenschap van de Universiteit van Nederland.  

• In 2022 realiseren we een nieuwe website voor UNL. Dit is nodig gelet op de rebranding die eind 2021 

wordt doorgevoerd en het sterk verouderde karakter van de huidige website. De nieuwe website moet 

ons o.a. in staat stellen de presentatie en publicatie van sectordata te verbeteren en moet bijdragen 

aan het versterken van het functioneren van UNL als platform voor samenwerking. 

2.4 Domein Internationaal 
 

Structurele werk UNL 

De universiteiten van Nederland hebben internationalisering al jaren hoog op de agenda staan en hebben hun 

hoge niveau mede hieraan te danken. Tegelijkertijd zien we dat internationalisering steeds meer onder een 

maatschappelijk en politiek vergrootglas ligt. Ook wordt de internationale en met name Europese 

beleidsontwikkeling steeds belangrijker voor de universiteiten. Daarom richt het domein internationaal van UNL 

zich op drie gebieden:  

1. De Nederlandse universiteiten zijn steeds afhankelijker van Europees beleid en Europese 

financiering. Daarom behartigt UNL de belangen van de Nederlandse universiteiten in Brussel. We 

monitoren de Europese beleidsontwikkeling, formuleren hier standpunten over en behartigen 

(proactief en reactief) de belangen van de Nederlandse universiteiten. Denk aan de besluitvorming in 

de Europese unie rondom Horizon en Erasmus+, maar ook aan internationale ontwikkelingen op het 

gebied van bijvoorbeeld Brexit en kennisveiligheid. Voor het effectief behartigen van de belangen van 

de Nederlandse universiteiten werken we samen met onder meer NethER, de EUA en andere 

partners.  

2. De Nederlandse universiteiten hebben elk een eigen internationaliseringsambitie en worden 

geconfronteerd met een steeds intensiever politiek en maatschappelijk debat hierover. De vereniging 

richt zich erop dat de universiteiten over de randvoorwaarden beschikken (in onder meer wet- en 
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regelgeving), om hun ambities waar te maken. Daarnaast monitoren we het landelijke politieke en 

maatschappelijke debat over internationalisering en de ontwikkelingen op de instellingen.  

3. Dat de Nederlandse universiteiten van hoog niveau zijn, is mede te danken aan de nauwe 

internationale samenwerking op onderwijs- en onderzoeksgebied. Voor de universiteiten is het 

daarom van belang dat Nederland zich internationaal positioneert als kennisland. UNL maakt zich 

hard om kennis in het algemeen en de universiteiten in het bijzonder een grotere rol te geven in de 

internationale positionering van Nederland.  

 

Prioriteiten 2022-2025 

Gedurende de looptijd van het komende meerjarenplan zullen we met name prioriteit leggen bij de eerste twee 

hierboven beschreven gebieden:  

• De komende jaren verwachten we dat met name het behartigen van onze belangen rondom nieuwe 

Europese beleidsinitiatieven prioriteit heeft. Denk aan de Universitaire Netwerken en de Europese 

Green Deal. Maar denk ook, tegen het einde van de looptijd van dit meerjarenplan, aan het behartigen 

van de belangen van de Nederlandse universiteiten bij het opstellen van de nieuwe Europese 

programma's voor de periode vanaf 2028. Met het behartigen van de belangen in Brussel 

optimaliseren we ook daar de kansen en zijn we in staat in een vroeg stadium te sturen op voor 

Nederlandse universiteiten relevant Europees beleid.      

• Daarnaast vergt het versterken van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de internationalisering 

van universiteiten veel aandacht. Door de universiteiten over de juiste randvoorwaarden te laten 

beschikken stellen we de universiteiten in staat hun ambities waar te maken en het hoge niveau van 

de sector te verstevigen en bestendigen. Prioriteit in de belangenbehartiging de komende jaren is de 

lobby voor instrumenten om de instroom van internationale studenten te kunnen sturen. Dit om de 

kwaliteit te behouden waar de Nederlandse universiteiten voor staan.  

 

Ten aanzien van de internationale positionering blijft de vereniging de ontwikkelingen bij de departementen 

volgen en spelen we daarop in wanneer er mogelijkheden ontstaan. We nemen echter geen leidende rol in het 

opzetten van nieuwe initiatieven.  

2.5 Domein Financiën 
 

Structurele werk UNL  

Dat de universiteiten beschikken over voldoende financiële middelen is van cruciaal belang voor het realiseren 

van de ambities van Nederland. Daarom is het domein Financiën structureel actief op de volgende twee 

gebieden:  

1. Voortdurend monitoren we de overheidsbesluitvorming over de rijksbijdrage van de universiteiten 

(Voorjaarsnota, begroting, Rijksbijdragebrieven, etc.), informeren we de universiteiten hierover en 

bepalen we gezamenlijk standpunten, die we vervolgens uitdragen in contacten met ministerie en 

politiek. Domein Financiën beoordeelt en adviseert daarnaast ook over de budgettaire aspecten van 

specifieke beleidsinitiatieven die de financiële positie van universiteiten raken (denk aan initiatieven 

als het Groeifonds en het Nationaal Programma Onderwijs).  

2. We monitoren de financiële ontwikkeling bij de universiteiten, maken transparant hoe universiteiten 

hun middelen besteden en gebruiken deze informatie als input voor gesprekken met onder meer 

ministerie en politiek over de financiële positie van de universiteiten. Het gaat hierbij zowel om 

monitoring van de algehele financiële situatie van universiteiten op basis van de jaarrekeningen, als 

om de monitoring van specifieke beleidsimpulsen.  

 

Prioriteiten 2022-2025 

Binnen het domein Financiën ligt de prioriteit de komende jaren in ieder geval op de volgende zaken:  

• De lobby voor investeringen in onderwijs en onderzoek en een betere bekostiging voor een kwalitatief 

sterke universitaire sector 
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• Het behartigen van de belangen van de universiteiten bij een aanpassing van het bekostigingsmodel 

(indien de overheid hier inderdaad toe besluit). 

• De monitoring van de uitputting van specifieke investeringen, zoals de middelen uit het Nationaal 

Programma Onderwijs, de kwaliteitsmiddelen en eventuele nieuwe investeringen door een volgend 

kabinet.  

• Het verbeteren van de publieke verantwoording over de financiële positie van de universiteiten zodat 

we duurzaam inzichtelijk maken wat de universiteiten betekenen voor Nederland (zie in hoofdstuk 3 

m.b.t. het kostenonderzoek). 

2.6 Domein Governance & Accountabilty 
 

Structurele werk UNL  

De website van de Universiteiten van Nederland is dé plek waar politiek en publiek te weten kunnen komen 

hoe de sector werkt en wat zij realiseert. Dit is een belangrijke ambitie van het domein Governance & 

Accountability, evenals het creëren van de juiste randvoorwaarden voor effectief bestuur van de universiteiten. 

In lijn hiermee, ligt de focus van het werk binnen het domein G&A op drie gebieden: 

1. We werken aan een transparante sector: jaarlijks verzamelen we rond een aantal onderwerpen de 

actuele data, analyseren die en ontsluiten ze vervolgens op onze website (o.a. via het 

sectoroverzicht). Ten behoeve hiervan onderhouden we contacten met de relevante netwerken binnen 

de instellingen en overleggen we met de overheid en andere partijen over dataleverantie, 

betrouwbaarheid, beschikbaarheid e.d. De beschikbare databestanden gebruiken we ook voor de 

beantwoording van informatievragen, bijvoorbeeld vanuit media, politiek of ministerie. Naast het 

verzamelen en ontsluiten van de reguliere databestanden verzamelen en ontsluiten we geregeld 

informatie over specifieke onderwerpen (denk aan de SDG's, de uitvoering van het Nationaal 

Programma Onderwijs, aansluiting op de arbeidsmarkt etc.). 

