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Voorwoord

E

en organisatie zonder kennis van haar verleden is als een boom zonder wortels. De
keuzes van generaties voor ons hebben ons gevormd en het 175-jarig bestaan van de
Technische Universiteit Delft in 2017 is een goede aanleiding om daarbij stil te staan.
Dit boekje beschrijft een klein deel van onze geschiedenis: de periode rond 1997, het jaar
waarin de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie werd ingevoerd en veel
macht overhevelde van de universiteitsraad naar het college van bestuur. Wat mij betreft was
deze periode bijzonder en bepalend. In de veertig jaar dat ik meedraai in de academische
wereld vind ik de kanteling van het universitaire bestuursmodel in de jaren negentig het
belangrijkste scharnierpunt.
In Delft werd in die jaren voor het eerst nadrukkelijk de ambitie gearticuleerd om te
willen excelleren. De toenmalige bestuurders grepen hun nieuw verworven autonomie aan
om de TU letterlijk en figuurlijk op de schop te nemen, wat ze nodig achtten om dit excelleren mogelijk te maken. De universiteit herpositioneerde zich ten opzichte van de samenleving, het aantal faculteiten werd praktisch gehalveerd, de ondersteunende diensten gereorganiseerd, het onderwijs gemoderniseerd en ook het onderzoeks- en personeelsbeleid werden
aangepast aan de eisen van de tijd.
Dat alles ging niet altijd soepel en zeker niet vlekkeloos, zoals uit dit boekje blijkt. Er
waren conflicten, er was soms gerechtvaardigde onvrede onder personeelsleden en studenten
en volgens sommigen zijn er mooie dingen voorgoed verloren gegaan. Maar te midden van al
die turbulentie is wel de basis gelegd voor de route opwaarts die de TU Delft sindsdien heeft
ingezet. Het is kortom mede dankzij de inzet en vasthoudendheid van alle betrokkenen van
destijds dat onze universiteit nu met recht een zelfbewuste universiteit is. Daarom hecht ik
eraan ter gelegenheid van ons 35ste lustrum de samenhang van gebeurtenissen uit dat nabije
verleden vast te leggen en enkele sleutelfiguren uit die tijd zelf aan het woord te laten. Opdat
we weten wie we zijn en waar we vandaan komen.
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Karel Luyben
Rector magnificus
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Inleiding					

U

niversiteit in beweging is een journalistiek verslag van een zoektocht naar het wat, hoe
en waarom van bestuurlijke veranderingen aan de Technische Universiteit Delft tussen
1993 en 2001. Zoals alle universiteiten is ook de TUD voortdurend ‘in beweging’, maar
toch springt dit deel van haar geschiedenis eruit. Een wetsherziening in 1997 markeerde de
overgang van een sterk gedemocratiseerde, platte bestuursvorm naar een meer hiërarchische.
Tegelijkertijd maakte de universiteit zich klaar voor een toekomstige, steeds competitievere
wereld – de wereld van nu dus. Zowel de aanloop naar de invoering van de Wet modernisering
universitaire bestuursorganisatie als de nasleep ervan waren spannende, vormende jaren.
In dit boek is gekozen voor een thematische ordening. Dus de clustering van faculteiten
wordt in een ander hoofdstuk behandeld dan de doorvoering van de MUB of de reorganisatie
van de ondersteunende diensten. Een kunstmatig onderscheid, want in feite liepen al die
processen dwars door elkaar heen. Maar de ontvlechting biedt wel een helderder zicht op de
samenhang der gebeurtenissen. Om toch een indruk te geven van het verloop in de tijd is
onderin een tijdlijn opgenomen, met daarop enkele belangrijke gebeurtenissen binnen en
buiten de TUD.
De belangrijkste bron aan de hand waarvan is getracht de geschiedenis te reconstrueren
zijn de ooggetuigenverslagen van direct betrokkenen. Fragmenten van de gesprekken die ik
met hen, en enkele deskundige buitenstaanders, heb gehouden zijn opgenomen in dit boek.
De volledige interviewverslagen en andere onderliggende data zijn te raadplegen via de
online repository van de TUD.
Behalve uit mondelinge overlevering is voor dit boek ook geput uit nota’s, brieven, vergaderverslagen etc. Hieruit viel echter geen volledig beeld af te leiden, omdat ten tijde van ons
speurwerk daarin (voorjaar 2016) de archieven van de TUD slechts zeer ten dele waren
ontsloten.
De bijdrage van dit journalistieke onderzoek aan de geschiedschrijving van de Delftse
universiteit is dan ook vooral dat verschillende persoonlijke perspectieven met elkaar en met
de feiten in verband zijn gebracht. Dit levert een verhaal op van een bewogen periode,
waarop andere, latere onderzoekers kunnen voortbouwen.
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Openingsweek 1992
(foto:

nout steenkamp)
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Hoofdstuk 1

Een nieuw engagement
Hoe de Technische Universiteit Delft na de roerige jaren tachtig rond 1990 een periode
van bestuurlijke harmonie kent, maar zowel haar reputatie als haar financiële reserves
ziet tanen. Hoe een nieuw college kordaat aan de slag gaat en een nieuwe strategie
uitzet, waarbij de universiteit zich ambitieus, maar tegelijkertijd dienend opstelt.

7

Achtergronden van de moderne universiteit

De geschiedenis van de TU Delft in de jaren negentig begint niet alleen in Delft, maar ook
in Londen, Washington en Parijs. Daar ontstond rond 1980 het New Public Management,
een in het neoliberalisme gewortelde visie die concepten en gebruiken uit het bedrijfsleven
wil toepassen in het openbaar bestuur. Dat kan (en moet) op deze manier efficiënter en meer
lean & mean gaan functioneren. Zo worden burgers ‘klanten’, overheidsdiensten ‘producten’
en ambtenaren ondernemende managers, die worden ‘afgerekend’ op resultaten. Onderlinge
concurrentie tussen overheden om ‘marktaandeel’ ziet het New Public Management als een
gezond mechanisme, dat kostenverlagend en kwaliteitsverhogend kan werken.
New Public Management was een antwoord op de idealistische maakbaarheidsfilosofie uit
de jaren zestig en zeventig en de daarmee gepaard gaande onbeheersbaarheid van de overheidsuitgaven. Margaret Thatcher in Londen en Ronald Reagan in Washington gebruikten
het als leidend principe om hun ambtenarenapparaat efficiënter in te richten. Maar de aantrekkingskracht van het gedachtegoed reikte verder dan alleen conservatieve politici. Al snel
sloeg de vonk over naar Nieuw-Zeeland, Australië en Zweden, later omarmden ook de OESO
en de Wereldbank de nieuwe bestuursfilosofie. In de jaren negentig gold New Public Management in grote delen van de westerse wereld als de gouden standaard voor bestuurlijke vernieuwing van overheden, ziekenhuizen, woningcorporaties en universiteiten.1
Zo ook in Den Haag, waar in augustus 1994 het eerste ‘paarse’ kabinet-Kok was aangetreden, met daarin de ambitieuze onderwijseconoom Jo Ritzen als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, overigens een minister die tevens alumnus technische natuurkunde
was van de TU Delft. Hij zette de lijn van zijn voorganger Wim Deetman voort. Deze had met
de nota Hoger Onderwijs Autonomie en Kwaliteit (de ‘HOAK-nota’ uit 1986) een nieuw fundament gelegd voor de relatie tussen overheid en universiteiten. Sinds de invoering van de
Wet tweefasenstructuur in 1982 – waarbij voor het eerst een limiet werd gesteld aan de stu-

Mei 1972
Wet universitaire bestuursorganisatie (WUB), instelling hogeschoolraad
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dieduur en afscheid werd genomen van het kandidaatsexamen – waren de universiteiten
overstelpt met oekazes vanuit Den Haag. Deze hadden vooral tot doel om de sterke groei van
studentenaantallen en toenemende massaliteit van het hoger onderwijs in juiste banen te
leiden. In de geest van New Public Management wilden Deetman en na hem Ritzen de trend
van toenemende overheidsbemoeienis keren. De Nederlandse universiteiten moesten zélf
hun problemen oplossen. Ze moesten met elkaar concurreren om de gunsten van studenten
en onderzoeksfinanciers en hiertoe meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit
vereiste dan wel dat universiteiten slagvaardige, krachtig bestuurde organisaties waren; en
dat was in 1994 onvoldoende het geval, zo vond men.

Woelige tijden

Om de situatie waarin de TUD zich in de jaren negentig bevond goed te begrijpen doen we
een stap terug in de tijd. In 1970 nam de Tweede Kamer de Wet universitaire besluitvorming
(WUB) aan. De wet was een reactie op studentenprotesten, waaronder de fameuze Maagdenhuisbezetting uit 1969. Zij kwam tegemoet aan de roep om meer democratie. De universiteit
moest een ‘autonome universitaire gemeenschap’ worden, waaraan alle betrokkenen een bijdrage leverden. De hiërarchische relatie tussen student en docent werd grondig herzien:
voortaan zouden slechts ‘faseverschillen’ de twee van elkaar onderscheiden.2 Hierbij hoorde
ook een nieuwe bestuursstructuur. De senaat – waarin alle hoogleraren zitting hadden –
werd vervangen door een universiteitsraad (in Delft aanvankelijk een hogeschoolraad) met
vertegenwoordigers van wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten.
De universiteitsraad en het college bestuurden voortaan sámen de universiteit. Op facultair
niveau gold een vergelijkbaar model, met een faculteitsraad en een faculteitsbestuur. Volgens
sommigen was de WUB niet meer dan een paniekwet, geboren uit angst voor toestanden
zoals in Parijs – waar in mei 1968 een studentenrevolte ontaardde in een algemene staking
– en bedoeld om de geest dan in elk geval gecontroleerd uit de fles te geleiden.3
Op de meeste Nederlandse universiteiten gaf de WUB aanvankelijk een hoop onrust,
maar in Delft waren die woelingen nog heviger dan elders. Mogelijk omdat de Delftse
bestuurscultuur tot de jaren zestig ‘nogal regentesk’ was.4 Abrupt en ongeoefend moesten
alle partijen zien om te gaan met het spel van geven en nemen in democratische processen.
De radendemocratie kwam in Delft dan ook moeizaam op gang en werd in haar eerste vijftien
jaar gekenmerkt door ‘wantrouwen, polarisatie en conflicten’.5 De bundel 25 over 25,
reflecties van leden van de Hogeschoolraad/Universiteitsraad TH/TU Delft 1972–1997

September 1982
Invoering Tweefasestructuur, ingenieursopleiding beperkt tot vier jaar
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De
ervaring
van:
Max van der Laan
‘Na de roerige jaren zeventig en tachtig waren we
bestuurlijk in rustig vaarwater beland, in ieder geval bij
Technische Natuurkunde. De structuur functioneerde
bevredigend. Er was veel openheid en een goede informatievoorziening. De vergaderingen van de afdelingsraad
waren openbaar, verslagen gingen naar alle vakgroepen.
In de regel werd de deskundigheid van hoogleraren
voldoende op waarde geschat. In de commissie voor
de wetenschapsbeoefening waren zij het die de toon
aangaven, in de onderwijscommissie waren het de
onderwijsvakmensen. De studenten waren daar goede
tegenspelers. Het technisch en administratief personeel
was in de jaren zeventig heel actief, maar zij waren in de
jaren negentig minder gemotiveerd.’

‘We waren in rustig
vaarwater beland’

h oo f d s tu k 1 – ee n n ieu w e n g a g e m e n t

99

wetenschappelijke output. Dan werd het een samenspel
tussen de bestuurder en de beheerder. Het ging om
mensen. Je moest bekijken hoe je die elders goed kon
inzetten. De afdelingsraad was dan natuurlijk kritisch; die
wilde horen dat die mensen goed terechtkwamen. Dan
moest ik als secretaris-beheerder niet zeggen: “Dat gaat
je niet aan”, want dan riep ik het conflict over me af. Ik
genoot altijd van de uitdaging om daar goed uit te komen
en mensen zo weinig mogelijk schade te laten lijden.’
Ir. Max van der Laan (1937) was vijftig jaar verbonden
aan de TUD. Vóór de MUB was hij secretaris-beheerder
bij de faculteit Technische Natuurkunde. Daarna had hij
diverse organisatorische en representatieve functies.

‘Er was een gemeenschappelijk doel: een zo goed
mogelijk studieprogramma en een optimale wetenschapsbeoefening die kan leiden tot topprestaties. Dat
werd niet overal zo ervaren, maar wel bij Technische
Natuurkunde. Voorstellen voor het eerste kwamen uit de
opleidingscommissie, voor het laatste uit de commissie
voor de wetenschapsbeoefening. Het faculteitsbestuur
moest er één geheel van maken. Dat kon natuurlijk wel
kritisch zijn. Als er bijvoorbeeld een vakgroep opgeheven
moest worden omdat er te weinig output uit kwam. Dan
gingen er andere dingen spelen dan alleen maar de

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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getuigt van deze bewogen periode. In 1984 escaleerde de zaak dusdanig dat onderwijsminister Deetman de hogeschoolraad tijdelijk van zijn taken onthief. Gewezen D66-minister Henk
Zeevalking moest orde op zaken stellen en de normale verhoudingen herstellen. Dat lukte.
Na een paar jaar – in februari 1986 – trad de hogeschoolraad weer aan als medebestuurder
naast het college.6

De radendemocratie in haar nadagen

Met nadruk verklaren verschillende ooggetuigen dat de radendemocratie in Delft na 1986
(het jaar waarin de TH ook een universiteit werd) tot haar opheffing in 1997 wél naar behoren functioneerde. Chemicus Daan Hoogwater, destijds namens de gematigde personeelsfractie TH Akkoord lid van de universiteitsraad, zegt hierover:7
‘De samenwerking tussen de universiteitsraad en het college van bestuur was plezierig
en harmonieus. Wij vonden de MUB (de wet die in 1997 de radendemocratie ophief, zie
hoofdstuk 3) dan ook volslagen onnodig. Het ging toch goed? Bij andere universiteiten
was misschien sprake van onbestuurbaarheid, maar niet in Delft.’

Esther Hoeve, in 1996/1997 lid van de universiteitsraad namens studentenfractie ORAS,
ervoer de discussies die ze als student-lid van de universiteitsraad had met personeelsleden en
het college als zeer waardevol. Ze omschrijft hoe het er in de universiteitsraad aan toeging.8
‘Het was heel klassiek georganiseerd, een beetje zoals in de Tweede Kamer. De lijsttrekker was een soort fractievoorzitter, je had allerlei commissies en daaronder weer subcommissies. Voor mij was het toen een fulltime-job. We hadden een eigen kamer, één
keer in de week fractievergadering, commissievergaderingen en één keer in de maand
vergaderden we met de hele raad en het college van bestuur. Die vergaderingen vonden
plaats in een heel formele setting. We zaten in een U-bocht, met het college aan het
hoofd; iedereen had een eigen microfoon en je kon moties indienen. Net als in de Tweede
Kamer hadden wij ook tegenstellingen. Wat betekent de verbetering van het onderwijs?
Moet het via links of via rechts?’
Natuurkundige Hans Mooij (destijds tevens decaan en bestuurder bij natuurkundestichting
FOM) beaamt dat de faculteitsraad uiteindelijk goed functioneerde, maar op centraal niveau
miste hij een duidelijke universitaire koers. Die kon de universiteitsraad naar zijn idee uit de
aard der zaak niet bieden.

