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EVALUATIE FUNCTIONEREN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT  
 
Inleiding  

 
Bij de start van de RUD Utrecht is door de commissie MME gevraagd om op enig moment het functioneren van 
de dienstverleningsovereenkomst te evalueren. De RUD Utrecht draait inmiddels bijna 1,5 jaar, waarvan 2015 het 
eerste volle jaar was. 
Er is veel werk verzet om de organisatie op poten te zetten. Dit vraagt veel van de organisatie en kost tijd. 
Ondertussen wordt gewerkt aan de realisatie van de DVO’s. Dit roept wel enige spanning op. 
In deze evaluatie sommen we kort de positieve ervaringen en verbeterpunten op.  
 
 
Ervaringen 2014-2015 

 
Positieve ervaringen: 

 Alle taken worden opgepakt. Dit betekent dat er geen taken zijn blijven liggen.  

 ICT is goed ontkoppeld. Hierdoor is de ICT van de RUD Utrecht nu onafhankelijk van de ICT 
voorzieningen van de provincie (en vice versa specifiek voor UFL). Dit is goed verlopen.  

 Er is in 2015 gestart met het traject uniformering.  Er is in samenspraak met de opdrachtgevers gestart 
met de ontwikkeling van een uniforme producten- en dienstencatalogus (PDC). Ook is gewerkt aan een 
uniformering van het dienstverleningshandvest en DVO, waarbij de ervaringen uit 2015 en de doorkijk 
naar de PDC worden meegenomen. Doel is te komen tot een uniform kwaliteitsniveau voor de uitvoering 
van alle taken. 

 Het accountoverleg steeds beter ingevuld. De taakverdeling tussen RUD Utrecht en provincie wordt 
steeds meer helder. Ook het tweewekelijks accountoverleg wordt steeds beter ingevuld.  

 Er is een werkgroep financiën ingericht, waarin de financiële deskundigen vanuit de verschillende  
opdrachtgevers worden betrokken bij de kadernota, begroting en jaarrekening.  

 
Verbeterpunten: 

 De  grootste zorg vanuit de opdrachtgeversunit  is de verantwoording. Het kost de RUD Utrecht teveel 
moeite om gegevens te leveren. Hierdoor is de verantwoording per kwartaal (zowel in aantal producten, 
aantal uren en budgetten)  tot nu toe nog niet op peil. Er zijn wel verbeteringen gerealiseerd, maar nog 
niet voldoende.  

 Door de grote druk op organisatieontwikkeling is de productiviteit van de medewerkers nog niet op peil. 
Er zal beter in beeld gebracht moeten worden op welke wijze de target van 1360 declarabele uren per 
medewerker  wordt gerealiseerd. 

 Ten aanzien van de beleidscyclus zal eerder gestart moeten worden met overleg met de 
beleidsafdelingen van de provincie om tot een goede bijstelling te kunnen komen op het 
uitvoeringsprogramma. Hiervoor is ook de verantwoording van de uitvoering van groot belang. 

 De voorbereiding van de stukken voor het Algemeen Bestuur levert nog veel discussie op. Zo worden de 
opdrachtgevers nog onvoldoende betrokken bij het opstellen van de stukken en is het 
regievoerdersoverleg onvoldoende gepositioneerd.  

 Er is ruimte voor discussie tussen datgene wat in de DVO is opgenomen en de vertaling in het 
uitvoeringsprogramma (JUP). Hierdoor ontstonden teveel discussies over de taakuitvoering. 

 Een deel van de taken is vraagafhankelijk. Hierdoor zijn de afspraken over taken en uren in de DVO te 
bezien als een begroting.  Bij fluctuaties in vraag blijkt echter dat er nog te weinig flexibiliteit in capaciteit 
is bij de RUD Utrecht om snel te schakelen. Risico bestaat dat er dan mensen weinig werk hebben, 
terwijl andere specialisten veel te veel werk hebben.  

 
 
Doorkijk naar 2016 en verder  
 

Formeel is de lumpsum periode afgesproken voor 2,5 jaar. Op dit moment wordt overleg gevoerd om de 
(eventueel aangepaste) lumpsum periode te verlengen met één jaar tot 1 januari 2018. De huidige DVO is  
vastgesteld voor 1,5 jaar. Middels een separaat voorstel wordt de DVO verlengd met 1 jaar voor het jaar 2016. 
Voor de 2017 wordt opnieuw gekeken naar bijstelling van de DVO. Hiervoor zijn de onderhandeling reeds gestart. 
 
De RUD Utrecht heeft opdracht verleend aan een externe partij om het accountmanagement , de verantwoording 
naar de opdrachtgevers en de interne vertaling naar het tijdschrijfsysteem te optimaliseren. De uitvoering van 
deze opdracht loopt in het eerste kwartaal van 2016. De provincie zal actief meedenken bij deze optimalisatie.  
 
De overige ervaringen worden meegenomen in de onderhandeling over de nieuwe DVO periode.  Als de 
lumpsum met jaar wordt verlengd zal vanaf 2018 worden gewerkt met de output gestuurde financiering in plaats 
van de huidige lumpsum. Hoe dit ingevuld gaat worden is mede afhankelijk van de snelheid van besluitvorming 
over uniforme kwaliteitsniveau vertaald in de PDC.  



 