2. Op het gebied van governance monitoren we ontwikkelingen in alle wet- en regelgeving en 

sturingsdiscussies die de universiteiten raken. Het gaat hierbij zowel om wijzigingen in de WHW, als 

om wijzigingen in andere wetgeving en afspraken (bijvoorbeeld privacyregelgeving). Ten behoeve 

hiervan bepalen we standpunten in de vereniging en behartigen we de belangen van de universiteiten. 

Ten behoeve van de nationale discussies over governance van de universiteiten onderhouden we ook 

contacten met vertegenwoordigers van de medezeggenschap en dragen we waar mogelijk bij aan het 

verbeteren van het functioneren van de medezeggenschap (via bijvoorbeeld de landelijke 

medezeggenschapsmonitor en het loket kwaliteits-afspraken). Daarnaast is ook de zelfregulering in 

de sector een verantwoordelijkheid van dit domein, denk aan het opstellen en evalueren van de code 

goed bestuur. 

3. We behartigen de belangen van de sector op het gebied van digitalisering. Binnen UNL bepalen de 

universiteiten hun gezamenlijke input richting SURF en agenderen de CIO's bestuurlijke 

digitaliseringsvraagstukken die de hele sector betreffen.  

 

Prioriteiten 2022-2025 

Binnen het domein Governance & Accountability ligt de prioriteit de komende jaren in ieder geval op de 

volgende zaken: 

• Het doorvoeren van een moderniseringsslag in de verzameling, analyse, presentatie en publicatie van 

sectordata. Dit is noodzakelijk gezien o.a. de toenemende vraag om publieke verantwoording en de 

nieuwe eisen die aan data-verzameling en uitwisseling worden gesteld. De moderniseringsslag zorgt 

ervoor dat we ook in de toekomst kunnen laten zien wat de universiteiten betekenen voor Nederland 

en jaarlijks een sectorbeeld kunnen presenteren aan politiek en maatschappij. Gelet op de beperkte 

capaciteit op het bureau, is het realiseren van deze prioriteit enkel mogelijk door nauwe samenwerking 

tussen UNL en de betrokken medewerkers van universiteiten. 

• Het versterken van de samenwerking binnen de sector op het gebied van digitalisering (o.a. versterken 

bestuurlijke agendering vanuit CIO's en bestuurlijke afstemming over input in SURF). We zorgen 

tevens voor een integrale benadering in UNL-verband van dit thema dat verschillende domeinen raakt 
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(o.a. digitalisering onderwijs, Open Science, cyberveiligheid, AI, etc.), zodat we een consequente en 

eenduidige lijn hanteren richting de overheid. 

• Het maken van nieuwe afspraken over de besteding van de kwaliteitsmiddelen in de periode vanaf 

2025. Hiermee dragen we eraan bij dat deze voor de kwaliteit van het onderwijs noodzakelijk middelen 

behouden blijven.  

• Het in 2023/2024 evalueren van de in 2020 ingevoerde Code Goed Bestuur Universiteiten voor een 

transparante en verantwoordelijke vorm van bestuur, toezicht en medezeggenschap. 

 

Om ruimte te scheppen voor deze prioriteiten gaan een aantal taken die tot nu toe bij domein G&A lagen, buiten 

de vereniging belegd worden. Het gaat hierbij met name om het sluiten van de contracten voor de 

readerregeling, de reproregeling en het MJA3-contract. Gelet op de beperkte expertise van het bureau op het 

gebied van dergelijke contracten worden deze werkzaamheden in de komende jaren overgedragen 

(bijvoorbeeld aan één van de universiteiten), waarbij de bestuurlijke besluitvorming wel via de vereniging kan 

verlopen. 

2.7 Domein HR 
 

Structurele werk UNL  

De universiteiten van Nederland willen aantrekkelijke en goede werkgevers zijn die alle ruimte bieden aan 

talent. Voor onze sector is dit cruciaal omdat mensen (hun nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, inventiviteit, 

doorzettingsvermogen, intellect en sociale vaardigheden) bij uitstek de grondstof zijn van de academie. Om 

hieraan bij te dragen, werkt domein HR  aan de volgende zaken:  

1. De vereniging voert namens de universiteiten de cao-onderhandelingen met de 

werknemersorganisaties. Dit betreft niet enkel het voorbereiden van de inzet voor de 

onderhandelingen, de onderhandelingen zelf en het uitwerken van de onderhandelresultaten in een 

nieuwe cao. Wij monitoren ook de implementatie van de cao, ondersteunen universiteiten wanneer 

hier vragen bij zijn en voeren hierover periodiek gesprek met de werknemersorganisaties. Daarnaast 

ondersteunt de UNL het UFO-systeem (bijvoorbeeld door uitvoering van de UFO-evaluatie en de 

UFO-bezwaarcommissie).  

2. De vereniging behartigt de belangen van de universiteiten in landelijke beleidsdiscussies over de 

ontwikkeling van arbeidsrelaties en –voorwaarden. Denk aan discussies over het nieuwe 

pensioenstelsel en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij de vereniging zoveel mogelijk 

samen optrekt met de andere publieke werkgevers. Maar denk ook aan landelijke beleidsdiscussies 

over werkdruk en vaste contracten, en over vrouwelijke hoogleraren, diversiteit & inclusie en sociale 

veiligheid. 

 

Prioriteiten 2022-2025 

De afgelopen jaren is een transitie ingezet in het HR-beleid en in de HR-functie binnen de universiteiten. Deze 

transitie wordt de komende jaren meer en meer zichtbaar in de werkzaamheden binnen domein HR. De 

komende jaren wordt daarom prioriteit gegeven aan in ieder geval de volgende zaken:  

• Vertaling van het gedachtengoed van Erkennen en Waarderen naar moderne arbeidsvoorwaarden en 

een state-of-the-art CAO.  

• Faciliteren van kennisuitwisseling tussen universiteiten ten behoeve van de modernisering van het 

HR-beleid (o.a. hybride werken) en versterking van de strategische HR-functie.  

• Continuering van de inzet op het gebied van sociale veiligheid. 

 

Met deze prioriteiten dragen we eraan bij dat de universiteiten (internationaal) aantrekkelijke werkgevers 

kunnen blijven op een krappe arbeidsmarkt.   

 



 

 

 

14 

2.8 Domein Vereniging 
 

Structurele werk UNL  

Het succesvol functioneren van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in de sector is van groot belang 

voor het functioneren van de vereniging. Het faciliteren en versterken van de samenwerking binnen de 

vereniging - en tussen de vereniging en onze partners - is de focus van het domein Vereniging. Het werk 

binnen dit domein concentreert zich op de volgende gebieden:  

1. De vereniging als platform voor samenwerking met effectief intern overleg: binnen domein vereniging 

zorgen we voor het goed functioneren van het ambtelijke en bestuurlijke overleg binnen de vereniging. 

Het gaat hierbij om voorbereiding en uitvoering van alle bestuurlijke overleggen (GA, bestuur, 

stuurgroepen), maar ook om het behouden en versterken van de nauwe betrokkenheid van 

medewerkers van universiteiten bij het werk van de vereniging.  

2. Het platform voor samenwerking met externe partners. Denk hierbij aan ministeries zoals OCW, de 

Vereniging Hogescholen, de studentenorganisaties en andere stakeholders. Binnen domein 

vereniging zorgen we voor het goed functioneren van met name de bestuurlijke contacten met al deze 

partners.  

3. De P&C-cyclus van de vereniging op orde. Wat moet zij bereiken en wat heeft zij gerealiseerd? Binnen 

domein vereniging wordt gewerkt aan o.a. het meerjarenplan en het jaarverslag.  