Februari 1984
Minister Deetman ontneemt hogeschoolraad bestuursbevoegdheden

Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 10

30-05-17 09:01

h oo f d s tu k 1 – ee n n ieu w e n g a g e m e n t

11

Bouwkundestudenten luisteren
naar het oordeel van de visitatiecommissie in oktober 1993.
De eindtermen zijn onvoldoende
duidelijk en er is twijfel over het
technische gehalte van de
basisjaren, vindt de commissie.
(foto:

nout steenkamp)
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Mooij:
‘Ik heb nooit in de universiteitsraad gezeten, maar ik had het gevoel dat die nogal in
zichzelf gekeerd was. Zelfs al gingen de scherpe kantjes er op den duur wat af, op mij
maakte het de indruk dat die mensen erg bezig waren met elkaar en met het systeem, en
te weinig toekwamen aan verstandige beslissingen over de universiteit. Daar waren ze
ook veel te divers voor; je kon er geen consistent beleid uit halen. Het was een tijdrovend
vergadercircuit en nodigde nu ook niet de mensen uit die geschikt waren om beleid te
maken. De mensen die zich daarvoor opofferden of die daar zelfs plezier in hadden,
waren nou niet de mensen die je daar graag in wilde hebben: de echt goede onderzoekers, onderwijzers en bestuurders. Dus die universiteitsraad zag ik met plezier gaan.’
Ook voor onderwijsminister Ritzen was het de vraag of het gedemocratiseerde systeem de
universiteiten met succes de nieuwe eeuw in kon loodsen. Medebestuur leverde volgens velen
die deze tijd in Delft hebben meegemaakt boeiende, verrijkende discussies op en soms verrassende ideeën, maar het werkte ook log en traag en leidde tot defensieve besluitvorming.
Zoals Hanne Obbink van het Hoger Onderwijs Persbureau het formuleerde:9
‘Jarenlang was het de nachtmerrie van elke universiteitsbestuurder. Zelf wist hij precies
wat er moest gebeuren. Maar voor elk nieuw plan moest hij de universiteitsraad overtuigen. En niet zelden stuitte zo’n plan dan op taaie weerstand. Want altijd was er wel
een raadslid dat zich opwierp als belangenbehartiger van een faculteit die door het plan
werd geraakt. Bijvoorbeeld omdat hij zelf toevallig tot die faculteit behoorde. Vaak bleef
er van het oorspronkelijke plan niet meer over dan een slap compromis tussen wat het
college van bestuur wenselijk vond en wat in de raad haalbaar bleek.’
Dat plaatje paste niet bij de even voortvarende als flexibele moderne universiteit die Ritzen
voor ogen stond. Die universiteit moest soepel inspelen op de veranderende eisen van arbeidsmarkt en industrie en tegelijkertijd voor Nederland hoge ogen gooien in de globaliserende en
steeds competitievere wereld van wetenschappelijk onderzoek. Het departement begon dus
met de voorbereiding van een wetswijziging die niet langer knabbelde aan de gedemocratiseerde status quo, zoals in de jaren daarvoor was gebeurd, maar het universitaire bestuurs
model drastisch op zijn kop zette.

April 1984
Oud-minister Henk Zeevalking komt bestuurlijke rust herstellen
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Werving nieuw college

Ondertussen begint in Delft het presidium van de universiteitsraad met de werving van
een nieuw college. Dit ter opvolging van het college bestaande uit rector magnificus Pieter
Schenck, die met emeritaat gaat, voorzitter Cees Boerman, ook pensioengerchtigd, en ‘derde
lid’ Janneke Kromhout. Te aanzien van de laatste, een Delfts bouwkundig ingenieur en voormalig PvdA-wethouder stadsontwikkeling en verkeer in Delft, besluit het presidium met algemene stemmen de raad te adviseren haar ambtstermijn te verlengen.10 Het college van decanen heeft een voorkeur bepaald voor een nieuwe rector: de dan 49-jarige hoogleraar
ruimtevaarttechniek Karel Wakker. Hij heeft weliswaar weinig bestuurlijke ervaring, is zelfs
nooit decaan geweest, maar valt op door zijn academische ambitie en succes en zijn internationale contacten.11 Wakker past dus goed in de profielschets die voor de nieuwe rector magnificus is opgesteld, waarin ervaring met en belangstelling voor onderwijs en onderzoek expliciet zwaarder wegen dan bestuurlijke ervaring. ‘Ik vond het een moeilijke beslissing’,
overpeinst Wakker een kleine kwart eeuw later terugkijkend op dit kruispunt in zijn carrière.
‘Maar ik zei toch ja, vanwege de uitdaging. Ik ben het type dat op de tram stapt als hij langskomt.’ Ter voorbereiding op zijn rectoraat, dat op 1 september 1993 ingaat, loopt Wakker
negen maanden mee met de zittende rector Pieter Schenck.
Over het profiel van de nieuwe collegevoorzitter gaat een delegatie van de universiteitsraad op 30 juni 1992 praten met een afvaardiging van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Men zoekt ‘een wat ouder persoon met een krachtige achtergrond.’12
Hoewel directeur-generaal Roelof de Wijckerslooth een openbare werving uitdrukkelijk
afraadt omdat ‘juist goede kandidaten toch niet op een advertentie zullen reageren’, verschijnt zo’n advertentie wel, in NRC Handelsblad van zaterdag 29 augustus 1992. Eisen die
in de advertentie worden gesteld zijn, in deze volgorde:
• leidinggevende en bestuurlijke ervaring,
• een bèta-achtergrond,
• kennis van het bedrijfsleven,
• kennis van universiteiten,
• ervaring met een democratisch-bestuurlijke omgeving.

13

Al snel komt in de sollicitatieprocedure iemand bovendrijven die goed aan de eisen voldoet:
de dan 53-jarige geofysicus Nico de Voogd, op dat moment gestationeerd in Parijs voor de
internationaal opererende exploratiemaatschappij Schlumberger. Als vice-president marke-

Juni 1986
Wetswijziging: hogeschoolraad benoemt niet langer college van bestuur
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ervaring
van:
Harry de Boer
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‘Ik kijk al heel lang naar bestuursstructuren van universitaire organisaties. Vraag je mij wat het beste model is,
dan kan ik daar geen antwoord op geven. Er zijn verschillende modaliteiten die goed werken, of in een bepaalde
periode goed werken. Een universiteit heeft te maken
met professionals. Die zijn autonoom op hun eigen vakgebied en daar ben je van afhankelijk. De afhankelijkheid
van een college van bestuur van zijn hoogleraren blijft
bestaan, hoe je het ook inkleedt. Maar het college
bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen de hoogleraren
al dan niet kunnen functioneren. Er is dus een onderlinge
afhankelijkheid.’

‘Cultuur is belangrijker
dan bestuursstructuur’
‘Wat het bestuursmodel ook is, excellerende hoogleraren
vinden wel hun weg. En als de excellerende hoogleraar
een probleem heeft, weet hij het college heus wel te
vinden. Waarschijnlijk is hij of zij binnen een dag welkom
om even te praten. Los van evaluaties weet het college
donders goed wat de beste twintig hoogleraren bij zijn
universiteit zijn en die wil het zo nu en dan zien. Ook al
omdat bekostigingsstromen lang niet altijd via het centrale niveau van de universiteit gaan. Die individuele
bekostiging zorgt voor een machtsbasis laag in de organisatie. Daar kan het college niet omheen. Maar de doorsnee-medewerker heeft die bevoorrechte positie niet en

studenten evenmin. Zij zijn dus afhankelijker van hoe de
universiteit is ingericht.’
‘De bestuurscultuur is eigenlijk veel belangrijker dan de
bestuursstructuur. Vóór de MUB waren er universiteiten
die goed functioneerden en andere die niet functioneerden. Eind jaren zeventig had je in Utrecht een enorme
bestuurscrisis, onlangs – onder een heel ander regime
– hadden we in Amsterdam een bestuurscrisis. Hoe je
het doet binnen de regels is veel bepalender dan hoe die
regels er precies uitzien. De cultuur wordt bepaald door
personen aan de top, maar ook door de medewerkers
en de studenten die je hebt. Je kunt dat vandaag de dag
ook nog zien. Alle universiteiten functioneren onder
dezelfde Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Maar ze opereren op eigen wijze, ook in
bestuurlijk opzicht.’
Dr. Harry de Boer (1962) is als bestuurskundige verbonden aan het Center for Higher Education Policy Studies
van de Universiteit Twente. Hij is gepromoveerd op de
doorwerking van de MUB bij Nederlandse universiteiten.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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ting moet hij de vragen van klanten als Shell, Esso en BP vertalen in plannen voor de
research-afdelingen. Een prima achtergrond dus voor een universiteit die de banden met het
bedrijfsleven wil aanhalen. Bovendien had De Voogd van 1971 tot 1981 bij de hogeschool
gewerkt als wetenschappelijk medewerker bij Mijnbouwkunde en Petroleumwinning en daar
als lid van de faculteitsraad deelgenomen aan het democratisch proces. Presidium en college
van bestuur van de TU Delft komen op 25 november 1992 unaniem overeen dat zij De Voogd
als eerste kandidaat zullen voordragen bij de Kroon (want het is de minister die de collegevoorzitter benoemt). UR-lid Boersma van de pragmatisch ingestelde fractie TH Akkoord verwoordt het enthousiasme van de raad als volgt:13
‘TH Akkoord denkt dat met de eerstgenoemde kandidaat het college van bestuur een
evenwichtige samenstelling krijgt. De kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven zullen
nadrukkelijk aanwezig zijn en de internationale ervaring van deze kandidaat, naast die
van de huidige en komende rector, maakt dat de TU Delft met vertrouwen de veranderende internationale wereld tegemoet kan treden.’

15

Het links georiënteerde Democratisch Beleid is iets gereserveerder:
‘DB is zich ervan bewust dat de marge om aan de voorliggende aanbeveling nog iets te
kunnen veranderen vrijwel nihil is, maar (…) heeft ook geen behoefte een wijziging aan
te brengen. De fractie heeft de indruk dat de eerstgenoemde kandidaat een goede kandidaat is en daarom zal zij deze aanbeveling graag ondersteunen.’
In het licht van de latere geschiedenis van de TU Delft, waarin het soms lijkt alsof Nico de
Voogd eigenhandig de koers van het schip bepaalde, is het goed om vast te stellen dat het in
1992 de universitaire gemeenschap zelf was – belichaamd in de universiteitsraad – die een
krachtige collegevoorzitter zocht, om de draai naar bedrijfsleven en buitenland te kunnen
maken. In de woorden van Hans Bronneman, destijds als universiteitssecretaris nauw
betrokken bij de wervingsprocedure:14
‘Nico de Voogd kwam als geroepen, laat daar geen misverstand over bestaan. Hij was
zeker niet opgedrongen door het departement. (…) Men zocht een stevig iemand uit het
bedrijfsleven om de TUD daarin een goede inbedding te geven.’
Wel wierp de machtsstrijd die in later jaren steeds weer de kop op zou steken reeds tijdens de
sollicitatieprocedure zijn schaduw vooruit, of wortelde daar zelfs in.

September 1986
Technische Hogeschool Delft wordt Technische Universiteit Delft
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Bronneman:
‘Ik herinner mij dat Nico steeds weer de vraag stelde: “Wie is eindverantwoordelijk?”
En hij heeft als antwoord gekregen: “Jij.” Nico kwam dus binnen met de gedachte dat
hij eindverantwoordelijkheid had. Formeel was daar echter geen sprake van; het was
gewoon niet zo in de wet geregeld. Zelfs in de huidige wet ligt dat nog ingewikkeld.’
Nico de Voogd zelf beaamt deze gang van zaken:
‘Die vraag heb ik inderdaad steeds gesteld. En het feit dat zowel de universiteitsraad als
het college consequent antwoordde dat de voorzitter de eindverantwoordelijkheid had,
heb ik opgevat als een afspraak. Wij moesten meer doen dan op de winkel passen. Voor
mij was de afspraak duidelijk genoeg.’15

Uitdagingen voor de TU in 1993

Het deels vernieuwde college kon zijn mouwen opstropen, want de TU stond er in 1993 op
een aantal punten niet goed voor.
• Er was kritiek op het onderwijs aan de TU, mede door de verkorting van de ingenieursopleiding in 1982 van vijf naar vier jaar. In het oordeel van achtereenvolgende visitatiecommissies, bij enquêtes onder ingenieurs en in internationaal vergelijkende onderzoeken
kwam de TU Delft niet goed uit de bus, of in elk geval minder goed dan in het verleden.
Kernpunt van de kritiek was, zoals de nieuwe rector Karel Wakker het verwoordde, dat de
studenten onvoldoende leerden actief en flexibel om te gaan met technisch-wetenschappelijke kennis. ‘De opleidingen zijn te smal en te schraal.’ 16
• De TU teerde in op haar financiële reserves. De rijksoverheid stelde hogere eisen aan het
hoger onderwijs, terwijl het daarop aan de andere kant bezuinigde. De vergoeding per
student liep terug. Dat gold voor alle universiteiten, maar kwam bij de technische universiteiten harder aan doordat deze meer werkplaatsen, laboratoria en andere infrastructuur
te onderhouden hadden.
• De TU was, in de woorden van Nico de Voogd, een ‘eilandenrijk zonder veel samenhang’.17 Hoogleraren van de dertien faculteiten hadden soms meer contact met collega’s
aan het andere eind van de wereld dan met de buren van een andere faculteit honderd
meter verderop. In de woorden van Magda Veenendaal, die in 1995 Janneke Kromhout
opvolgde als collegelid: ‘Er stonden dikke muren tussen de faculteiten en er was weinig

September 1986
Hogeschoolraad krijgt bevoegdheden terug, is nu universiteitsraad
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Indonesische studenten van de TUD gebruiken een zaal in het sportcentrum voor het vrijdaggebed, november 1998.
(foto:

sam rentmeester)

dec ‘93
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bereidheid om te zoeken naar het gemeenschappelijke, het belang van de TUD als zodanig. Het was ieder voor zich, God voor ons allen.’
De TU was naar binnen gericht. Hoewel individuele hoogleraren veel informele contacten
hadden met buitenlandse collega’s en mensen uit het bedrijfsleven, was de universiteit als
gemeenschap – uitgeput door jaren van interne strijd – verstrikt geraakt in haar eigen
procedures. Daar ging zo veel energie in zitten dat er te weinig overbleef om de positie van
de universiteit in de snel globaliserende wereld van wetenschappelijk onderzoek veilig te
stellen. Zoals Nico de Voogd het verwoordt: ‘Zonder twijfel deden mensen goed werk,
alleen bleek dat onvoldoende uit publicaties en octrooien.’
De reputatie van de TU was tanende. Delft was nog steeds de grootste technische universiteit van Nederland, befaamd om haar betrokkenheid bij de Deltawerken, maar zij begon
op oude roem te teren. Joris van Bergen, destijds collegelid bij de Technische Universiteit
Eindhoven, formuleert het behoedzaam. Hij had de indruk ‘dat Delft ten opzichte van
Eindhoven en Twente (…) een tijd lang niet meer voor iedereen vanzelfsprekend de meest
flamboyante, actieve, enthousiaste, goed presterende technische universiteit was’.18 Of, in
de woorden van universiteitssecretaris Hans Bronneman, die voor zijn aantreden een
hoge ambtelijke positie bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bekleedde:
‘In het begin van de jaren negentig was de situatie in Delft problematisch. De reputatie
was toen niet goed. Er speelde zelfs bij het ministerie een discussie over de vraag of de
opleiding bouwkunde niet aan de TUD ontnomen moest worden. Dat is maar één voorbeeld, dat wel een tijdsbeeld kenschetst.’19

Er moest iets veranderen, zoveel was duidelijk.