 

Prioriteiten 2022-2025 

De komende jaren krijgen de volgende zaken prioritiet binnen domein vereniging:  

• Het versterken van het functioneren van UNL als platform voor samenwerking. Prioriteiten hierbij 

zijn: 

o we organiseren tweejaarlijks een groot ‘Universiteiten van Nederland’-festival (in plaats van 

aparte congressen voor o.a. onderwijs en impact). 

o we nodigen medewerkers van universiteiten die participeren in landelijke netwerken meer 

uit om hun kennis en expertise in te zetten voor de vereniging. Denk hierbij aan het 

opstellen van voorstellen en het vertegenwoordigen van de sector in ambtelijke overleggen.  

o we maken de grote mate van samenwerking in de sector meer zichtbaar, onder meer via 

de nieuwe website van UNL.  

o we geven invulling aan een faciliterende rol van UNL rondom projecten/initiatieven waarbij 

één of meerdere instellingen het voortouw nemen. 

o we komen tot goede afspraken over de positie van de disciplineoverleg-organen binnen de 

sector (en de vereniging).  

o We ontwikkelen UNL als ‘blended vereniging’. We zorgen dat de samenwerking binnen 

UNL goed blijft functioneren terwijl we structureel overschakelen op een combinatie van 

digitale, fysieke en hybride overleggen. 

• In de periode 2022-2025 willen we de inhoudelijke P&C-cyclus van de UNL versterken: het bestuur 

wordt beter in staat gesteld om prioriteiten te stellen en we laten aan onze achterban en de 

buitenwereld beter zien wat we hebben gerealiseerd – als vereniging én als sector. 

2.9 Uitbreiding capaciteit voor structurele werkzaamheden 
 

Om de structurele werkzaamheden van UNL goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om de structurele 

formatie van het bureau op drie domeinen uit te breiden. Deze uitbreidingen zijn verwerkt in de 

meerjarenbegroting in hoofdstuk 4. 

 

1. HR: Door de beperkte bezetting van het HR-domein lag de focus de afgelopen periode op hetgeen 

wat hoogstnoodzakelijk is (CAO) en was er maar beperkt ruimte voor nieuwe vragen (de vertaling 

van het gedachtegoed van Erkennen en Waarderen naar moderne arbeidsvoorwaarden). Ook taken 

die vallen onder de thema’s Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden (werkdruk) en Pensioen 
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kregen hierdoor maar beperkt aandacht. De uitbreiding zal de kwaliteit van de dienstverlening blijven 

waarborgen en zorgen dat we de structurele werkgeverstaken volwaardig uit blijven voeren.  

 

2. Communicatie en public affairs: het voorstel voor een uitbreiding komt voort uit verschillende 

ontwikkelingen. Ten eerste de opdracht van de leden om een grotere impact te realiseren in politiek 

en samenleving. Dat vergt extra inzet, met name op het vlak van politieke lobby op de 

korte/middellange termijn en het vaker uitvoeren van landelijke communicatie-campagnes in nauwe 

samenwerking van de universiteiten en UNL. Ten tweede wordt er steeds meer interactie verwacht 

tussen stakeholders en maatschappelijke organisaties als UNL. Enkel het verspreiden van onze 

boodschappen volstaat niet – we gaan ook (online) in gesprek in geval van vragen en reacties via 

verschillende (en groeiend aantal soorten) kanalen.  

 

3. Valorisatie: het vergroten van onze impact staat de afgelopen jaren steeds hoger op de agenda van 

de universiteiten en de UNL. In dit kader heeft UNL de afgelopen jaren ook meer werk verzet op dit 

gebied. Denk hierbij aan een versterkte lobby in lijn met de agenda Valorisatie met hoge Ambitie, 

het invullen van de secretaris-functie van het KTO-overleg en het coördineren van verschillende 

KTO-werkgroepen. Het bureau wordt daarom uitgebreid met een vaste beleidsadviseur valorisatie. 

Dit maakt het ook mogelijk om ons als sector de komende jaren actiever in te zetten voor beter 

passende PPS-spelregels. 
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3 Tijdelijke projecten UNL 

 

Tijdens de looptijd van het Meerjarenplan 2022-2025 gaan de universiteiten van Nederland op een aantal 

thema's een impuls geven aan het realiseren van hun gezamenlijke ambities. In dit hoofdstuk staan de 

projecten die hier het resultaat van zijn centraal. Per project is aangegeven wat we voor de sector willen 

realiseren, welke activiteiten we gaan ondernemen en wat de looptijd is. In de meerjarenbegroting in 

hoofdstuk 4 is terug te vinden wat de kosten van de projecten zijn. Voor alle projecten geldt dat ze aan het 

eind van de hier aangegeven looptijd in principe eindigen. Indien gewenst, kunnen de leden rond de 

einddatum vanzelfsprekend wel besluiten om het project alsnog te verlengen of een deel van het werk in te 

laten dalen in de structurele werkzaamheden van UNL.  

3.1 Erkennen en waarderen (t/m 2026) 
 

Aanleiding 

In november 2019 hebben VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMW het position paper ‘Ruimte voor ieders 

talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ gepubliceerd. Hierin 

hebben we de ambitie uitgesproken dat we het werk van wetenschappers breder willen gaan erkennen en 

waarderen. Sinds de lancering van het position paper hebben alle universiteiten, KNAW-instituten, NWO-

instituten, NWO & ZonMW commissies ingesteld die met het waarmaken van deze ambitie aan de slag zijn. 

Ook is de samenwerking binnen het landelijke programma – ondanks de beperkingen door COVID-19 – goed 

van start gegaan. Om onze ambities te realiseren is echter een diepgaande cultuurverandering nodig, die 

meerdere jaren de tijd vergt.  

 

Ambitie en agenda 

Het is onze ambitie om een cultuurverandering te realiseren waarmee we meer ruimte maken voor de 

verschillende talenten van wetenschappers. We willen dat beoordelingssystemen in de wetenschap zowel 

samenwerking in teams als het unieke talent van individuele wetenschappers waarderen. We creëren meer 

differentiatie in loopbaanpaden; we leggen het accent op de kwaliteit van het werk en leggen minder nadruk 

op kwantitatieve resultaten; we doen zowel recht aan de individuele kwaliteiten en ambities van 

wetenschappers als aan teamprestaties; we stimuleren alle aspecten van open science; en we stimuleren 

hoogwaardig leiderschap in de academie. Mede hierdoor hopen we ook de hoge werkdruk weer tot het juiste 

niveau terug te brengen. 

 

Alleen samen kunnen we deze cultuurverandering in de wetenschap vormgeven door: 

• Elkaar te inspireren en van elkaar te leren door pilots en experimenten te delen; 

• De stappen die de verschillende instellingen zetten, beter zichtbaar te maken; 

• Te zorgen dat de universiteiten, onderzoeksinstituten en onderzoeksfinanciers acties op elkaar af 

kunnen stemmen; 

• Aan overkoepelende vragen die één instelling alleen niet kan oplossen samen te werken; 

• Internationaal een stem te hebben om de internationale transitie verder te brengen. 

 

Daarom dragen we met alle betrokken partijen (UNL, NFU, KNAW, NWO, ZonMW en OCW) bij aan een 

landelijke programma-organisatie die zich richt op zes typen activiteiten:  

A. Coördineren, faciliteren, inspireren en verbinden 

B. Online platform en community om good practices te delen 

C. Veranderkundige expertise en ondersteuning 

D. Strategische verandercommunicatie 

E. Plannen en organiseren van gezamenlijke Erkennen & Waarderen bijeenkomsten 

F. Inspireren van en participeren in de internationale dialoog 

 

Budget en looptijd 
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De landelijke programma-organisatie van het programma Erkennen & Waarderen wordt vanaf 2022 bij de 

vereniging Universiteiten van Nederland ondergebracht. Het gaat om een programma met een budget van in 

totaal €3.250.000 miljoen voor de periode 2022 t/m 2026, waarvan naar verwachting 50% door OCW wordt 

gesubsidieerd. De overige kosten worden gedragen door de andere partners, waarbij UNL in totaal €708.575 

bijdraagt voor een periode van 5 jaar (exclusief in kind bijdragen van het UNL-bureau en anderen).  

3.2 Onderwijsinnovatie (t/m 2025) 
 

Aanleiding 

Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2019-2020 is besloten extra capaciteit te creëren bij UNL ten 

behoeve van het thema onderwijsinnovatie. De afgelopen jaren is binnen deze prioriteit met name gefocust 

op de uitvoering en doorontwikkeling van het Versnellingsplan en – zeker in het afgelopen jaar – het 

ontwikkelen van de UNL-visie op onderwijsinnovatie en onze voorstellen voor het Groeifonds. Door de 

coronacrisis heeft het thema onderwijsinnovatie enkel aan relevantie gewonnen en de verwachting is dat de 

komende jaren ook op het gebied van belangenbehartiging hier veel werk ligt.  

 

Ambitie en agenda 

We geven opvolging aan de Visie onderwijsinnovatie die in 2021 is vastgesteld. Samen met de bestuurlijke 

werkgroep onderwijsvernieuwing wordt in ieder geval uitwerking gegeven aan de volgende thema’s:  

• visie op het onderzoeksgebonden karakter van het academisch onderwijs;  

• het vinden van een werkwijze voor afstemming over vernieuwing van het onderwijsaanbod; 

• het inventariseren van onderwerpen waarop instellingen willen experimenteren en welke 

(wettelijke/financiële) knelpunten hierbij in de weg staan; 

• het opstellen van een advies voor continue professionalisering van docenten (modulairder en 

flexibeler BKO/BKO deelcertificaten en terugkomonderwijs); 

• het doen uitwisselen van best practices (zie UNL-festival en de door de Open Universiteit vorm te 

geven online community voor onderwijsvernieuwers). 

 

We gaan in overleg met de overheid over de noodzakelijke wijzigingen in wet- en regelgeving m.b.t. 

flexibilisering en modularisering (o.a. experiment leeruitkomsten en vervolg vraagfinanciering), en we 

versterken de lobby richting Europa en de Europese Unie rondom de ontwikkelingen met (Big) Tech bedrijven 

(ook op basis van het advies Publieke waarden). 

 

We blijven ons inzetten voor het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie en het goedgekeurd krijgen van een 

Groeifondsvoorstel op het gebied van onderwijsdigitalisering. In 2022 start het laatste jaar van het 

Versnellingsplan. Dit zal voornamelijk in het teken staan van implementatie van producten, herkenbaarheid 

van producten vergroten en het borgen van de producten voor de lange termijn. Grote projecten die specifiek 

vorm zullen krijgen zijn in ieder geval de pilot microcredentials, de pilot studentmobiliteit (loopt ook nog in 

2023), een traject rondom open leermaterialen en het referentiekader Studiedata. Gedurende 2022 zal er 

(ook in samenwerking met stuurgroep van het Versnellingsplan) gekeken worden naar het vervolg op het 

Versnellingsplan. 

 

Budget en looptijd 

Het project onderwijsinnovatie loopt tot en met 2025 en het budget is grofweg 80K per jaar.  

3.3 Lerarenagenda (t/m 2025) 
 

Aanleiding 

Het lerarentekort is een urgent maatschappelijk vraagstuk waarin de universiteiten een belangrijke rol 

vervullen. Door als universiteiten meer academisch opgeleide leraren op te leiden voor primair en voortgezet 



 

 

 

18 

onderwijs, dragen we bij aan het zowel kwantitatief als kwalitatief verminderen van het lerarentekort. Dit zorgt 

op termijn bovendien voor kwalitatief betere instroom in het wetenschappelijk onderwijs.  

 

UNL werkt al geruime tijd aan dit vraagstuk. Eerst op basis van de VSNU-Lerarenagenda 2013-2017. De 

afgelopen jaren werken we, in nauwe samenwerking met de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen 

(ICL), aan de uitvoering van het VSNU-ICL Actieplan Leraren VO 2019-2021 en het Actieplan Leraren PO 

2020-2022.  

 

Recent hebben we samen met OCW en de Vereniging Hogescholen de ambities en agenda voor de periode 

t/m 2024 vastgesteld in het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Gezien de blijvend hoge 

urgentie van het lerarentekort en de intensieve betrokkenheid van UNL en de ICL bij het bestuursakkoord en 

diverse landelijke dossiers, zal UNL deze strategische prioriteit gedurende de looptijd van het komende 

meerjarenplan handhaven.   

 

Ambitie en agenda 

UNL werkt nauw samen met de ICL (landelijk overleg van universitaire lerarenopleidingen) aan de uitvoering 

van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Het bestuursakkoord is gericht op het verder 

flexibiliseren van lerarenopleidingen. De komende jaren ligt de focus op de verdere uitvoering van dit akkoord 

en de diverse deelprojecten, waaronder het starten van nieuwe masterroutes naar het leraarschap in het 

primair onderwijs, het modulariseren van de lerarenopleiding en maatwerkprogramma’s voor meer zij-

instromers en het verkennen en door ontwikkelen van het werken met leeruitkomsten. Daarnaast gaan 

universiteiten in regionaal verband intensiever samenwerken met hogescholen in regionale allianties, om op 

die manier beter te voldoen aan de vragen en behoeften vanuit scholen op het gebied van opleiden en 

professionaliseren van leraren. Tot slot is UNL actief in diverse landelijke bestuurlijke dossiers, zoals het 

Samen Opleiden & Professionaliseren, de herziening van het bevoegdhedenstelsel en de verder uitwerking 

van het actieplan ‘Duurzaam werken in het Onderwijs’.  

 

Budget en looptijd 

We zetten de huidige inzet op het project Lerarenagenda gedurende de komende jaren voort. Dit wil zeggen 

dat er 1 fte voor dit project beschikbaar is op het UNL-bureau. Hiervan wordt 60% bekostigd door UNL en 

40% door de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL). Daarnaast is er voor de landelijke 

uitvoering van het bestuursakkoord capaciteit beschikbaar bij één van de instellingen – gefinancierd uit de 

middelen van het bestuursakkoord - waarmee nauw wordt samengewerkt. De voorgestelde looptijd van dit 

project is t/m 2025, gelet op de looptijd van het huidige bestuursakkoord en de verwachting dat het 

lerarentekort in ieder geval t/m 2025 een groot maatschappelijk vraagstuk blijft. 

3.4 Kostenonderzoek en nieuw bekostigingsmodel (t/m 2023) 
 

Aanleiding 

In 2020 heeft PwC in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de toereikendheid van 

het macrobudget, de doelmatigheid van de besteding en de kosten(toerekening) in het mbo, hbo en wo. Voor 

onderlinge gedachtewisseling en beter inzicht in de kosten-kwaliteit dynamiek heeft UNL parallel een drietal 

eigen werkgroepen met deelonderzoeken ingesteld. Daarbij zijn kosten, tijdsbesteding, en de relatie tussen 

kosten en kwaliteit nader onderzocht. In een van deze deelonderzoeken is gekeken naar mogelijkheden om 

op basis van curriculum-informatie en met gebruikmaking van de methode van time-driven Activity-Based 

Costing (ABC) meer inzicht te krijgen in (met name) de kosten van onderwijs. Het is een aanpak om de 

kostenbepaling zoveel mogelijk op reële en verifieerbare activiteiten te baseren. In het verlengde hiervan is er 

een onderzoekpilot gedaan naar tijdbesteding van wetenschappelijk personeel (ResearchNed, 2021). Doel 

van dit onderzoek was na te gaan of feitelijke tijdbestedingsinformatie als basis kan dienen voor 

kostenberekeningen. Voorgesteld wordt om hier de komende jaren op voort te bouwen, gevat in een 

ambitieus en uitdagend ‘haalbaar en schaalbaar’ vervolgprogramma. 
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Ambitie en agenda 

Het programma heeft als ambitie vervolgstappen te zetten in een beter begrip van, inzicht in, en het 

inzichtelijk maken van kosten voor interne sturingsdoeleinden. En hiermee bij te dragen aan het goede 

gesprek met en tussen leidinggevenden, personeel, studenten en andere interne stakeholders.  