Daadkracht

Een eerste succes van het nieuwe college is het herstel van de vijfjarige ingenieursopleiding. Nico de Voogd lobbyt hier actief voor in Den Haag20 en in juni 1994 sluit staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen Job Cohen een convenant met de drie technische universiteiten en de Rijksuniversiteit Groningen waarbij de ingenieurs het vijfde studiejaar dat
hun in 1982 was afgenomen er weer bij krijgen. De universiteit kan dus aan de slag om het
curriculum opnieuw in te richten.
De universiteitsraad geeft het college de opdracht een strategie uit te werken om de universiteit uit het dal te trekken. Reeds onder het oude college, in de zomer van 1992, stond het

November 1989
Val van de Berlijnse muur
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‘proces van strategievorming’ op de agenda, ook toen op verzoek van de universiteitsraad.21
Maar van de notulen spat het gevoel van urgentie nog niet direct af. Er is sprake van een
‘tijdelijke strategiecommissie’ en ‘zéér diepgravende interviews met per interview meerdere
interviewers en geïnterviewden’, maar niet van concreet resultaat.
Met de komst van De Voogd als collegevoorzitter komt de vaart erin. Een jaar na zijn aantreden ligt de strategienota er. Verschillende betrokkenen van destijds getuigen dat er weliswaar snel, maar ook zorgvuldig werd geopereerd. De Voogd zelf zegt erover:22
‘Nog terwijl ik in Parijs zat, had ik uitgezocht welke Delftse hoogleraren internationaal
de beste reputatie hadden op onderzoeksgebied. Dat zullen er dertig tot vijftig zijn
geweest. Velen daarvan heb ik uitgenodigd voor een gesprek. Ook anderen nodigde ik
uit, mensen uit de universiteitsraad bijvoorbeeld. Steeds was de vraag: wat vind je
ervan, wat moeten we doen? Zo is geleidelijk de strategienota ontstaan.’

19

lucas sluijs voor
d e lta , j u n i 1 9 9 6

November 1990
Margaret Thatcher treedt terug als premier van Groot-Brittannië

Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 19

30-05-17 09:01

universiteit in beweging

20

Wetenschapper Hans Mooij herinnert het zich zo:23
‘Over de eerste strategienota Naar een nieuw engagement zijn veel lange gesprekken
gevoerd en er is veel papier geproduceerd. Er waren veel mensen bij betrokken. Ik deed
er ook aan mee. (…) Nico de Voogd praatte zelf met mensen. Hij wilde echt weten wat je
vond.’
Ten slotte het perspectief van universiteitssecretaris Hans Bronneman:24
‘Aan de strategienota ging buitengewoon veel consultatie vooraf: werkgroepen, conferenties etc.; er is aan alle kanten gepord en gestookt om een goede basis en breed draagvlak te krijgen.’
Het was dus niet zomaar een spreekwoordelijk bierviltje beklad met strategische gedachten,
de nota Naar een nieuw engagement. De werkvloer was terdege geconsulteerd. De universiteitsraad aanvaardde de nota dan ook op 27 april 1994, zij het met de ietwat zuinige toevoeging ‘als kader voor nader te ontwikkelen beleid’.25

Heroriëntatie

Meest opvallend in de nota Naar een nieuw engagement26 is dat zij voor het eerst een
expliciete ambitie formuleert, namelijk dat de TU Delft wenst te functioneren als een internationaal toonaangevende technische universiteit, zowel op het gebied van onderwijs als op het
gebied van onderzoek. Bovendien verklaart de universiteit nadrukkelijk en niet-vrijblijvend
te willen bijdragen aan de oplossing van de belangrijkste maatschappelijke en technischwetenschappelijke problemen en uitdagingen. Een greep uit de overige voornemens:
• Hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs is niet mogelijk zonder innovatief onderzoek,
maar de balans is bij de TU Delft enigszins naar het onderzoek doorgeslagen. Het is tijd
voor een correctie, dus extra aandacht voor onderwijs.
• In het onderzoek wordt gestreefd naar synergie tussen monodisciplines, omdat juist op
die grensvlakken vaak technologische en wetenschappelijke innovatie ontstaat.
• Om zich internationaal beter te kunnen profileren zal de universiteit keuzes maken: inzetten op een beperkt aantal thema’s waarmee de TUD internationaal aan de top staat of de
potentie heeft om die top te halen.
• De onderzoeksmiddelen zullen opnieuw worden verdeeld, grotendeels op basis van kwaliteit.

Juni 1992
TUD en ministerie overleggen over profiel nieuwe collegevoorzitter
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De
ervaring
van:
Hans van Iperen
‘Organisatorisch was de overgang van WUB naar MUB
zeker een omslagpunt. Hoe dat achteraf te waarderen?
Ik zit daar dubbel in. De gedemocratiseerde periode
heeft niet bij iedereen echt aangeslagen; daar wil ik ook
weer niet een al te rooskleurig beeld van schetsen. Ook
toen gaven veel mensen er de voorkeur aan gewoon aan
het werk te blijven. De bestuurders waren een selectie,
net als in de gewone maatschappij. De oorspronkelijke
aspiraties (uit de tijd dat de WUB werd ingevoerd) voor
hoezeer mensen zich bij het bestuur betrokken zouden
voelen, zijn redelijk naïef gebleken. Even was die betrokkenheid er wel, ook voorafgaand aan de WUB: zalen vol
mensen, ook heel veel hoogleraren. Maar naarmate het
proces praktischer werd en er vuile handen gemaakt
moesten worden, zag je mensen zich terugtrekken. Dus
ik wil niet beweren dat de betrokkenheid ideaal was in de
gedemocratiseerde periode.’

‘De faculteiten zijn een
eenmanszaak geworden’

h oo f d s tu k 1 – ee n n ieu w e n g a g e m e n t
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gewenst wordt is nu heel matig. Mijn idee is dat de
checks and balances op de verscheidene niveaus nu
ontbreken.’
‘Daarnaast vind ik het meest aanwijsbare verlies dat studenten en personeel nu twee gescheiden posities
hebben. Ik zou veel liever de band tussen personeel en
studenten, die heel goed was, behouden hebben. In de
gedemocratiseerde periode leerden studenten veel van
de medebestuurs- respectievelijk -zeggenschapspraktijk.
Omdat de universiteitsraad een grote verantwoordelijkheid had, zelfs voor het goedkeuren van de begroting,
moest je echt je best doen iets verstandigs te zeggen. Uit
de universiteitsraad en de hogeschoolraad zijn dan ook
staatssecretarissen en bestuurders voortgekomen.’
Wiskundige ir. Hans van Iperen (1939) was tot 1996
secretaris-beheerder van de afdeling Wiskunde en

‘Maar nu (gezien vanuit mijn periode als gast van de
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica tot juli
2013) is de gemiddelde bijdrage van de mensen op de
werkvloer vrijwel nihil. Men heeft nauwelijks gevoel voor
wat er aan de top gebeurt. Decanen hebben alles in de
hand: onderwijs, onderzoek en organisatie. De faculteiten
zijn een eenmanszaak geworden. Het over en weer doorgeven tussen boven en beneden van wat er gebeurt en

Informatica en tevens de laatste voorzitter van de
universiteitsraad voordat deze in 1997 werd afgeschaft.
Daarna gaf hij leiding aan de bezuinigingsoperatie MOD.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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Er zal ‘integraal management’ worden ingevoerd: de duplex ordo, de scheiding tussen
bestuur en beheer, zal worden opgeheven en verantwoordelijkheden zullen ‘helder en
eenduidig’ worden belegd.

22
De TUD toont zich dus ambitieus en ze heeft ideeën over hoe die ambitie gerealiseerd moet
worden. Dat er iets is veranderd en dat er oprecht een nieuw engagement wordt beleden,
blijkt ook uit een vergelijking van de laatste Diesrede27 uitgesproken door collegevoorzitter
Cees Boerman in januari 1993 en de eerste Diesrede28 van collegevoorzitter Nico de Voogd in
januari 1994. Boerman beklemtoont de rol van technologie als ‘belangrijkste determinant
van de moderne samenleving’ en stelt dat ‘in Europa en zeker in Nederland substantiële
investeringen in technologie nodig zijn om economisch overeind te kunnen blijven’. Als het
gaat over de groeiende bemoeizucht van de overheid, stelt Boerman:
‘De vraag is voor ons niet óf er moet worden gestuurd, maar hoe en door wie. Wie kan
het beste beoordelen waar mogelijkheden liggen: de hoogleraar aan het front van zijn
vakgebied of centrale organen die al snel neigen tot blueprint-denken? De overheid heeft
als ondernemer en waarzegger een slechte reputatie. Ik pleit voor zelfregulering.’
Hier is een ingenieur aan het woord, die weet wat goed is voor de BV Nederland, meer geld
vraagt en geen bemoeienis verdraagt. In de rede van De Voogd horen we de marketingman:
‘Een universiteit hoort midden in de maatschappij te staan en bij te dragen aan het
oplossen van de problemen waar deze maatschappij mee kampt. (…) Zowel onze afgestudeerden als onze onderzoekers moeten zich betrokken voelen bij de wetenschappelijke
en maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst. Niet op een passieve manier,
maar op een actieve, anticiperende manier.’
Met het aantreden van een nieuw college en de aspiraties zoals die door een representatief
deel van de universitaire gemeenschap zijn neergelegd in de strategienota, gaat er in 1994
een nieuwe wind waaien bij de Technische Universiteit Delft.

Juli 1992
Tweede Kamer neemt wet aan over verhoging collegegeld
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1992
Francis Fukuyama publiceert ‘The End of History and the Last Man’
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Voor het grensverleggende
onderzoek aan de TUD is vaak
behoefte aan instrumenten,
onderdelen, apparaten en constructies die niet in de handel
verkrijgbaar zijn. Tot de reorganisatie werden die vervaardigd in
de Centrale Werkplaats. Na de
operatie Modernisering Ondersteunende Diensten ging deze
op in de Dienst Technische
Ondersteuning.

dec ‘93

Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 24

30-05-17 09:01

h oo f d s tu k 2 – ee n p i j n l i j k p r o c e s

Hoofdstuk 2

Een pijnlijk proces
Hoe de TUD haar onderwijs en onderzoek wil versterken door te bezuinigen op ondersteuning. Hoe de inkrimping van het bureau daarbij uitmondt in een slepende universiteitsbrede reorganisatie, die honderden medewerkers jarenlang in onzekerheid laat.

25

Een inktvlek die zich uitbreidt

De strategienota kwam snel tot stand en werd breed gedragen, daarop kon het bestuurscollege trots zijn. Ook het wenkend perspectief dat de nota schetste stemde vrolijk. Maar met
een papieren nota heb je nog geen topuniversiteit. Om de nota uit te voeren en echt tot de
beste technische universiteiten van Europa te gaan behoren moest men de bakens stevig verzetten. Dit markeert het begin van de herinrichting van de TUD: reorganisatie van de ondersteunende diensten in combinatie met clustering van de faculteiten en daarbovenop nog eens
een door de minister opgelegde complete herziening van de universitaire bestuursstructuur.
Al met al een mammoetoperatie, die de universiteit zeker vijf jaar in haar greep zou houden.
Met de strategienota als basis besluit het college van bestuur de overheadkosten terug te
dringen. Zo wil het geld vrijmaken voor een kwaliteitsimpuls in onderwijs en onderzoek. Het
ligt voor de hand deze operatie aan te vangen bij het bureau van de universiteit, dan gevestigd in een groot en statig jaren-dertig gebouw (mét toren) aan de Julianalaan. Met zo’n 250
personeelsleden is het bureau een weinig geliefde moloch. Het doet hand-en-spandiensten
voor de faculteiten op terreinen als accountancy, personeelsbeleid en beleidsondersteuning,
en werkt zo een ondoorzichtige taakverdeling tussen het centrale en decentrale beheers
niveau in de hand. Dit terwijl het college juist streeft naar heldere verantwoordelijkheden. Het
bureau van de universiteit is dus een ideaal aangrijpingspunt om orde op zaken te stellen.1
Reeds in het najaar van 1993 – de strategienota Naar een nieuw engagement is dan nog
in de maak – krijgt het managementteam van het bureau het verzoek om na de te denken
over een ‘bureau-nieuwe stijl’ met 40 procent minder personeel. Aanleiding hiervoor is een
tekort van zo’n twee miljoen gulden op de balans dat die zomer aan het licht is gekomen.2
Het managementteam van het bureau komt met een blauwdruk voor hoe zo’n afgeslankt
bureau eruit zou kunnen zien. Uitgangspunt daarbij is ‘decentraal tenzij’: zo veel mogelijk
taken moeten dicht bij de werkvloer worden uitgevoerd, dus bij de faculteiten zelf. Wat van
het bureau zou moeten overblijven is een concernstaf van zo’n vijftig ambtenaren ter onder-

1993
Start overleg over 3TU (nu 4TU)
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steuning van het college van bestuur. De overige taken die het bureau ter ondersteuning van
de faculteiten uitvoert, zullen worden afgestoten. Dat idee roept direct nieuwe vragen op.
Wat gaat er gebeuren met de ongeveer 200 ambtenaren die geen plaats in de concernstaf
krijgen? Worden ze herplaatst en zo ja waar? En wie gaat de vrijvallende taken als financiën,
personeel en organisatie, juridische zaken, accountancy, onderwijs- en onderzoeksbeleid,
dienstverlening aan studenten, en communicatie en marketing op zich nemen? Elf ‘informateurs’, onder wie de beoogde hoofden van de disciplines die een nieuwe plek moeten vinden,
werken dit idee verder uit. Begin november 1995 ligt hun vuistdikke rapport op tafel.
Op dat moment wordt duidelijk dat de reorganisatie van het bureau zich niet tot het
bureau zal beperken, maar zich als een inktvlek over de hele universiteit zal uitbreiden. Want
de opdracht om de vrijgevallen taken opnieuw te beleggen – en wel zo dat het een bezuiniging oplevert – raakt de hele universiteit.
De informateurs waarschuwen dat de faculteiten niet klaar zijn om controle op de financiën en het personeelsbeleid direct zelf op zich te nemen; daarvoor missen ze de expertise. En
bovendien: als de taken van het bureau worden uitgesmeerd over dertien faculteiten, is de
kans groot dat de universiteit er financieel niets mee opschiet. Geopperd wordt om de ondersteunende diensten onder te brengen in een tijdelijk universitair servicecentrum, dat gedurende een overgangsperiode van maximaal vier jaar ten dienste zal staan aan de faculteiten.
Gedurende die termijn zal moeten worden toegewerkt naar een definitieve oplossing. In een
interne notitie van Nico de Voogd naar aanleiding van de rapportage van de informateurs
valt voor het eerst voorzichtig een term die nog lang zal naklinken: ‘clustering?’.3

Start van de MOD

Na een conferentie met de informateurs neemt het bestuurscollege op 21 november 1995
een besluit dat het begin inluidt van de operatie Modernisering Ondersteunende Diensten,
kortweg MOD. De MOD heeft ten doel de overhead aan de TUD te reduceren en tegelijkertijd
de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Het college stelt vast dat om te bezuinigen
het totale aantal ‘beheerseenheden’ moet worden teruggebracht. Beheerseenheden zijn, naast
de dertien faculteiten, het bureau, de centrale bibliotheek, de centrale elektronische dienst,
de centrale werkplaats, het rekencentrum, het facilitair bedrijf en drie onderzoeksinstituten.
In de uitgangssituatie heeft de TUD 22 beheerseenheden. Daarvan mogen er twaalf overblijven ‘plus of min drie’.