 

Primair is het programma er dus op gericht om zélf meer zicht te krijgen op de interne kostendynamiek, mede 

gegeven het trilemma van doelmatigheid – kwaliteit – toegankelijkheid. Secundair kan het programma ook 

inzichten opleveren die relevant zijn voor toekomstige externe (politieke) ontwikkelingen, bijvoorbeeld 

discussies over aanpassing van de bekostigingssystematiek.  

 

Na twee jaar moet het programma in ieder geval een (door)ontwikkelde en getoetste methode van 

kostenanalyse en daarbij behorende wijze van dataverwerking hebben opgeleverd. Deze methode moet 

zodanig ontwikkeld zijn, dat zij geschikt is om op grote schaal en tegen acceptabele kosten in universiteiten 

te worden ingevoerd ter versterking van de interne bedrijfsvoering. In het programmaplan worden vijf fasen 

onderscheiden om tot dit resultaat te komen.  

 

Budget en looptijd 

Het programma heeft een looptijd t/m eind 2023. Vooralsnog wordt enkel fase 1 uitgevoerd. Begin 2022 

bespreekt de Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF) de wenselijkheid van het uitvoeren van de 

daarop volgende fasen. Vooralsnog is er derhalve geen budget opgenomen in de begroting voor dit project.  

3.5 LLO en Human Capital Agenda's (t/m 2023) 
 

Aanleiding 

De afgelopen jaren is de ambitie van universiteiten en de vraag vanuit de samenleving om bij te dragen aan 

een leven lang ontwikkel cultuur toegenomen. Door innovaties die grote veranderingen in de samenleving 

teweegbrengen en de complexiteit die meerdere transities gelijktijdig met zich meebrengen voor de 

arbeidsmarkt, groeit de vraag naar het delen van kennis vanuit de wetenschap. Kennis veroudert snel. 

Daarnaast verandert ook de arbeidsmarkt; mensen zijn flexibeler in werk en werkgevers, en werken langer 

door. Om die redenen hebben de universiteiten stappen gezet om nog concreter bij te dragen aan deze 

behoefte.  

 

In 2019 hebben de UNL (VSNU), VH en MBO-Raad in het klimaatakkoord afgesproken om te verkennen op 

welke wijze zij in gezamenlijkheid onderwijs voor deze maatschappelijke opgave kunnen bieden. In datzelfde 

jaar heeft SEO namens UNL en de andere onderwijskoepels een onderzoek uitgevoerd over leerrechten. 

Hieruit is een gezamenlijke position paper ‘een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ voortgekomen en er 

zijn dialogen opgestart met de ministeries (OCW, EZK, SZW), over de rol van het publieke hoger onderwijs 

voor LLO. Eind 2019 gaf de strategisch agenda hoger onderwijs weer dat er vanuit het ministerie ambities 

zijn om het publieke hoger onderwijs een grotere bijdrage aan leven lang ontwikkelen te laten vervullen. Het 

in 2020 gepubliceerde advies van de commissie Borstlap onderstreepte deze behoefte.  

 

Uit inventarisatie onder de universiteiten bleek dat er behoefte was aan nationale activiteiten om de 

randvoorwaarden voor LLO vanuit de universiteiten te verbeteren en de banden met het veld te versterken. 

Hieruit is in 2020 een nationaal initiatief voor leven lang ontwikkelen ontstaan. De activiteiten die voort zijn 

gekomen uit dit initiatief dragen bij aan het verstevigen van de posities van de universiteiten rondom LLO en 

brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee om LLO goed te verankeren in de organisatie 

(professionalisering/ veranderkunde, systeeminnovatie).   

 

Verbonden aan deze ontwikkelingen, worden de universiteiten steeds vaker gevraagd om bij te dragen aan 

human capital agenda’s, die zowel op nationaal, regionaal als sectoraal niveau tot stand zijn gekomen.  

 

Ambities en agenda 
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Met het nationaal initiatief voor leven lang ontwikkelen zijn vier prioriteiten uitgesproken om in 

gezamenlijkheid op te pakken. Daarnaast hebben universiteiten zich gecommitteerd aan eigen activiteiten 

zoals o.a. het ontwikkelen van aanbod. Uit deze prioriteiten zijn verschillende activiteiten voortgekomen die 

nog altijd lopen. De volgende tabel geeft de activiteiten weer die landelijk worden uitgevoerd per prioriteit.  

 

 

Agenda/ prioriteiten Activiteiten 

Het ontsluiten van 

landelijk aanbod via een 

nieuwe LLO website 

• Het ontwikkelen van een LLO website waar het aanbod wordt ontsloten 

met bijbehorende campagne (lancering nov 2021); 

• Het bijdragen aan een landelijk scholingsportaal waar advies op maat 

over o.a. financiering wordt geboden vanuit OCW (lancering 2022); 

Randvoorwaarden om 

aanbod uit te breiden 

• Opstellen van een lobby-agenda op basis van de aangenomen visie 

(2021/2022); 

• Volgen van beleidsontwikkelingen rondom leerrechten; 

• Begeleiden van een op te richten werkgroep leerrechten; 

• Gezamenlijke strategie voor de STAP-regeling; 

• Bijhouden van de lessen en impact van de pilot leeruitkomsten vanuit 

OCW (wordt in wet omgezet in 2022); 

• Groeifonds voor het versterken van de rol van universiteiten voor LLO;  

• Ontwikkelingen van studievouchers; 

• Onderzoek uitgezet over witte vlekken in het onderwijs op gebied van AI 

en energie-en grondstoffentransitie (publicatie Q4 2021);  

• Volgen van ontwikkelingen in de EU rondom leven lang ontwikkelen, 

microcredentials, leerrechten etc.  

Certificering voor LLO • Samen met OCW & VH een pilot voor microcredentials begeleiden (in 

ontwikkeling); 

• Handreiking kwaliteitszorg (in ontwikkeling); 

• Bijdragen aan landelijke werkgroepen voor het in kaart brengen van 

competenties/skills; 

Kennisdeling over o.a. 

financiering, governance, 

didactiek, 

kwaliteitsborging 

• Het opzetten en faciliteren van een learning community tussen de 

universiteiten; 

• Deelname aan landelijk overleg voor human capital agenda’s, AI Coalitie 

en techniekpact en kennisdeling/betrekken van universiteiten waar 

relevant; 

• Delen van nieuwe onderzoeken, beleidsdocumenten en andere 

relevante nationale ontwikkelingen.  

 

Deze activiteiten worden besproken in een ambtelijk LLO netwerk waarin alle universiteiten zijn aangesloten 

en die de stukken voorbereid voor de SOO en de Stuurgroep Strategie, Public Affairs en Governance 

(SSPG).  

 

Budget en looptijd 

De huidige investeringen omvatten de kosten van een beleidsmedewerker tot en met april 2023. Daarnaast 

heeft het bestuur in april – op advies van de SSPG – reeds besloten om de kosten voor de gezamenlijke 

LLO-website (o.a. beheer en marketing) in 2022 en 2023 via de UNL-begroting te laten lopen.  