1993
Publicatie ‘De lange weg naar de Technische Universiteit Delft’, door Henri Baudet
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De
ervaring
van:
Aad Beeloo
‘Er werd anders naar de werkplaatsen gekeken, daar
begon het mee. Dat werd niet met ons overlegd, maar
eenzijdig zo beslist. (…) Het begon met verhalen in de
wandelgangen. De tamtam gaat nu eenmaal altijd sneller
dan de officiële geluiden. Uiteindelijk komen dan de
eerste gesprekken, werd de hele club bij elkaar geroepen
in onze toenmalige zelfgebouwde vergader-/ontspanningsruimte. De boodschap was: we gaan inkrimpen, er
komt een reorganisatie en er gaan veel mensen uit.’

‘Het was een shitperiode,
echt een slechte periode’
‘Er volgde een lange periode van onzekerheid. (…) Die
heeft ongeveer een jaar geduurd. De MOD was best
emotioneel, want mensen kregen de zak. Ze werden op
non-actief gezet. Dat betekende dat je je eigen werk niet
meer mocht doen, maar je moest wel komen. Dat was
nog het meest frustrerende. Dan zat je te niksen. Een
mannetje of 25-30 mochten blijven totdat bekend werd
wat er zou gaan gebeuren, daar hoorde ik bij. Wij stonden het werk te doen, de andere 36 man zaten noodgedwongen met de benen op tafel: klaverjassen, koffiedrinken, wachten. Dat was een shitperiode, echt een slechte
periode. Als jij nog mag blijven en je bent hard aan het
werk en een ander zit niks te doen, dat is heel frustrerend
voor beide partijen. De ene is apart gezet en mag z’n
werk niet doen want hij moet eruit en de ander loopt zich
het vuur uit de sloffen om het geld te verdienen, want
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anders zit straks iedereen aan de zijkant. Het is bijna niet
te doen, je kunt niet voor drie collega’s werken.’
‘Op een gegeven moment is voorgesteld om die mensen
naar huist te sturen, want het was geen doen. Dat is toen
ook besloten. Naderhand zijn ze in een soort traject
gekomen van het bureau Perspectief. Dat bureau ging
kijken of mensen in of buiten de TU konden worden
geplaatst. Er zijn mensen geweest die hebben op de taxi
gezeten, of andere dingen gedaan, maar niet hun eigen
werk meer. Er waren er ook die later via de achterdeur
weer zijn binnengekomen als nieuwe medewerker. Je
kent die mensen tenslotte en je weet wat ze kunnen.’
Aad Beeloo (1952) kwam als zestienjarige binnen op de
technische bedrijfsschool van de TUD. Vóór de MOD
was hij hoofd bedrijfsbureau op de Centrale Werkplaats,
later projectmanager.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.

dec ‘93
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Een van de vele denkbare varianten is dat het afgestoten deel van het bureau wordt gefuseerd
met de bureaus van de faculteiten tot een beperkt aantal geclusterde dienstencentra, die elk
enkele faculteiten bedienen. De beeldspraak is: een centraal terminalgebouw met een stuk of
vijf ‘pieren’, waar de dertien faculteiten als vliegtuigen aanmeren om bij te tanken aan ondersteuning. Let wel, in dit stadium is er dus nog geen sprake van clustering van faculteiten,
maar slechts van clustering van ondersteunende diensten.
De reorganisatie betreft nu in principe alle medewerkers van de universiteit die in een
niet-wetenschappelijke functie werken: zo’n 1200 mensen. Vanaf dit moment moeten zij
rekening houden met overplaatsing of zelfs ontslag. Met zijn keuze voor ‘twaalf plus of min
drie beheerseenheden’ geeft het college maximale ruimte om ieders wensen te horen en in
goed overleg de nieuwe organisatie vorm te geven. Aan de andere kant worden de ondersteunende medewerkers opgescheept met maximale onzekerheid, want het kan nog alle kanten
op gaan. Die situatie zal twee jaar aanhouden, jaren waarin de inktvlek zich nog verder uitbreidt en uiteindelijk niet de ondersteunende diensten, maar de faculteiten zelf geclusterd
zullen worden (zie hiervoor hoofdstuk 4). Jaren ook waarin dankzij voortschrijdend inzicht
verschillende concept-plannen tot reorganisatie elkaar snel op zullen volgen.

Dreiging van ontslagen

Als change manager die het keuzeproces vorm moet geven wordt Marcel de Bruin aangetrokken, de voormalig directeur van het Interfacultair Reactor Instituut. Hij staat tevens aan
het hoofd van het tijdelijke universitair servicecentrum en zal vanaf maart 1996 de MOD
gaan leiden. In januari 1996 gaan de collegeleden samen met Marcel de Bruin op tournee
door de universiteit om de voornemens toe te lichten. In dat stadium is de MOD nog een
omvangrijke, maar in principe overzichtelijke, centraal aangestuurde, met goede moed en
veler instemming aangevangen operatie. De mening dat de kwaliteit van de ondersteuning
binnen de TU moet verbeteren wordt breed gedeeld, ook door de vakbonden.4 Op de lange
termijn zal dit immers in het belang zijn van de universiteit en dus ook van haar medewerkers.
Al snel krijgen de twee permanente centrale servicecentra contouren. In het studenten
servicecentrum zullen alle eerstelijnsdiensten voor studenten worden ondergebracht, zoals
loopbaanadvies, hulp bij het verkrijgen van beurzen, cursussen. Maar ook kopieerapparaten
en computers worden daar aangeboden. In het bedrijvenservicecentrum krijgt de onder
steuning van door bedrijven betaald onderwijs en onderzoek een plaats.

April 1993
Nico de Voogd volgt Cees Boerman op als collegevoorzitter
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Bestuursvoorzitter Nico de Voogd beantwoordt vragen van bureaumedewerkers in november 1995 naar aanleiding
van een voornemen tot reorganisatie. Van de ongeveer 250 banen zullen er slechts vijftig overblijven. De overige
bureaumedewerkers zullen elders worden herplaatst of hun functie vervalt. ( f o t o : n o u t s t e e n k a m p )

dec ‘93
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Ook zullen er bv’s worden opgericht om commerciële activiteiten in onder te brengen die een
spin-off zijn van het onderzoek. Parallel aan de MOD – en als voorwaarde voor het succesvol
afslanken van de ondersteunende diensten – zal TU-breed een nieuw gestandaardiseerd
informatiemanagementsysteem worden ingevoerd. Dat moet gaan functioneren als het centrale zenuwstelsel van de universiteit en als instrument voor het college om de faculteiten aan
te sturen met richtlijnen, kengetallen, normen en budgetten.
De operatie wordt behoorlijk opgetuigd. Zoals Hans van Iperen – de latere opvolger van
Marcel de Bruin als projectleider van de MOD – het omschrijft in zijn evaluatie uit 2000:5
‘Het was een centrale reorganisatie met een centrale aansturing, voorzien van achtereenvolgens stuur/advies-, changemanagers- en klankbordgroepen, werkconferenties,
centraal-bestuurlijk wervend optreden (…), communicatieplannen, nieuwsbulletins,
deel-projectleiders (…), alle elementen passend bij een relatief geordende aanpak.’
Het college spreekt bij zijn tournee direct klare taal. Het laat weten dat er zo’n 400 banen
moeten verdwijnen. Deels zal dit gebeuren door vrijwillige uitstroom van medewerkers die
ouder zijn dan 55 jaar, deels zullen medewerkers wier functie wordt opgeheven, worden herplaatst binnen of buiten de universiteit. Waar dit allemaal mislukt, wacht ontslag. Die mededeling veroorzaakt veel commotie. Volgens vakbondsvrouw Adri Sloot werd te zwaar geschut
ingezet:6
‘Aan de vooravond van de MOD vond ik zelf ook wel dat er iets moest gebeuren met de
ondersteunende diensten. De ondersteuning werkte traag, niet efficiënt. Er werden veel
fouten gemaakt. Maar ga dat dan onderzoeken en kijk waar je op uitkomt. In plaats
daarvan zette men direct in op het opheffen van circa 400 arbeidsplaatsen. Dat was wel
heel dramatisch. Wij dachten ook: begin daar nou niet gelijk mee want je schept een
onrust van hier tot gunter. Op sommige plaatsen werd er ook nog eens heel slecht over
gecommuniceerd; dat was allemaal niet zo prettig. Veel mensen maakten zich zorgen
over hun baan.’
Anderzijds waren in de ogen van het college stevige besluiten eenvoudigweg noodzakelijk.
Zoals rector Karel Wakker stelt in zijn Diesrede uit 1996:
‘Het college van bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een aantal verstrekkende besluiten genomen. Naar onze mening was een snelle besluitvorming noodzakelijk en zou elke vertraging leiden tot nog meer problemen in de toekomst en tot

Mei 1993
Karel Wakker volgt Pieter Schenck op als rector magnificus
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De
ervaring
van:
Adri Sloot
‘We mochten wel meebesturen [voor de MUB], maar de
verhouding tussen de raad en het college van bestuur
was vaak niet zo goed. Er was veel wantrouwen. Als ik
terugkijk, vond ik het in de tijd dat we een hogeschoolraad en een universiteitsraad hadden allemaal erg hard.
Na de interventie van Zeevalking was de verhouding verbeterd. Het was nog steeds niet optimaal, maar het werd
wat rustiger. Eigenlijk toen we de rust hadden gevonden,
werd de universiteitsraad afgeschaft en kregen we de
ondernemingsraad en de studentenraad. Dat ging niet
opnieuw met onrust gepaard. Zelf vond ik ook niet
zozeer dat de democratisering met de MUB werd teruggedraaid, ik vond dat medebesturen gewoon niet zo
goed gaan. Het brengt je als vertegenwoordiger van het
personeel soms in heel lastige situaties. Je bent aan het
besturen, dus bij reorganisaties moet je ook kiezen. Dat
is voor de achterban niet altijd even duidelijk. Besturen
én belangen van het personeel behartigen, dat kan niet.
Ik zag dat liever ophouden. Ik ben wel links, maar ik
geloof niet in arbeiderszelfbestuur.’
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verantwoorden tegenover degenen die het geld opbrengen om de universiteit in de lucht te houden. Daar ben ik
ook wel blij om, dat dat nu goed geregeld is en dat je
moet laten zien waar je mee bezig bent. Daar was de TU
vroeger niet zo goed in. Trots op de resultaten werd binnenskamers gehouden, er kwam nauwelijks naar buiten
wat voor successen we eigenlijk bereikten. Dat zie je nu
veel meer gebeuren en dat vind ik een groot goed. Eerst
waren we heel leuk amateuristisch aan het spelen. In de
jaren negentig zijn we volwassen geworden.’
Adri Sloot (1950) was 41 jaar aan de TU verbonden en
politiek actief voor Democratisch Beleid en later AbvaKabo. Ze was voorzitter van de universiteitsraad en vertegenwoordigde de bonden in het ‘lokaal overleg’ met

‘Ik ben wel links, maar ik geloof
niet in arbeiderszelfbestuur’
‘Ik ben het eens met de verzakelijking die heeft plaats
gevonden, want we zijn gewoon een onderdeel van de
maatschappij. De universiteit is geen bedrijf, maar ze is
ook geen wereld apart. We mogen wel functioneren
zoals iedereen in de maatschappij. Zo moeten we ons

het college.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
dec ‘93
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gevolg kunnen hebben dat de universiteit langzaam weg zou zakken in een moeras van
grote financiële problemen.’
32

De dubbele rol van de vakbonden

Tijdens de twee jaar dat de MOD-operatie van het ene naar het andere scenario hobbelde,
speelden de vakbonden een cruciale rol; het college had immers hun instemming nodig om
de reorganisatieplannen uit te kunnen voeren. Dat werkte twee kanten op. Aan de ene kant
zetten de bonden het bestuurscollege regelmatig onder druk en dwongen zij zo af dat er
knopen werden doorgehakt. Aan de andere kant weigerden ze alvast in te stemmen met
geïsoleerde delen van de MOD-operatie die onomstreden waren. Zolang het ‘totaalplaatje’

Vakbondsleden (hier bij de
opening van het academisch
jaar in september 1998) speelden een belangrijke rol bij de
reorganisatie van de univer
siteit. Op de voorgrond Adri
Sloot, vakbondsvertegenwoordiger in het overleg met het
college van bestuur. Volgens
Delta waren ‘de bonden
vinden’ en ‘Adri Sloot zegt’
synoniem.
(foto:

h a n s s ta k e l b e e k )

Mei 1993
Eerste plannen voor nieuwe strategie
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– het beoogde eindresultaat van de operatie – niet duidelijk was, werd er in principe niets
geaccordeerd. En aangezien het totaalplaatje een ingrijpende verandering betekende waar
veel partijen bij betrokken waren, duurde dat even. De vakbonden beschermden de rechten
van de laatste man of vrouw; ze wilden niet dat gaandeweg steeds plukken ambtenaren zich
settelden in de nieuwe situatie, waarbij er dan uiteindelijk een groep zou overblijven die het
nakijken had. Liever hadden zij dat niemand bewoog totdat helder was welke functies
werden opgeheven en welke nieuwe functies er vrijkwamen. Dan konden alle ambtenaren die
dat moesten of wilden direct uitkijken naar een nieuwe vacature en was er in elk geval een
voor iedereen gelijk speelveld. De vakbonden gingen er dus niet mee akkoord dat het centrale
bedrijvenservicecentrum en het studentenservicecentrum hangende de MOD alvast werden
ingericht, ook al was iedereen het erover eens dat die er moesten komen. Daardoor leefde een
deel van de medewerkers langer in onzekerheid dan strikt genomen nodig was geweest. Voor
hen vertraagden de bonden het proces dus juist.
Aanvankelijk staan de bonden en het bestuurscollege aan dezelfde kant. In het besluit om
de reorganisatie van het bureau breder te trekken kunnen zij zich in grote lijnen vinden.
Maar gaandeweg blijkt de MOD een pijnlijk proces te zijn. Boventallig verklaarde technici
worden op non-actief gezet, maar moeten wel naar het werk om daar te gaan zitten kaarten.7
Ambitieuze ambtenaren lopen alvast vooruit op een reorganisatie die nog niet officieel is. Ze
komen daarbij in het vaarwater van de zittende garde, wat in een enkel geval zelfs leidt tot
een rechtszaak.8 Er ontstaat al snel groeiende onvrede over de uitvoering van de MOD en het
vertrouwen brokkelt af. De bonden willen dat een organisatieadviesbureau meekijkt. Uiteindelijk, nadat de bondsvertegenwoordigers zijn weggelopen van de vergadertafel, geeft het
college toe en krijgt adviesbureau MEDE – gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen – de
opdracht. MEDE onderschrijft de plannen voor de reorganisatie, maar bekritiseert het
proces. Het vindt dat er te weinig is geïnvesteerd om een breed draagvlak te creëren. Verder
vindt het de communicatie niet effectief, waardoor onnodige onzekerheden en spanningen
zijn ontstaan.
Na kennisname van het MEDE-rapport scharen bonden en college zich weer om de tafel.
Op 12 augustus 1996 bereiken ze een akkoord. De bonden stellen zich opnieuw op achter de
reorganisatieplannen, maar ze dwingen bij het college ook garanties af over het verloop daarvan. Later zal dit onderhandelingsresultaat bekend worden als het ‘augustusprotocol’. Een
van de afspraken is dat de MOD gelijktijdig over de hele universiteit zal worden uitgevoerd,
zodat medewerkers wier functie verdwijnt direct kunnen uitkijken naar een wellicht elders

33

Juni 1993
College stelt vijf werkgroepen in om strategie voor te bereiden
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ontstane vacature. Ook moeten alle medewerkers binnen een jaar duidelijkheid hebben over
welk werk ze gaan doen en op welk niveau, en bij welke dienst ze zullen worden ondergebracht. Een kloeke afspraak, aan de haalbaarheid waarvan al direct wordt getwijfeld. In Delta
schrijft hoofdredacteur Richard Meijer:
‘De TU zal de komende jaren een dynamische ontwikkeling doormaken, die zich niet in
termijnen van twaalf maanden laat bevriezen. Dat de vakbonden hunkeren naar dit
soort zekerheden is begrijpelijk, maar dat het college van bestuur hierin meegaat
minder.’9
In oktober 1996 – bijna twee jaar nadat de eerste blauwdruk openbaar is gemaakt – komt er
dan toch schot in de feitelijke reorganisatie van het bureau. De bonden zijn hiermee onder
druk akkoord gegaan. Hans Bronneman, destijds hoofd van het bureau van de universiteit,
herinnert zich dat bij zijn aantreden de sfeer in de ambtelijke ondersteuning niet goed was;
er heerste een ongezond cynisme, ook doordat elk initiatief al snel gesmoord werd in de traag
malende molens van een ambtelijke kolos.10 In 1996 zegt hij in Delta blij te zijn dat de
omvorming van het bureau nu definitief is ingezet: 11
‘Onlangs werd op een afscheidsreceptie de grap gemaakt dat je op de TU beter om vergiffenis kan vragen dan om toestemming. Dat kan niet. Het duidt erop dat je eindeloos
moet bidden en smeken om iets gedaan te krijgen. Dat remt de ontwikkeling van de universiteit. (…) Met de reorganisatie van het bureau hopen wij dat deze mentaliteit verleden tijd wordt.’

Faculteiten mogen het zelf doen

Volgens het augustusprotocol zou de MOD aan het eind van het collegejaar 1996–1997
rond moeten zijn, het zogeheten eindplaatje zou dan op tafel moeten liggen. Maar de velen
die de haalbaarheid daarvan al vanaf het begin in twijfel trokken, krijgen gelijk. Voorjaar
1997 is een einde in de verste verte nog niet in zicht. In april 1997 maakt het college een verrassende draai. Het laat weten dat ‘op voordracht van de MOD-leiding is besloten de inbedding van de MOD te decentraliseren’. Niet langer zal Marcel de Bruin namens het college de
MOD top-down leiden, de operatie zal verder decentraal uitgevoerd worden door de nieuwe
decanen van de – dan nog te vormen – geclusterde faculteiten (zie hiervoor hoofdstuk 4). Zij
mogen zelf bepalen hoe en in welk tempo zij de onder hen vallende ondersteunende diensten
organiseren.

Juli 1993
Eerste aanzet tot allocatiemodel voor verdeling onderzoeksgeld
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Van links naar rechts:
Loek Penners, Piet Paul,
Paul Meier en Henk van
Aalst aan de draaibanken
in de oude Centrale
Werkplaats aan de
Landbergstraat.
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De faculteiten zijn tevreden. Zij krijgen meer armslag en zien de ommezwaai als een erkenning van hun behoefte aan autonomie, zij het laat. Ook onderkent het besluit het grotere vertrouwen dat medewerkers stellen in hun direct leidinggevende in plaats van in een bestuurscollege op afstand. De vakbonden daarentegen zijn boos dat de ommezwaai zonder overleg
met hen is gemaakt en dat de beloftes uit het augustusprotocol niet worden waargemaakt.
Geen duidelijkheid in augustus 1997 en ook geen totaalplan als eindstreven, wat de mogelijkheid openlaat dat personeelsleden van de ene faculteit er beter uitspringen dan die van een
andere faculteit. In mei vindt er opnieuw overleg plaats tussen de bonden en het college.
Opnieuw worden er ‘harde’ afspraken gemaakt over het lot van boventallige medewerkers.
Opnieuw worden er tijdpaden vastgelegd. Eerst moet de clustering van faculteiten waartoe
inmiddels is besloten definitief vorm krijgen, dan moeten de decanen voor 1 december 1997

September 1993
Invoering ‘tempobeurs’: studiefinanciering beperkt tot vijf jaar
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met een veranderplan komen et cetera. Een van de vakbondsleden vindt dat de universitaire
ambtenaren te gedwee zijn: ‘We laten ons als makke schapen naar de slachtbank voeren. Als
dit bij de gemeentereiniging in Rotterdam was gebeurd, had de boel allang plat gelegen.’12
Een klein half jaar na de koerswijziging van een centraal geleide naar een decentraal uitgevoerde MOD, in september 1997, volgt een personele wisseling van de wacht. Magda Vee
nendaal – binnen het bestuurscollege portefeuillehouder bedrijfsvoering – stapt op (zie hiervoor hoofdstuk 5). Daarmee verliest de operatie haar rechtstreekse verankering in het
college, want Veenendaal had de MOD in haar portefeuille. Programmaleider Marcel de
Bruin wordt vervangen door Hans van Iperen, de laatste voorzitter van de universiteitsraad.
Hij moet de uitvoering van de MOD op verschillende faculteiten coördineren. De bonden
vinden die nieuwe verschuivingen zorgelijk. ‘Met het vertrek van Veenendaal en De Bruin
zijn de mensen weg die zich verbonden hadden aan deze reorganisatie. We willen niet ineens
iets anders en ook geen nieuwe vertraging.’13
Maar Van Iperen was op zijn plaats als coördinator van de MOD. Eerder had hij het propedeuse-onderwijs universiteitsbreed gecoördineerd, waardoor hij overal mensen kende. En
als oud-voorzitter van de universiteitsraad was hij gepokt en gemazeld in onderhandelingsprocessen. Hij was, zoals hij zelf zegt ‘een spin in het web’ en had de MOD alleen best aangekund, vermoedt hij. Maar de combinatie van verschillende reorganisaties tegelijkertijd overvroeg het incasseringsvermogen van de universitaire gemeenschap, stelt Van Iperen.

Tetra als brandpunt

In de projectgroep Tetra, onder leiding van voormalig decaan van de faculteit Aardwetenschappen Wijnand Dalmijn, wordt getracht de bestuurlijke veranderingen als gevolg van de
Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie, de clustering, de MOD en de introductie van een nieuw managementinformatiesysteem op elkaar te laten aansluiten. Die projectgroep was onmisbaar, volgens Van Iperen.14 Dalmijn belooft dat de reorganisaties niet zullen
stagneren, wat velen vrezen na het opstappen van Veenendaal. Hij zal er persoonlijk voor
zorgen dat ‘de trein blijft rijden’.15 In werkgroepen wordt nog gedelibereerd over de taak
verdeling tussen centraal en decentraal. Maar daarvoor is het in dit stadium eigenlijk te laat.
De MOD heeft zich te lang voortgesleept.
Aan het eind van die hete herfst van 1997 zijn het de vakbonden onder leiding van Adri
Sloot die het tempo in de reorganisatie terugbrengen. Per open brief van 12 november zeggen
zij het vertrouwen op in de MOD zoals die dan wordt afgewikkeld. Volgens Delta16 noemen

Oktober 1993
College vraagt aan MT om plan voor een bureau-nieuwe stijl
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ze de gang van zaken zelfs onfatsoenlijk, omdat medewerkers te lang in onzekerheid worden
gehouden. Er moet niet langer heen en weer worden gepraat, er moeten knopen worden
doorgehakt. Volgens Joop van Eijk, voorzitter van de medezeggenschapscommissie van het
bureau van de universiteit, heeft het gedurende de hele MOD ontbroken aan inhoudelijke
regie. ‘Er is al zo veel overlegd. (…) Iedereen vraagt om centrale sturing. Die moet van het
college van bestuur komen, maar daar is het heibel. Dat collegeleden opstappen ondermijnt
het vertrouwen nog meer.’17
Het is kortom op meerdere fronten crisis. Dat het college allesbehalve eensgezind is
– zoals in hoofdstuk 5 zal blijken – fnuikt het vertrouwen in de goede afloop van de verschillende parallel lopende reorganisatieprocessen en omgekeerd zet het feit dat er in korte tijd
meer moet veranderen dan de universiteit eigenlijk aankan de verhoudingen in het college
onder druk. Maar wonderlijk genoeg is het juist de crisis in het college die voltooiing van de
MOD uiteindelijk bespoedigt.18 Eind 1997 – na het terugtreden van de collegeleden Veenendaal en Blaauwendraad en voordat er in januari een nieuw college aantreedt – heeft Nico de
Voogd het de facto enkele weken alleen voor het zeggen. Hij kan goed overweg met Adri
Sloot, zijn gesprekspartner namens de bonden. Al zijn ze formeel elkaars antipoden, persoonlijk waarderen ze elkaar; beiden zijn pragmatisch en doortastend en willen de universiteit efficiënter laten functioneren. Ze komen er dus samen uit. Begin december sluiten het
college en de bonden een akkoord.
Dit keer lukt het inderdaad om het centrale deel van de reorganisatie volgens plan op
1 mei 1998 af te ronden. Naast de concernstaf en de servicecentra voor studenten en bedrijven (samen in één beheerseenheid) blijven de bibliotheek en de facilitaire dienst als centrale
voorzieningen bestaan; de Centrale Elektronische Dienst en de Centrale Werkplaats worden
gefuseerd tot één Dienst Technische Ondersteuning. De inrichting van clusterdiensten – de
ondersteunende diensten die gekoppeld zijn aan de inmiddels geclusterde faculteiten – verloopt moeizamer. De faculteit Techniek, Bestuur en Management slaagt er als enige in om
voor de deadline van 1 augustus 1998 met een compleet organisatieplan te komen. Bovendien
constateren de bonden dat er tussen de organisatieplannen-in-wording van de faculteiten te
grote verschillen zitten. Zij zijn vooral geschrokken van de verschillen in de manier waarop
aan topfuncties inhoud wordt gegeven. De taakomschrijving voor topfunctionarissen zoals
een hoofd P&O zou voor alle faculteiten gelijk moeten zijn, vinden zij, evenals de hiërarchische structuur. Dat is in het belang van het personeel, onder meer omdat medewerkers dan
makkelijker tussen de ene en de andere faculteit kunnen overspringen. De vakbonden helpen
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Russische president Jeltsin zet leger in tegen eigen burgers
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‘Voor elke keuze tussen alternatieve organisatievormen
zijn voor- en nadelen te vinden. Maar wat je ook kiest, in
dit geval qua bestuursvorm van faculteiten, je moet de
potentieel negatieve gevolgen van je keuze proberen te
compenseren.’
‘In Eindhoven en Leiden hebben we dat op vier manieren
gedaan. Ten eerste zorgden we voor een goede selectie
van teams van bestuurders, want niet iedere hoogleraar
is ook geschikt om een faculteit te leiden. Ten tweede
lieten we de academische bestuurders ondersteunen
door een expert op het gebied van bedrijfsvoering. (…)
Een derde maatregel was dat we aandacht besteedden
aan een leergang voor hoogleraren op het gebied van
besturen. Als ondersteunende maatregel in Leiden
hebben we ten slotte ook de matrixcommunicatie goed
georganiseerd. Degene die zich in het college van
bestuur bezighoudt met onderwijs moet goed overleggen
met degenen die dat op de faculteiten doen, het collegelid dat zich bezighoudt met bedrijfsvoering moet goed
overleggen met de faculteitsbestuurders bedrijfsvoering,
etc. Omdat je niet van één hiërarchische lijn uitgaat, moet
je zorgen dat iedereen met elkaar schakelt.’

municatie tussen college en decanen er ook goed afgestemde, parallelle communicatiestromen lopen. Dat wat
mensen weten niet uitsluitend afhangt van wat die
decaan als integraal manager doorgeeft. Hij is immers
ook maar een mens, los van het feit dat hij bewust selectief met informatie omgaat zoals iedere bestuurder doet.
Ook moet je bij de benoeming van decanen als college
van bestuur afdelingshoofden en een faculteitsraad
betrekken. Zo kun je laten zien dat – al zijn de bevoegdheden top-down geregeld – je toch waarde hecht aan de
deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers en
studenten. Dat heeft gewoon met effectiviteit te maken.
Mensen werken beter als er draagvlak is voor besluiten,
dat is wetenschappelijk aangetoond. Dat inzicht leek niet
altijd aanwezig in Delft bij belangrijke benoemingen.’
Ir. Joris van Bergen (1942) is fysicus en een ervaren

‘Wat je ook kiest, je moet
die keuzes compenseren’
‘Bij de keuzes die de TUD in de jaren negentig heeft
genomen horen ook compenserende maatregelen. Je
moet er heel nadrukkelijk voor zorgen dat naast de com-
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organisatiedeskundige. In de jaren negentig was hij lid
van het college van bestuur van de Technische Univer
siteit Eindhoven en later van dat van de Universiteit
Leiden.
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het college dus om bij de faculteiten meer uniformiteit af te dwingen. Er volgen maanden van
koortsachtige activiteit, waarin bij de faculteiten volgens één voorzitter van een facultair
medezeggenschapsorgaan ‘van besluit naar besluit’ wordt gerend, en volgens een andere
soms wordt vergaderd ‘over stukken die tijdens de vergadering al weer achterhaald blijken te
zijn’.19 In oktober 1998 – bijna drie jaar na de start van de MOD – staan ook de facultaire
organisatieplannen dan toch op papier, met voor alle zeven nieuwe faculteiten een vergelijkbare structuur. De personele invulling van die plannen zal nog doorijlen tot 2000.