 

Enkele van bovenstaande activiteiten zullen in 2022 zijn afgerond, maar de meeste vereisen ook in 2023 

aandacht vanuit het bureau. Daarnaast zien we dat deze ontwikkelingen nieuwe vragen bij de universiteiten 

teweegbrengen om de professionaliseringslag rondom LLO goed in de organisatie te borgen. De activiteiten 

van UNL richten zich de komende jaren daarom enerzijds op het verstevigen van de lobby richting OCW en 

het verder vorm geven van de bovengenoemde prioriteiten, en anderzijds op het in kaart te brengen van de 

manier waarop LLO nog beter ingebed kan worden in de universiteiten (voor zover hier de wens is om in 

gezamenlijkheid op te treden).  
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Om die reden bouwen we ook een aantal voorwaarden en evaluatiemomenten in voor dit project. Zo zien wij 

nut en noodzaak om de huidige investeringen vanuit het bureau te overwegen indien: 

• De aanvraag voor het groeifonds op gebied van LLO (al dan niet voorwaardelijk) wordt toegekend. 

In dit geval zal naar verwachting een deel van de benodigde extra investeringen met middelen uit de 

groeifondsaanvraag worden gefinancierd. 

• Wet- regelgeving en financiering wordt aangepast en de behoefte vanuit de universiteiten voor 

landelijke ondersteuning in dat proces toeneemt. 

3.6 Open Science en Open Access (t/m 2023) 
 

Aanleiding 

‘Open Science’ staat voor de overgang naar een nieuwe, meer open en participatieve manier om 

wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, te publiceren en te evalueren. Dit verbetert de transparantie, 

kwaliteit, reproduceerbaarheid en impact van wetenschap, en daarmee de betrouwbaarheid die nodig is voor 

robuuste besluitvorming en voor publiek vertrouwen in de wetenschap. Het is een langdurige transitie die 

uiteindelijk zal worden ingebed in alle reguliere onderzoeks- en valorisatie-activiteiten van kennisinstellingen.  

 

Ambitie Open Access 

Vanaf 2014/2015 lag de nadruk vooral op het ‘Open Access’ beschikbaar krijgen van wetenschappelijke 

artikelen en heeft de VSNU een groot aantal 'deals’ met uitgevers gesloten. In recent gepubliceerde 

haalbaarheidsstudies wordt genoemd dat we voor een aantal uitdagingen staan m.b.t. de 100% open access 

ambitie. Dit zijn deels financiële uitdagingen, gezien het snel stijgende aantal gepubliceerde artikelen en 

tijdschriften. Schaalgrootte is gewenst en alle koepels en buitenuniversitaire kennisinstellingen hebben 

aangegeven toe te willen werken naar een nationaal consortium voor een meersporige open access 

strategie.  

 

Ambitie Open Science 

Na lancering van Nationaal Plan Open Science (NPOS) in 2016 hebben de universiteiten hun open science 

activiteiten verder opgeschaald. Hoewel de speerpunten en de omvang van de activiteiten per instelling 

verschillen zijn Open Access en FAIR data thema’s die bij elke instelling aandacht krijgen. Tot nu toe ligt de 

uitvoering van FAIR data bij elke instelling apart en besteedden universiteiten hier in 2019 naar schatting 

circa 35 tot 65 miljoen euro aan (dataprofessionals, research supporters, data storage, training, repositories). 

De trekkers van universitaire open science programma’s hebben dan ook aangegeven dat de noodzaak voor 

samenwerking sterk groeit, zowel op Open Access als FAIR data.   

 

Andere thema’s waarop samenwerking als noodzakelijk wordt gezien zijn: 

• de digitale infrastructuur 

• landelijke evaluatie en monitoring (nu alleen jaarlijks een open access monitor) 

• public engagement en creëren maatschappelijk impact  

• de koppeling naar Erkennen & Waarderen 

• academische soevereiniteit als overkoepelende principe inclusief ondersteunende wet- en 

regelgeving.  

 

Prioriteiten 

Bovenstaande vraagt de komende periode om nadere uitwerking van de manier waarop de nationale 

samenwerking moet worden vormgegeven, inclusief bijhorende organisatie en financiering en daarmee ook 

positionering van het UNL-bureau. Voorstel is dan ook om deze strategische prioriteit te handhaven. Daarbij 

geldt wel dat de komende jaren nadrukkelijk keuzes zullen worden gemaakt t.a.v. de werkzaamheden die bij 

de instellingen, UNL en overkoepelende samenwerkingsverbanden (zoals NPOS en in Europa) komen te 

liggen. Open Science zal langdurig een belangrijke thema blijven en vereist een goede duurzame inbedding. 

De komende twee jaren zal gezocht worden naar een structurele positionering inclusief bijhorende 
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governance en bekostiging. Benodigde opschaling van de samenwerking zal gefinancierd worden met 

financiële middelen buiten het UNL-bureau om.  

 

Capaciteit 

De komende periode zal evenwel een aantal belangrijke taken bij het UNL-bureau blijven liggen. Onder 

andere de voorbereiding van die landelijke samenwerking, de afstemming met Nederlandse overheid en de 

Europese Unie, de landelijk monitoring en het aantonen van de impact die universiteiten met open science 

genereren, het ondersteunen van de onderhandelingen met uitgevers en platform aanbieders, het faciliteren 

van de ambtelijk en bestuurlijk samenwerken voor een gedragen UNL-visie op open science, platform bieden 

voor gezamenlijke netwerken van experts, vertaling van open science praktijken naar modernisering HR-

beleid (ook i.r.t. Erkennen & Waarderen) en het faciliteren van innovaties in scholarly communication. Na 

inschatting zal dat het bureau jaarlijks circa €150.000 kosten, waarvan gestreefd wordt dat circa €50.000 

vanuit NPOS wordt gedragen m.b.t. het opzetten van landelijke samenwerking. 

3.7 Integrale Veiligheid (t/m 2023) 
 

Aanleiding 

Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van onder meer cybersecurity, kennisveiligheid en sociale 

veiligheid, heeft het bestuur in 2020 besloten om als UNL te investeren in het onderwerp Integrale Veiligheid. 

Specifiek voor dit onderwerp is een extra beleidsadviseur aangesteld. Hoewel deze extra capaciteit de 

afgelopen periode voor een deel is besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van corona, zijn er ook al 

flinke stappen gezet op de bredere IV-agenda (denk aan het kader Kennisveiligheid en de handreiking 

bedreigde wetenschappers).  

 

Ambitie 

Universiteiten zorgen voor een veilig en open werk-, studeer- en onderzoekklimaat. Hiervoor zijn instellingen 

primair zelf aan zet en verantwoordelijk. Secundair werken zij daartoe met elkaar samen in diverse gremia. 

Strategisch veiligheidsbeleid is een taak voor de koepels, zeker wanneer sprake is van beleid dat effect heeft 

op het handelen van instellingen of als sprake is van gevoelige kwesties. De inzet van UNL zal zich met 

name richten op het positioneren van integrale veiligheid als thema en het goed inrichten van relevante 

netwerken waarin de universiteiten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren. De scheidslijnen 

tussen de verschillende veiligheidsonderwerpen kunnen op die manier beslecht worden en de veiligheid van 

medewerkers, studenten en kennis kan daarmee toenemen. In samenwerking met de bestuurlijk trekkers zal 

hieraan in de praktijk verder vorm worden gegeven.  