39

Was de MOD de moeite waard?

Vrijwel direct na de officiële voltooiing van het moeizame, langdurige en soms zwalkende
reorganisatieproces dat de MOD was, barst de discussie los over nut en noodzaak ervan.
Heeft de hele operatie nu eigenlijk de bedoelde bezuinigingen opgeleverd, of heeft zij alleen
maar geld gekost? Dat is heel lastig uit te rekenen. Hans van Iperen geeft in 2000 een voorzichtige indicatie van een besparing van 17 miljoen gulden, waar aanvankelijk 30 miljoen
beoogd werd.20 Maar hij voegt daar onmiddellijk veel caveats aan toe omdat verschillende
geldstromen lastig te ontvlechten zijn.
En hoe zit het met de beoogde kwaliteitswinst? Ook daar spreekt Hans van Iperen zich
over uit in zijn procesevaluatie uit 2000:21
‘Van het extensieve “voornemen op hoofdlijnen” van november 1995 is vrijwel alles
gerealiseerd, zij het in een vaak aangepast tempo en met een veelal grotere draagwijdte
dan velen zullen hebben voorzien. In die zin is het doel van de verandering steeds helder
gebleven. De vraag is wel: “voor wie?” (…) Een helder zicht op het doel werd uiteraard
bij velen vertroebeld doordat vertraging om velerlei redenen de indruk wekte dat “het
wel niet zo’n vaart zou lopen”.’
Ondanks dat er veel werd geïnvesteerd in communicatie – onder andere een tweewekelijks
Bestuurlijk Katern ingesloten bij de Delta – voelden veel medewerkers zich toch niet goed
geïnformeerd, constateert Van Iperen. Bij sommigen drong pas in de allerlaatste fase, toen er
concrete personeelsplannen lagen, door waarom het ging. Leidinggevenden op lagere niveaus
lieten regelmatig weten onvoldoende geïnformeerd te worden om actief in te kunnen spelen
op komende veranderingen, volgens Van Iperen. Dat wreekte zich op de werkvloer.
Aad Beeloo, destijds hoofd bedrijfsbureau op de Centrale Werkplaats, heeft uitgesproken
slechte herinneringen aan de periode van de MOD:22

1994
80.000 slachtoffers bij genocide Rwanda
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‘Een termijn van om en nabij een jaar waarin je leeft in onzekerheid over wat er met je
gaat gebeuren, dat is niet netjes. Dan kies ik voor hoe het in het bedrijfsleven gaat, dat je
gelijk hoort waar je aan toe bent en je spullen kunt pakken. Dat is uithuilen en opnieuw
beginnen, dit was gewoon een jaar lang modderen. Dat is slecht voor je gezondheid.
Maak gewoon een plan. Dat “voortschrijdend inzicht” steeds, wat erop neerkwam dat
het college van bestuur niet wist wat het nu eigenlijk wilde, dat zwalken steeds, dat was
niet goed.’
De onzekerheid hield niet gedurende de hele operatie aan. Naarmate het meer doordrong dat
ontslagen zo veel mogelijk zouden worden voorkomen en dat er goede regelingen mogelijk
waren, ebde de onrust weg. Sommigen namen het aanbod om met 55 jaar uit te treden met
beide handen aan. Dat vertelt vakbondsvrouw Adri Sloot die in deze periode namens de
bonden spreekuur hield. ‘Aan het eind viel het allemaal behoorlijk mee en was er eigenlijk
weinig zeer. De mensen die tegen hun zin vertrokken, zijn op de vingers van één of twee
handen te tellen’.23 Maar juist in de beginperiode van de MOD werd er verbaal zwaar geschut
in gezet en was er veel onzekerheid en daardoor leed.

April 1994
Universiteitsraad aanvaardt strategienota Naar een nieuw engagement
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noten
1	Voor de motieven en gang van zaken bij de MOD zoals beschreven in dit hoofdstuk is veel geput uit: Hans Bronneman en Jos Veldhoven: ‘Bureau nieuwe stijl groeit uit tot TU-brede reorganisatie’, in Thema, tijdschrift voor hoger
onderwijs en management, 1997 nr. 3.
2	Bron: Joost van Kasteren, Twee maal vier, verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Nico de Voogd in
2001.
3	Interne notitie Nico de Voogd over de reorganisatie van het bureau, oktober/november 1995.
4 Zie bijvoorbeeld: Christian Jongeneel, ‘Reacties op TU-brede operatie gunstig’, in Delta d.d. 30 november 1995.
5	Hans van Iperen, Procesevaluatie MOD; bestuurlijk-organisatorische aspecten van het proces ‘Modernisering
Ondersteunende Diensten’.
6	Interview met Adri Sloot d.d. 29 juni 2016.
7	Bron: interview met Aad Beeloo d.d. 30 juni 2016.
8 ‘Geen principe-uitspraak over reorganisatie TU’, in Delta d.d. 4 april 1996, kort geding aangespannen door directeur Instellingsbeleid L. de Jong.
9	Richard Meijer: ‘Reorganiseren en clusteren: over een jaar niet voorbij’, in Delta d.d. 22 augustus 1996.
10	Interview met Hans Bronneman d.d. 15 juni 2016.
11	Angèle Steentjes: ‘Meer ruimte voor eigen initiatieven’ in Delta d.d. 31 oktober 1996.
12	Citaat uit ‘Bonden kiezen voor hardere opstelling’ in Delta d.d. 1 mei 1997.
13	Citaat uit ‘Reorganisatie krijgt nieuw gezicht’ in Delta d.d. 11 september 1997.
14	Interview Hans van Iperen d.d. 12 april 2016.
15	Citaat uit ‘Sturing, maar geen koersverandering’ in Delta d.d. 30 oktober 1997.
16 ‘Bonden: Ondersteuning niet decentraliseren’, in Delta d.d. 13 november 1997.
17	Citaat uit: Anita de Jong, ‘College belooft snelle doorbraak reorganisatie’ in Delta d.d. 20 november 1997.
18	Bron: correspondentie met Hans Bronneman d.d. maart 2017.
19	Citaten uit Henk Orsel, ‘We zijn van besluit naar besluit gerend’ in Delta d.d. 29 oktober 1998.
20	Hans van Iperen, Werk in uitvoering, rapport van de werkgroep stand van zaken MOD per 1 januari 2000.
21	Hans van Iperen, Procesevaluatie MOD; bestuurlijk-organisatorische aspecten van het proces ‘Modernisering
Ondersteunende Diensten’.
22	Interview met Aad Beeloo d.d. 30 juni 2016.
23	Interview met Adri Sloot d.d. 29 juni 2016.
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Janneke Kromhout stapt op als ‘derde lid’ college van bestuur

Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 41

30-05-17 14:06

universiteit in beweging

42

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Kysia Hekster (nu royaltyverslaggever bij de NOS)
en student technische natuurkunde aan de TUD Diederik Samsom (later partijleider PvdA) demonstreren
in november 1994 tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. ( f o t o : n o u t s t e e n k a m p )

dec ‘93
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Hoofdstuk 3

Kanteling van de macht
Hoe minister Ritzen met de wet MUB de universiteiten meer vrijheid geeft om hun
bestuursstructuur vorm te geven. Hoe de TU Delft deze wet aangrijpt om zich volgens
een bedrijfsmatig model in te richten. Hoe de studenten en hoogleraren macht verliezen en het bestuurscollege en de decanen juist meer macht krijgen.

43

Aanvaarding van de MUB

Op 19 maart 1996 dient onderwijsminister Ritzen het voorstel in voor een ‘Wijziging van
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de bestuursorganisatie en medezeggenschap in universiteiten’, kortweg de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie, of nog korter: de MUB.1 De belangrijkste veranderingen zijn deze:2
• De bestuurscolleges van de universiteiten krijgen meer autonomie; studenten, docenten
en ander personeel zijn niet langer medebestuurders, maar fungeren als kritische waakhond op afstand. Omdat de relatie tussen college en raad verandert van een horizontale in
een verticale (met het college aan de top) en ook de faculteiten in een hiërarchische relatie
tot het college komen te staan, wordt wel gesproken van een ‘kanteling in het universitaire
bestuur’.
• Universiteiten krijgen meer keuzemogelijkheden om hun bestuursorganisatie naar eigen
inzicht in te richten.
• Faculteiten worden geleid door een beroepsdecaan, al dan niet omringd door een
managementteam. De decaan is zowel bestuurder als beheerder; de functie secretarisbeheerder verdwijnt. De decaan neemt ook de inhoudelijke sturing over van de vakgroepen. Die worden opgeheven.
• De wet stimuleert universiteiten om over de gehele linie verantwoordelijkheden duidelijker en liefst decentraal te beleggen bij één persoon (‘de integraal manager’). Deze krijgt
veel bewegingsvrijheid, maar daar staat tegenover dat hij of zij kan worden aangesproken
op de behaalde resultaten.
• De bestuurscolleges van de universiteiten leggen niet langer rechtstreeks verantwoording
af aan de minister, maar aan nieuw in te stellen raden van toezicht, waarin voornamelijk
topbestuurders uit het bedrijfsleven zitting hebben. De raden van toezicht benoemen en
ontslaan de leden van de colleges van bestuur.

April 1994
Instelling Adviescommissie Interne Kwaliteitszorg voor het Onderwijs
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Het college van decanen wordt vervangen door een college voor promoties. Ook hierin
zijn de decanen vertegenwoordigd, onder voorzitterschap van de rector. Dit college gaat
over promoties en eredoctoraten, en adviseert over onderwijs en onderzoek.
• Het hart van het universitaire bestuur is het reguliere overleg tussen decanen en college
van bestuur, in Delft krijgt dit overleg de naam ‘groepsraad’.
Het wetsvoorstel is onderwerp van verhitte discussies in het parlement. PvdA-minister
Ritzen krijgt zelfs eieren naar zijn hoofd3 van boze studenten en dreigt met aftreden als D66
haar amendement handhaaft om faculteiten te verplichten toch een student als medebestuurder aan te stellen naast de decaan.4 Maar een jaar na indiening, op 25 februari 1997, is
de MUB toch aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer5. Jo Ritzen laat er geen
gras over groeien; luttele maanden later, aan het begin van het nieuwe collegejaar 1997-1998,
moeten de universiteiten een blauwdruk hebben van hun nieuwe structuur.

Aanloop naar de MUB in Delft

De MUB gaf de bestuurscolleges van de universiteiten veel meer doorzettingsmacht.
Dat kwam het Delftse bestuurscollege uitstekend van pas. Het had die macht hard nodig om
de reorganisaties af te dwingen die het wenselijk achtte om de strategienota uit te voeren.
Nico de Voogd voorzag al vroeg dat de universitaire bestuursstructuur zou veranderen en
beijverde hij zich om het wetsontwerp te beïnvloeden, zoals blijkt uit een brief van de
bestuursvoorzitter aan minister van Economische Zaken Hans Wijers6. Hierin geeft hij ‘in
vervolg op ons gesprek’ een overzicht van de essentiële punten uit het wetsontwerp en voorziet die van commentaar. Dat de collegevoorzitter wat de MUB betreft enthousiast voor de
troepen uitliep, blijkt ook uit de lezing die hij al in oktober 1995 houdt tijdens een door SIOO
(Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde) georganiseerd congres over de
MUB, met als onderwerp ‘De integrale manager’.

Voorbereiding Delft op de MUB

Terwijl de MUB in de maak was en studenten met eieren gooiden, bleef het in Delft wat
dit betreft opvallend stil. Met de herinrichting van de universiteit hadden de meeste leden
van de universitaire gemeenschap wel wat anders aan hun hoofd. Bovendien hield volgens
universiteitsraadsvoorzitter Hans van Iperen De Voogd een inhoudelijke discussie af, omdat
hij eerst het oordeel van de Tweede Kamer wilde afwachten.7 En ten slotte vond Van Iperen
de MUB weliswaar ‘een gruwel’ wegens het gebrek aan een controlemechanisme op het

Augustus 1994
Eerste paarse kabinet-Kok
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ervaring
van:
Marike van Lier Lels
‘Voor mij was alles nieuw in die tijd, want het was mijn
eerste toezichthoudende functie en ik had geen ervaring
met de universitaire wereld anders dan als student. Het
was voor iedereen zoeken, want de rollen waren veranderd. De leden van de raad van toezicht waren voornamelijk afkomstig uit het bedrijfsleven. We verbaasden ons
hogelijk over hoe het ging op een TU, hoe onbelangrijk
geld was. Ook de macht van de hoogleraren verbaasde
ons. Die hadden alle vrijheid. Tijdschrijven bijvoorbeeld,
dat deden ze gewoon niet. Daar zou je als medewerker
van een bedrijf niet mee wegkomen: gewoon weigeren
om bij te houden waar je je tijd aan besteedt als dat van
boven wordt gedecreteerd.’