 

Agenda en acties 

In april jl. is in de SBF besproken dat de stuurgroep IV-HO opgegeven zal worden, het werkprogramma 

Integrale Veiligheid extern wordt geëvalueerd en dat daarna besloten wordt in de SBF om al dan niet een 

nieuwe business case te maken voor gezamenlijke afstemming van integrale veiligheid met hogescholen. De 

nadere uitwerking van de integrale veiligheidsagenda is in volle gang. Doel is om begin 2022 een uitgebreide 

roadmap integrale veiligheid aan de SBF voor te leggen, met daarin de benodigde acties op de thema’s: 

Integriteit, Sociale veiligheid, Gebouwveiligheid, BHV en fysieke veiligheid, Arbo en milieu, 

Internationalisering, Informatieveiligheid, Privacy, Zorgwekkend gedrag en radicalisering en Kennisveiligheid.  

 

Afgesproken is reeds dat universiteiten een eigen risicomanagementsysteem ontwikkelen. Gezamenlijk wordt 

daarnaast ingezet op actuele thema’s en worden minimumstandaarden en -normen binnen de sector op 

bovenstaande thema’s afgesproken. Het UNL-bureau ondersteunt de afstemming binnen de bestuurlijke 

gremia van de vereniging. Daartoe wordt het IV-netwerk meegenomen in de gevraagde adviezen. UNL is 

tevens het aanspreekpunt voor externe partijen zoals ministeries (bestuurlijk en ambtelijk), de 

veiligheidsdiensten en andere stakeholders waar het gaat om sectorbeleid en -afspraken. 

Het UNL-bureau zal voornamelijk een rol spelen bij acties op vier prioritaire thema’s, hieronder enkele 

voorbeelden:  
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1. Cybersecurity 

Versterken van kennisuitwisseling via bijvoorbeeld CISO-netwerken, het onderwijs-CERT en bijvoorbeeld het 

Platform IV-HO en daarmee bijdragen aan de gezamenlijke ambitie om de cyberweerbaarheid te verhogen 

door risico gebaseerd operationele maatregelen in te voeren en binnen 2 jaar aantoonbaar te voldoen aan de 

sectornorm – gemiddeld volwassenheidsniveau 3. 

 

2. Sociale veiligheid 

Faciliteren en begeleiden van gezamenlijke afspraken en opvolging van eventuele acties (zoals bijvoorbeeld 

een meld- en adviespunt bedreigde wetenschappers), onder meer door het oprichten en ondersteunen van 

een ambtelijk netwerk sociale veiligheid. 

 

3. Kennisveiligheid 

Faciliteren van een landelijk netwerk van adviesteams universiteiten, en vergroten awareness 

kennisveiligheid binnen en buiten de sector door onder andere het organiseren van bijeenkomsten. 

 

4. Crisisbeheersing en crisiscommunicatie 

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft UNL de ambitie uitgesproken een sectoraal crisisprotocol te 

schrijven. Hierin moet duidelijk zijn welke crisisstructuur de UNL heeft met het Bestuurlijk Crisisteam (BCT) 

en het Ambtelijk Crisisteam (ACT). Het crisisprotocol zal mede op basis van de lessen uit de coronacrisis 

opgesteld worden. Indien nodig signaleert het bureau bij het bestuur wanneer het crisisprotocol in werking 

zou moeten treden.   

 

Beoogde resultaten 

De voorgestelde inzet van het bureau op Integrale Veiligheid zorgt ervoor dat:  

• De Nederlandse universiteiten van elkaar leren en waar relevant samenwerken op het gebied van 

integrale veiligheid en de aandachtsgebieden daarbinnen, onder andere door het faciliteren van 

relevante netwerken. 

• UNL en VH gezamenlijk blijven optrekken in het ontwikkelen van beleid en handelingsrepertoire. Op 

relevante thema’s is de samenwerking met andere spelers  (zoals SURF, KNAW en NWO) versterkt 

en op een effectieve manier vormgegeven. 

 

Einddatum en budget 

Voorstel is om de huidige capaciteit vooralsnog tot en met 2023 te handhaven. Voorzien wordt dat er nog 

minstens twee jaar nodig is om onder meer de landelijke netwerken goed in te richten. Eind 2023 zal 

vervolgens geëvalueerd worden en bekeken worden of de werkzaamheden met minder capaciteit kunnen 

‘indalen’ in het structurele werkpakket van het bureau.   

3.8 Intensivering Europese lobby (t/m 2024) 
 

Aanleiding  

De Brusselse besluitvorming en financiering zijn voor Nederlandse universiteiten van groot en groeiend 

belang. UNL besteedt veel capaciteit aan de Haagse lobby, maar veel minder aan de Brusselse. We zijn 

daarop wel aangehaakt via Neth-ER en indirect via de permanente vertegenwoordiging van OCW, maar dit is 

vaak te indirect om een goede positie in te nemen als sector. Het gaat hierbij zowel om beïnvloeding ten 

gunste van Nederlandse universiteiten (hoe ziet een nieuw Horizonprogramma eruit en sluit dit aan op wat wij 

goed kunnen?), als om het zichtbaar maken van onze bijdrage aan een sterk Europa. 

Het afgelopen kwartaal is er, onder aanvoering van vier collegevoorzitters, door het UNL-bureau gewerkt aan 

een opzet voor een intensievere samenwerkingsagenda op het vlak Europa en onderzoek. De agenda krijgt 

nog nader vorm en wordt geagendeerd in de Stuurgroep Strategie, Public Affairs en Governance (SSPG).    
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Ambitie en agenda 

De inzet van UNL zal zich met name moeten richten op intensivering van de lobby richting Europese 

besluitvorming, het organiseren van ontmoetingen tussen onze leden en relevante Brusselse partijen en 

daarvan afgeleide communicatie. In samenwerking met de vier genoemde voorzitters zal hieraan in de 

praktijk verder vorm worden gegeven. Zeker is dat een intensivering op onze Brusselse positie, gezien de 

huidige werkdruk op het bureau en andere internationale prioriteiten, extra inzet zou vereisen.   

Het UNL-bureau kan een rol spelen bij acties op vier verschillende deelgebieden, te weten:  

 

1. Aanwezigheid in Brussel 

• De Nederlandse universiteiten moeten (op bestuurlijk niveau) vaker in Brussel aanwezig zijn om de 

vertegenwoordiging van standpunten te versterken. Op basis van inhoudelijke stellingname zet UNL 

ontmoetingen op tussen (een deel van) de universiteiten en relevante gremia in Brussel.  

• Rol UNL-bureau: leggen van contacten met relevante stakeholders in Brussel, in samenwerking met 

Neth-ER; begeleiden van afspraken, inclusief agendasetting in samenwerking met de universiteiten 

en opvolging van eventuele acties.  

 

2. Bilaterale samenwerking 

• Bilaterale samenwerking tussen UNL en Europese counterparts is een onderbelicht instrument 

binnen (het internationale team van) het UNL-bureau. Dit terwijl het in Europese discussies dikwijls 

loont om gezamenlijk op te trekken. De universiteiten kunnen met ondersteuning van het bureau 

meer investeren in onze Europese zusterverenigingen, met name op het gebied van politieke 

onderwerpen en strategische beleidsthema’s.  

• Rol UNL-bureau: strategische relaties leggen op basis van thematische ontwikkelingen, opstellen 

van position papers.  

 

 3. Informatiepositie 

• Met betrekking tot Europese ontwikkelingen is er een zeer gedifferentieerd informatieaanbod van 

organisaties zoals Neth-ER en de EUA; Europese allianties als LERU, The Guild en YERUN en 

nationale universiteitskoepels. Het UNL-bureau is momenteel niet optimaal ingericht om deze 

informatiestromen te verwerken, te analyseren en relevante ontwikkelingen te signaleren. Dit terwijl 

een sterkere informatiepositie zorgt voor een betere standpuntbepaling en daardoor positionering in 

relevante Europese beleidsdiscussies (zie ook 1 en 2).  

• Rol UNL-bureau: informatieverwerking, onderhouden van structurele contacten met relevante 

stakeholders in samenwerking met de universiteiten, het maken van analyses voor ambtelijke en/of 

bestuurlijke bespreking.  

 

 4. Communicatie en lobby  

• Door een betere informatiepositie, meer zichtbaarheid en meer bilaterale samenwerking kunnen 

Nederlandse universiteiten zich beter positioneren in het Brusselse debat en kan Nederland 

maximaal bijdragen aan Europa op het gebied van kennis en innovatie. Desalniettemin is het 

belangrijk dat hier een strategische lobby- en communicatieaanpak aan ten grondslag ligt.  

• Rol UNL-bureau: opstellen EU-communicatiestrategie, monitoren en signaleren van relevante 

ontwikkelingen en deze omzetten naar communicatie.  

  

Beoogde resultaten 

De voorgestelde inzet van het UNL-bureau op bovenstaande thema’s heeft als beoogd resultaat dat:  

• De Nederlandse universiteiten beter gepositioneerd zijn t.a.v. Europese beleidsontwikkelingen en 

daarmee meer invloed hebben op Europees beleid c.q. meeschrijven aan Europese voorstellen;  

• De positie van de Nederlandse universiteiten zichtbaarder wordt in Brussel zodat de Nederlandse 

belangen a priori worden meegenomen in nieuwe Europese voorstellen; 

• Het Europese profiel van de Nederlandse universiteiten wordt versterkt: naast positionering dus ook 

een stukje profilering.  
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• Het UNL-bureau beter in staat is om Europese ontwikkelingen te volgen, analyseren en te koppelen 

aan onze eigen inzet en doelstellingen. 

 

Budget en looptijd 

Gelet op bovenstaande ambitie en agenda, is het voorstel om extra capaciteit te creëren op het UNL-bureau. 

Gelet op de langdurige investering die het realistisch gezien kost om onze positionering en profilering in 

Brussel te versterken, is het voorstel om deze inzet in ieder geval te laten lopen tot en met 2024.  
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4 Meerjarenbegroting UNL 2022-2025 

4.1 Uitgangspunten en financieel kader 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting voor de periode 2022-2025 zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:   

• De totale contributie die de leden betalen is elk jaar gelijk aan 0,091% van de rijksbijdrage die de sector 

als geheel ontvangt (hetzelfde percentage als het gemiddelde over de laatste zes jaar). De 

contributiebedragen van 2022 en 2023 stellen we nu reeds vast op basis van de rijksbegroting 2022, 

waarbij we uitgaan van een loon- en prijsbijstelling van 1,5% per jaar. De contributiebedragen van 2024 

en 2025 stellen we eind 2023 vast op basis van de rijksbegroting 2024, waarbij het uitgangspunt gaat 

worden dat we de contributie gelijkstellen aan 0,091% van het drie-jaarsgemiddelde van de 

rijksbijdrage. 

• In de meerjarenbegroting (en de jaarbegroting die de GA elk jaar vaststelt) wordt een onderscheid 

gemaakt tussen structurele uitgaven, projectuitgaven en een ‘fonds beleidsinitiatieven’ voor grote 

onvoorziene uitgaven.  

• De structurele uitgaven en projectuitgaven worden gedekt uit de contributie (aangevuld met eventuele 

bijdragen van derden, zoals projectsubsidies van OCW). Daarbij streven we naar een evenwicht tussen 

baten en lasten over de looptijd van het meerjarenplan (2022-2025).  

• Het fonds beleidsinitiatieven wordt jaarlijks gevuld met €250K uit het eigen vermogen. Het bestuur 

besluit lopende het jaar over de besteding van deze middelen. 

• Het eigen vermogen daalt als gevolg van dit beleid in de periode 2022-2025 van grofweg €2.000.000 

naar grofweg €1.000.000. De eerder vastgestelde vermogensvisie wordt in lijn hiermee aangepast. 

• Bij het presenteren van de begroting zijn een aantal risico’s geïdentificeerd, met name:  

o Een eventuele verhuizing als gevolg van herontwikkeling van de huidige locatie van het bureau (nu 

nog onzeker in hoeverre deze verhuizing daadwerkelijk noodzakelijk is en hoeveel kosten die met 

zich meebrengt); 

o Een intensivering van de aanpak van het kostenonderzoek (vooralsnog enkel budget voor fase 1, 

nog geen besluit over volgende fases); 

o Een mogelijke intensivering van het werk in verband met de coronacrisis. 

Voor deze risico’s is geen budget gereserveerd. Mogelijk moet hiervoor aanspraak gedaan worden op 

het fonds beleidsinitiatieven of de algemene reserve.  

Daarnaast is bij het opstellen van de meerjarenbegroting een aanname gedaan over het te verwachten 

resultaat in 2021. Dit is echter nog afhankelijk van de hoogte van een aantal onvoorziene posten in 2021, 

zoals de kosten die zijn gemaakt voor enkele groeifonds-aanvragen. 
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4.2 Meerjarenbegroting 

[BB1] 
VSNU Begroting Begroting Forecast Begroting Begroting Begroting

x EUR 1000 2022 2021  juli 2021 2023 2024 2025

BATEN

Contributie 5.764 4.863 4.863 5.625 5.808 5.977

Contributie Corona + IV 0 200 200 0 0 0

Subsidie OCW + derden (E&W) 509 0 0 473 391 275

Overige inkomsten 103 100 100 106 49 51

Werkgeverstaken/Ov. 124 148 148 125 127 128

Totaal 6.500 5.311 5.311 6.329 6.374 6.431

LASTEN

Personele lasten 3.769 3.626                  3.685             3.811 3.851 3.885

Huisvesting 259 257                     251                 262 264 267

Verenigingskosten 180 205                     214                 161 164 194

Algemene lasten 475 471                     410                 480 485 489

Afschrijvingen 67 46                        45                   66 63 60

Domeinkosten 245 321                     415                 247 270 282

Werkgeverstaken/Ov. 115 114                     113                 116 117 118

Tijdelijke projecten 1.409 629                     626                 1.280 917 633

Fonds Beleidsinitiatieven 250 250 250 250

Totaal 6.768 5.669                  5.759             6.673 6.381 6.177

Saldo baten en lasten -268 -358                    -448               -344 -7 254

Financieel (rentebaten) -9 -8 -8 -10 -10 -10

RESULTAAT -277 -366 -456 -354 -17 244

Stand bestemmingsreserve ultimo jaar

Lerarenagenda 0 100 -                 0 0 0

Digitale samenleving 0 49 184                 0 0 0

Open Access 0 56 -                 0 0 0

Kostenonderzoek + Verkiezingen 0 48 17                   0 0 0

Totaal 0 253 201 0 0 0

Resultaat na bestemming resultaat -277 -113 -255 -354 -17 244

Tijdelijke projecten Begroting Begroting Forecast Begroting Begroting Begroting

x EUR 1000 (materiele en personele kosten) 2022 2021  juli 2021 2023 2024 2025

Extra kosten Coronagerelateerd -               85                        85                   -               -               -               

Lerarenagenda 122               85                        85                   123               126               128               

Digitale Samenleving -               40                        61                   -               -               -               

Erkennen en Waarderen 688               143                     128                 635               633               421               

Open Access/Open Science 145               81                        80                   145               -               -               

Integrale Veiligheid/Cybersecurity 106               85                        85                   108               -               -               

Onderwijsinnovatie 83                 83                 83                 83                 

LLO en Human Capital 111               68                        59                   112               -               -               

Kostenonderzoek / nieuw bekostigingsmodel (geen fte, wel mogelijk extra projectbudget voor projectkosten)10                 43                        43                   -               -               -               

Versterking europese lobby 72                 -                      -                 73                 74                 -               

Nieuwe website VSNU 72                 

Totaal 1.409           629                     626                 1.280           917               633               