‘Het waren twee heel
verschillende wereldbeelden’
‘Bij een bedrijf is het voor iedereen helder wat de
gemeenschappelijke doelstellingen zijn, dat is bij een universiteit anders. Ik zie ons nog om de tafel zitten, in verbazing. Ook over jaarrekeningen zonder goedkeuring van
een accountant. Dat vond iedereen normaal, want dat
kregen ze nooit. Wij zeiden: dat kán niet. Het waren twee
heel verschillende wereldbeelden.’
‘We gingen ook vaak op bezoek bij een faculteit. Een
decaan vertelde dan waar de faculteit allemaal mee bezig
was. Wij vonden dat er gestuurd moest worden op key
performance indicators. Dan zaten ze ons aan te kijken
van “die lui zijn gek, dat gaat helemaal niet”. Het was
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best zoeken in die beginfase: wat is kwaliteit en hoe kun
je dat meten? Later heeft het zich wel goed ontwikkeld.
Iedereen begon elkaar beter te verstaan en wij verdiepten
ons meer in de manier van werken op een universiteit.
We kregen meer begrip voor hoogleraren die vonden dat
het bestuur meer in de weg zat dan dat ze er iets aan
hadden. We stimuleerden ze wel om actief geld uit de
derde geldstroom binnen te harken, contacten te leggen.
We probeerden ze ervan bewust te maken dat geld niet
zomaar uit de lucht komt vallen.’
Ir. Marike van Lier Lels (1959) studeerde rederijkunde in
Delft en vervulde sleutelrollen bij Nedlloyd, Van Gend &
Loos en de Schiphol Group. Van 1998 tot 2005 zat zij in
de raad van toezicht van de TUD. Nu combineert zij
diverse commissariaten en adviesfuncties.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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bestuur en had hij bij herhaling op de nadelen gewezen, toch was hij bewust terughoudend
geweest om details van de wet op voorhand ter discussie te stellen, onder meer omdat het
dan net zou lijken of de raadsleden zich al bij de invoering hadden neergelegd.8
Naar een door studenten georganiseerd symposium MUB en de mogelijkheden op vrijdag
6 december 1996 komen zo’n 140 belangstellenden. Tijdens de forumdiscussie blijkt het
moeilijk om sec over de invulling van de MUB te spreken, zoals de bedoeling was. ‘Al snel
ging de discussie richting het al dan niet gewenst zijn van de MUB. (…) De deelnemers aan
het forum bleken bijna allemaal tegenstander.’ Gelukkig werd de middag ‘zeer verrassend’
afgesloten door Sint-Nicolaas, die alle sprekers met cadeautjes overlaadde. 9
Wel stelt het college al in september 1996 een vijfkoppige ambtelijke werkgroep Invoering
MUB in.10 Die verkent de keuzes die gemaakt moeten worden en de verdeling van verantwoordelijkheden in het nieuwe stelsel en komt met een draaiboek waarin de overgang naar
het nieuwe stelsel stapsgewijs wordt gepland.

Introductie MUB in Nederland

Of de MUB er kwam of niet, daarover hadden studenten noch bestuurders iets te zeggen.
Toen de wet eenmaal door de Tweede en Eerste Kamer was aanvaard, gold zij voor alle
Nederlandse universiteiten. Niet verrassend waren de meeste bestuurscolleges (die meer
macht kregen) er overwegend blij mee en personeelsleden en studenten (die macht moesten
afstaan) minder tevreden.11 Overeenkomstig de ideeën van New Public Management kregen
de universiteiten wel veel vrijheid om de uitvoering van de MUB zelf in te vullen. De belangrijkste beslissingen die zij moesten nemen betroffen het model voor de medezeggenschap op
centraal zowel als op facultair niveau:
1	Gaan we door met een universiteitsraad-nieuwe stijl, of breken we die op in twee aparte
organen voor personeel en studenten: een ondernemingsraad en een studentenraad?
2	Worden de faculteiten ‘eenkoppig’ bestuurd door de decaan, of door een meerkoppig
bestuur, waarin bijvoorbeeld ook de studenten vertegenwoordigd zijn?
Met de knopen die ze hierover doorhakten, bepaalden de universiteiten of ze binnen de
kaders van de nieuwe wet zo veel mogelijk alles bij het oude wilden houden of juist een breuk
met het verleden wilden forceren. Verschillende universiteiten maakten hierin verschillende
keuzes, afhankelijk van de context. De Universiteit Leiden bijvoorbeeld had net een ernstige
bestuurscrisis achter de rug en was gebaat bij rust in de tent.12 Die universiteit koos dus al

Augustus 1994
Instelling Adviesraad Technologiebeleid TUD (ARTD) o.l.v. Guus Berkhout
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snel voor continuering van het ongedeelde model, waarbij de universiteitsraad-nieuwe stijl
door de MUB een andere rol kreeg, maar personeel en studenten nog steeds samen om de
vergadertafel zaten. Ook de faculteiten behielden een meerhoofdig bestuur met een studentassessor. Organisatiedeskundige Joris van Bergen stapte in 1997 over als collegelid van de
universiteit van Eindhoven naar die van Leiden. Beide universiteiten kozen voor een ‘ongedeeld’ bestuursmodel. Van Bergen verwoordt de argumenten hiervoor als volgt:
‘Universiteiten kunnen effectiever bestuurd worden, maar het is essentieel om daarbij uit
te gaan van de typische kenmerken van een universiteit. Wetenschappers, ondersteunend
personeel en studenten vormen samen een academische gemeenschap en hebben elkaar
nodig om de universiteit goed te laten functioneren. (…) Je moet een universiteit niet als
bedrijf willen runnen en vooral ook niet de terminologie uit het bedrijfsleven overnemen.
Dat leidt alleen maar tot weerstand en helpt helemaal niets. Op grond van dat inzicht
hebben we bij beide universiteiten de keuze gemaakt om geen twee raden te maken maar
één ongedeelde universiteitsraad-nieuwe stijl, waarin de geledingen samen die universiteit mee-besturen. Een gevolg van deze keuze is dat noch de studenten noch de medewerkers in een positie komen om te eenzijdig het eigen belang na te jagen. Ze zitten immers
samen in de raad en praten over elkaars belangen en het gemeenschappelijke belang,
samen met het college van bestuur. Er zijn checks en balances ingebouwd. De keuze voor
de leiding van de faculteiten door een meerhoofdig bestuur in plaats van een decaan als
integraal manager sloot in onze ogen beter aan bij hoe een organisatie van professionals
bestuurd moet worden, namelijk door de professionals zelf in collegiaal verband.’
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In totaal kozen acht Nederlandse universiteiten voor een ongedeeld model en vijf voor een
gedeeld model. Van de andere twee technische universiteiten koos Eindhoven dus voor een
ongedeeld model en Twente aanvankelijk voor een gedeeld model. Maar dit leverde zo veel
conflicten op dat men na twee jaar voor de rechter stond en alsnog overstapte op een ongedeeld model.13

Delftse discussie over gedeeld of ongedeeld model

In Delft tekenden zich in de aanloop naar de MUB twee kampen af. Degenen die net als
Joris van Bergen benadrukten dat de universiteit één academische gemeenschap was,
bepleitten een ongedeeld model waarin wetenschappers, ondersteunend personeel en studenten samen in één universiteitsraad kritisch weerwoord gaven aan het college. Anderen

September 1994
Start experiment integraal management bij Faculteit Elektrotechniek
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Rector Karel Wakker en onderwijsminister Jo Ritzen op huisbezoek in een studentenkamer in maart 1995.
‘Universiteiten moeten niet de wet [MUB] afwachten maar gewoon zelf experimenteren’, zei de minister volgens Delta.
(foto:

sam rentmeester)

dec ‘93
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beklemtoonden het belang van een helder onderscheid naar rollen en verantwoordelijk
heden. Een universiteit was in wezen een bedrijf en kon dus het beste als bedrijf bestuurd
worden, waarin personeelsleden voor hun belangen opkwamen in een ondernemingsraad en
studenten in een aparte studentenraad de gesprekspartner van het college waren op het
gebied van onderwijszaken.
Het college van bestuur spreekt zich direct uit voor een bedrijfsmatig model. College
voorzitter De Voogd hamert al sinds zijn aantreden op heldere verantwoordelijkheden en
scheiding van belangen. Hij licht achteraf zijn standpunt als volgt toe:14
‘Een van mijn kreten was: geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Wie iets
besluit, moet daar ook op aangesproken kunnen worden. Eigenlijk werden vóór de MUB
heel veel besluiten collectief genomen. (…) Wie waarvoor verantwoordelijkheid droeg,
was heel diffuus. Dan neem je te vrijblijvend besluiten. Het is een soort natuurwet dat
als je ergens op aangesproken kunt worden, dat je dan heel goed afweegt wat je het
beste kunt doen. Daardoor wordt de kwaliteit van de besluiten beter. (…) Ik kende
vanuit mijn loopbaan in het bedrijfsleven het verschijnsel besturen met een onder
nemingsraad goed en ik was voor het gedeelde model. Een van de argumenten was:
studenten zitten één jaar in de universiteitsraad en daarna zwaaien ze vriendelijk en
gaan ze verder met hun studie. Maar voor de medewerkers hangt hun toekomst af van
besluiten die genomen worden. Dat ligt dus heel verschillend.’
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Ook wat betreft de aansturing van de faculteiten heeft het college een uitgesproken mening:
de beroepsdecanen zijn integraal managers en hebben de volledige eindverantwoordelijkheid. Er kan dus geen sprake zijn van een meerkoppig bestuur, de faculteitsbesturen worden
opgeheven. Dit tot teleurstelling van de studenten.
De Delftse universiteitsraad bepleit behoud van het ongedeelde model en houdt een
enquête over de kwestie onder de hele universitaire gemeenschap. De stemmenverdeling is
in een verhouding van ongeveer 60 tot 40 procent ten gunste van een universiteitsraadnieuwe stijl.15 In de herinnering van Hans van Iperen, destijds voorzitter van de universiteitsraad, werd deze uitkomst beïnvloed doordat net als het college ook de vakbonden vóór
een ondernemingsraad waren. ‘Dat heeft er denk ik aan bijgedragen dat er weliswaar een
meerderheid, maar geen overweldigende meerderheid was voor het model met een universiteitsraad-nieuwe stijl.’

April 1995
Reorganisatieplan voor het bureau
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Het mocht sowieso niet baten, evenmin als de brieven die studenten en medewerkers en
masse opstuurden om hun voorkeur voor een ongedeeld model te onderstrepen.16 Het college van bestuur, gesteund door het college van decanen en de vakbonden, legt het standpunt
van de universiteitsraad naast zich neer.17 Precies een maand nadat de nieuwe wet door de
Eerste Kamer is gekomen besluit het college dat de Wet op de ondernemingsraden van toepassing is op de Technische Universiteit Delft.18

Instelling van de raad van toezicht

Het besluit om voor een gedeeld model te kiezen moet goedgekeurd worden door de raad
van toezicht, een nieuw orgaan dat MUB voor alle universiteiten in het leven heeft geroepen.
Het college heeft haast. In april heeft minister Ritzen de toezichthouders benoemd, in mei
– vlak voor de eerste vergadering – ontvangen ze een brief van Nico de Voogd met als onderwerp: ‘keuze medezeggenschapsstelsel’19. ‘Het college van bestuur wenst u van harte geluk
met uw benoeming’, begint de brief, om vervolgens de argumenten uiteen te zetten waarom
het college voor een gedeeld medezeggenschapsstelsel kiest.
‘Het college van bestuur wil met de TU Delft een nieuwe start maken. Dat wordt bevorderd door een medezeggenschapsstelsel dat zo min mogelijk verwantschap vertoont met
het huidige stelsel van medebestuur. De nieuwe universiteitsraad lijkt nog te veel op de
huidige universiteitsraad, waardoor gemakkelijk oude gewoonten en werkwijzen
worden overgenomen.’
Voorzitter van de raad van toezicht die minister Ritzen heeft aangesteld is de dan 59-jarige
president-directeur van Shell Nederland Jan Slechte. De andere leden zijn Marike van Lier
Lels, algemeen directeur bij Van Gend & Loos en met 37 jaar de jongste van alle universitaire
toezichthouders in Nederland20, Hessel Lindenbergh, lid raad van bestuur bij ING, Herman
Scheffer, voorzitter raad van bestuur bij Gist-Brocades en Johan Stekelenburg, burgemeester
van Tilburg. De raad van toezicht komt vanaf 14 mei 1997 ongeveer vier maal per jaar bijeen.
Aanvankelijk was het voor iedereen zoeken naar een rol in dit nieuwe plaatje, herinnert
Marike van Lier Lels zich. De toezichthouders uit de top van het bedrijfsleven stonden
onwennig tegenover sommige academische gewoonten, vooral het gebrek aan een strakke
hiërarchie en de onverschilligheid tegenover geld. Maar deze culture clash was ook juist de
opzet van de minister! De universiteit moest immers meer als een bedrijf gaan functioneren.

Januari 1995
Ministerie draagt gebouwen over aan universiteiten
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De
ervaring
van:
Esther Hoeve
‘Toen de MUB werd ingevoerd en er gekozen leek te
worden voor een gedeeld model met een ondernemingsraad en een studentenraad vonden wij dat als studentenfractie heel jammer. Ik geloof eigenlijk niet dat die wetswijziging onder onze achterban, de studenten, nu zo heel
erg leefde. Maar wel voor ons actieve student-bestuurders. Wij hadden het gevoel dat we als studenten echt
onderdeel uitmaakten van de TU. Dat we met z’n allen –
studenten en personeel – een ecosysteem vormden, een
lerende organisatie. Wij waren bang dat als je personeel
en studenten uit elkaar zou trekken er meer nadruk zou
komen te liggen op tegengestelde belangen. Ook vreesden we dat de invloedssfeer van de studenten zou
worden ingeperkt tot onderwijs. Dat vonden we jammer,
omdat we geloofden in “samen het plaatje maken”.
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‘Er zijn toen veel discussies geweest over de keuze voor
een gedeeld of ongedeeld model, maar wij hadden het
idee dat de keuze voor een gedeeld model van tevoren
eigenlijk al vaststond. Het college van bestuur vond dat
ze te weinig slagvaardig waren en dat een gedeeld model
de slagvaardigheid ten goede zou komen. De tegenstelling was: gaan we met z’n allen een leertuin neerzetten of
is de universiteit een bedrijf dat je heel efficiënt moet
inrichten?’
Esther Hoeve MSc (1974) zat in 1996/1997 als student

‘Waren we nu een leertuin
of een efficiënt bedrijf?’

natuurkunde en lijsttrekker voor ORAS in de universiteitsraad. Zij is nu marketingmanager bij KPN.

De TU is geen hogeschool, je wandelt als student niet
een bepaald programma door en als je daarmee klaar
bent, ben je afgestudeerd. Het gaat ook om ondernemen, leren, ervaringen opdoen, misschien eens buiten je
eigen pad kijken. Het is een leertuin die verder gaat dan
alleen maar je curriculum afvinken. Daarom vonden wij
dat we als studenten ook moesten meedenken over hoe
die leertuin werd vormgegeven. Maar bijvoorbeeld het
marketingbeleid van de TU zou niet meer zo snel besproken worden met de studentenraad.’

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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De industriëlen in de raad van toezicht wisten al snel een financiële tucht in te stellen. Van
Lier Lels over die eerste periode:
‘We bespraken de financiële resultaten en de koers van de universiteit. Nico de Voogd
was daar erg mee bezig, met de strategie. Elke vergadering kwam er wel een strategienota op tafel, staat mij bij.21 Financieel was het aanvankelijk niet op orde, we moesten
echt een inhaalslag maken. We waren geloof ik wel een van de eerste universiteiten die
de financiën onder controle kregen en ook een van de eerste die een positief resultaat
wisten te bereiken. Ten opzichte van de rest deden we dat vele malen beter, maar andere
zaken gingen in Delft niet zo goed, met name het gebrek aan harmonie in het college.’
In zijn eerste vergadering op 17 mei 1997 stemt de raad van toezicht inderdaad in met het
besluit om te kiezen voor een gedeeld model van medezeggenschap. Daarmee was Delft volgens Delta de eerste Nederlandse universiteit die de invoering van de MUB rond had.22

Overgang naar de nieuwe structuur

Nu de uitvoering nog. De studentenbonden AAG en ORAS organiseren in juni 1997 met
spoed verkiezingen, zodat de nieuwe studentenraad aan het begin van het collegejaar 19971998 direct aan de slag kan. Voor de partijen die de nieuwe ondernemingsraad moeten
vormen is dat geen haalbare kaart. Al was het alleen omdat zij zich moeten bezinnen op hun
rol in de nieuwe constellatie. In de universiteitsraad zaten politieke partijen, waarvan het
links bevlogen Democratisch Beleid (DB) en het meer pragmatische TH Akkoord de belangrijkste waren. Het nieuwe systeem is er een van medezeggenschap en belangenbehartiging in
plaats van medebestuur en politiek. Net als in het bedrijfsleven zullen de leden van de OR
worden afgevaardigd door werknemersorganisaties: het linkse FNV/AbvaKabo, het liberale
CMHF en het christelijke CFO. In juni 1997 lijkt het er nog op dat zowel DB als TH Akkoord
en de kleine linkse fractie TU-2000 als onafhankelijke, nog steeds politieke fracties de verkiezing in zullen gaan, naast de vakbondslijsten. Dat zou een versnipperde ondernemingsraad opleveren. Uiteindelijk gaan alleen DB en TU-2000 verder met een gezamenlijke eigen
lijst. Daaraan gaat een pijnlijke tweedeling vooraf onder de DB-leden binnen de universiteitsraad. Ongeveer de helft daarvan wil ‘helderheid scheppen’ door verder te gaan als vakbondslijst, een partij die heel prozaïsch opkomt voor de belangen van het personeel. De andere
helft wil zo veel mogelijk op de oude voet verder gaan en als Democratisch Beleid de luis in

Februari 1995
Fokker sluit zijn deuren
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de pels van het college blijven. Het was ‘een nare tijd met behoorlijk veel wrijving’, in de herinnering van Adri Sloot, die voor AbvaKabo koos.
De gemoederen raken verhit, in die veelbewogen zomer van 1997 waarin de TU niet alleen
verwikkeld is in diverse reorganisatie-operaties maar ook afscheid moet nemen van haar
oude bestuursstructuren. Dat blijkt uit de patstelling die op voorhand ontstaat tussen college
en universiteitsraad in discussies over de eerste twee maanden van het academisch jaar 19971998. Er zal dan al wel een studentenraad in functie zijn, maar nog geen OR. Die laatste kan
immers pas in november geïnstalleerd worden, na verkiezingen in oktober. De universiteitsraad staat er in mei op dat hij langer aan mag blijven, om een hiaat in de medezeggenschap te
voorkomen. Het college van bestuur daarentegen wil op 1 september met een schone lei
beginnen en zegt toe in die eerste twee maanden geen besluiten te nemen die volgens de wet
aan de nieuwe OR moeten worden voorgelegd. Hierop zet de universiteitsraad zwaar geschut
in: een motie die spreekt van een ‘bestuurlijk onaanvaardbare situatie’ wordt met negentien
stemmen voor en zes tegen (van TH Akkoord) aangenomen. De dreiging van een gang naar
de rechter hangt in de lucht. Delta schrijft:23
‘Beide partijen hadden natuurlijk voor hun zaak goede argumenten. Maar al die redelijke
en logische statements konden niet verhullen dat het vooral om emoties ging. Voor de
u-raad leek het wel op de ultieme miskenning van al het werk dat veel van zijn leden
namens “de werkvloer” jarenlang in commissies, plenaire vergaderingen, presidia en
andere gremia verricht hadden. En aan het college van bestuur drong zich de conclusie op
dat de u-raad nog steeds niks had gesnapt van de essentie van de MUB van minister
Ritzen. Het oude “medebestuur” uit de jaren van de grote democratisering zou immers verdwijnen en vervangen worden door de nieuwe zakelijkheid van werknemers-“inspraak”.’
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Het college bindt ten slotte in en staat de universiteitsraad toe om een paar maanden langer
in functie te blijven, zodat de oude universiteitsraad en de nieuwe studentenraad een tijdje
naast elkaar zullen bestaan en het college, zoals Delta spottend schrijft ‘alle hoop om éven
voor Napoleon of Caesar te spelen weer moet opgeven’. Later ketst die opzet overigens toch
af op juridische bezwaren, waarna het college toezegt om alle in het interregnum genomen
besluiten met terugwerkende kracht voor te leggen aan de nieuwe OR.
Op 27 augustus 1997 vindt dan de 371ste en laatste vergadering van de universiteitsraad
van de Technische Universiteit Delft plaats, waarmee een tijdperk van democratisch mede

Februari 1995
Magda Veenendaal volgt Janneke Kromhout op
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bestuur en universitaire politiek wordt afgesloten. Voorzitter Hans van Iperen zet de bijeenkomst kracht bij met een symbolische handeling:24
‘Vóór het sluiten van de laatste vergadering van de u-raad haalde ik mijn voorzittershamer uit elkaar. Ik gaf de kop ervan aan collegevoorzitter De Voogd en zei: “Bij de eerste
gezamenlijke vergadering van de OR en de SR zal ik de steel aan de voorzitter daarvan
overhandigen.” De steel staat immers voor de mensen, de kop voor bestuurlijke slagkracht. En zo is het ook gebeurd.’

Technici van de Centrale Werkplaats ondersteunen onderzoekers, onderrichten studenten in bewerkingstechnieken en
voeren opdrachten uit voor derden.

1995
Combinatietherapie blijkt succesvol tegen aids
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Bij de verkiezingen voor de OR in oktober 1997 is de opkomst teleurstellend laag. De één wijt
het aan het slechte weer25 of de informatievoorziening door het college, de ander aan de
vormgeving van de oproepkaart (‘veel mensen dachten dat het een reclamefolder was’).
Alleen vakbondsvrouw Adri Sloot steekt de hand in eigen boezem: ‘Wij hebben blijkbaar niet
aan het personeel duidelijk kunnen maken waar het om gaat bij de OR.’ Maar misschien is
hier ook het adagium van rector Karel Wakker op zijn plaats: ‘bestuurders leven in één
wereld en het wetenschappelijk personeel in een andere’. Hoe wezenlijk en emotioneel geladen de bestuurlijke realiteit ook was voor de bestuurders zelf – of ze nu collegevoorzitter of
student-lid van de universiteitsraad waren – voor de meeste wetenschappers, personeelsleden en studenten was zij bijzaak.
Het sluitstuk van de radendemocratie aan de Technische Universiteit Delft is een informele vergadering van het presidium van de universiteitsraad en de voorzitter bestuurscollege
in de winter van 1997. Zij hadden in augustus afgesproken nog één keer bij elkaar te komen
als de OR-verkiezingen achter de rug waren en het interregnum dus voorbij. Uit de notulen
van die vergadering:26
‘De voorzitter van het college van bestuur memoreert dat hij namens het CVB vandaag
voor de laatste keer vergadert met het Presidium van de Universiteitsraad. Hij zegt dat
het CVB de voorzitter van de universiteitsraad zal missen bij de CVB-vergadering. Het
CVB wil de leden van het presidium iets meegeven dat zij kunnen gebruiken als blijk van
waardering voor de besprekingen. Deze zijn altijd bijzonder op prijs gesteld.’
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Waarop De Voogd aan alle aanwezigen een aandenken uitreikt: een T-shirt met het logo van
de universiteit.

Voor en na de MUB

Om een indruk te krijgen hoe revolutionair de invoering van de MUB in Delft was, is het
illustratief om stil te staan bij hoe, waar en met wie de wetenschappelijke top van de universiteit vergaderde voor en na september 1997. Vóór de MUB kwamen de dertien decanen –
hoogleraren pur sang, voor enkele jaren benoemd en gekozen door hun collega-hoogleraren
– bijeen in de Kronigzaal van de faculteit Natuurkunde, waar de rector magnificus de vergadering leidde. De rector was benoemd door de Kroon, maar op voordracht van de decanen
zelf. In hun vergaderingen namen de decanen beslissingen over onderwijs- en onderzoekszaken, waarover de wetgever hen in betrekkelijke vrijheid zelf liet beslissen. Een of twee keer

Juni 1995
Shell capituleert voor Greenpeace bij Brent Spar-affaire
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‘De begintijd van de ondernemingsraad was moeilijk. In
de universiteitsraad was ik lid van TH Akkoord. Dat
beoogde pragmatische mensen bij elkaar te brengen om
zo de TU Delft mee te besturen. Onder de MUB werd dat
anders. Namelijk medezeggenschap, waarin directe personeelsbelangen via vakbondslijsten vaak een prominente
rol spelen. Toen heeft TH Akkoord zichzelf opgeheven. Ik
werd via de vakbond CMHF [Centrale van Middelbare en
Hogere Functionarissen] gekozen als plaatsvervangend
voorzitter. De fracties in de OR waren nu Democratisch
Beleid (dat een harde confrontatie nastreefde en zich aan
de WOR en de vakbonden weinig gelegen liet liggen) en
de vakbonden CNV, FNV en CMHF.’

‘Er waren twee kampen: voor vroeg
tijdig meedenken en voor afschieten’
‘Die verschillende typen fracties gaven begrijpelijkerwijs al
een spanningsveld. Een deel van de raad, met name
Democratisch Beleid, wilde niets te maken hebben met
de besluiten van het college van bestuur. Wanneer het
college iets besloten had, wilden ze achteraf zeggen: dat
heb je helemaal fout gedaan; negatief advies! Ik vond dat
geen verstandige keus. Je kunt als ondernemingsraad
wel een negatief advies geven, maar als ’t niet wordt
opgevolgd bereik je niets. Je kunt dan je gelijk in laatste
instantie alleen bij de rechter halen. En dan verlies je het
vaak omdat daar geldt of het college een besluit redelijkerwijze heeft kunnen nemen; dus veel minder inhoude-
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lijk. Je moet juist zorgen dat je vroeg in het proces wordt
gehoord en meedoet. Net als met een supertanker, die
kun je ook alleen bijsturen als je vroeg begint. Dan kun je
met een kleine bijsturing een groot effect hebben. “Ja
maar dan compromitteer je je”, riepen zij dan. Een van
hun argumenten was: als we meewerken met het college
zijn we niet zichtbaar. Als het college een goed besluit
neemt, dan ziet niemand dat het dankzij ons is omdat we
tijdig ingrepen.’
‘De beide kampen – voor vroegtijdig meedenken of voor
afschieten – hielden elkaar zo’n beetje in evenwicht. Als
voorzitter probeerde ik die zo goed mogelijk bij elkaar te
houden. Ik vond stemmen ook niet altijd de oplossing,
want dan heb je een grote verliezende partij. Het heeft
wat moeite gekost, maar het is over het algemeen wel
gelukt. Uiteindelijk zag ook de hard core wel de voordelen van betrokkenheid in een vroeg stadium.’
Chemicus ir. Daan Hoogwater (1944) was vanaf de
invoering van de MUB vice-voorzitter en tussen 1999 en
2004 voorzitter van de ondernemingsraad van de TU
Delft.
Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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per jaar werd de voorzitter van het bestuurscollege, al dan niet vergezeld door het ‘derde lid’
uitgenodigd in de Kronigzaal voor een gedachtewisseling met de decanen.
Na de MUB waren de kaarten anders geschud. Nu werden beroepsdecanen aangesteld
door het college van bestuur. Ze waren zelfs niet eens meer altijd afkomstig van de faculteiten
die ze aanstuurden. Nico de Voogd had een voorkeur voor decanen ‘van buiten’, bijvoorbeeld
uit het bedrijfsleven, om een frisse wind door de faculteiten te laten waaien. Niet een- of
tweemaal per jaar, maar elke twee weken komen de decanen samen met het college van
bestuur in de groepsraad, voorgezeten door de collegevoorzitter. Niet bij een van de faculteiten, maar in het Hoofdgebouw, de thuisbasis van het college van bestuur. De duplex ordo is
afgeschaft; wetenschap is niet langer het eigen domein van de rector met zijn hoogleraren.
Beslissingen over onderwijs en onderzoek worden minder bottom-up en meer top-down
genomen, waarbij de rol van de collegevoorzitter en derde lid aanzienlijk is verzwaard.
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Het begin van een nieuwe traditie

Had De Voogd zich verheugd op de nieuwe, bedrijfsmatige bestuursstructuur met bijbehorende gezagsverhoudingen en bestuurlijke rust, dan kwam hij bedrogen uit. De nieuwe OR
maakt een valse start. Om te beginnen pakt het voorzitterschap van Dorien DeTombe, die de
raad uit zijn eigen midden heeft gekozen, niet goed uit. De sociaal wetenschapper is vastbesloten de inspraakmogelijkheden die er na de MUB nog over zijn niet nóg verder terug te
laten dringen. Ze stelt zich strijdbaar op. Misschien te strijdbaar, en volgens diverse betrokkenen van destijds27 te eigenzinnig. In elk geval strijkt ze niet alleen de universitaire bestuurders maar ook haar collega-raadsleden tegen de haren in. Al na enkele maanden, tijdens een
spoedvergadering in februari 1998, neemt de OR bijna unaniem een motie aan om DeTombe
als voorzitter af te zetten. De officiële lezing is dat ‘de OR zich niet langer kan vinden in de
taakopvatting van DeTombe’. Haar eigen fractie, AbvaKabo, valt haar bij monde van fractievoorzitter Frans Bazen af:28
‘We werden slecht geïnformeerd, ze deed te veel op eigen houtje. Opmerkingen dat dit
niet de bedoeling was, heeft ze naast zich neergelegd.’
DeTombe op haar beurt verwijt in hetzelfde Delta-artikel haar fractiegenoten een beperkte
blik op de universiteit en noemt haar collega-raadsleden:
‘vergaderfetisjisten, die niet de zaak nastreven, maar neurotisch vasthouden aan hun
eigen vergadertechniek. Kennelijk willen ze geen voortvarende voorzitter. De OR wil een

Juli 1995
7000 moslim-mannen vermoord bij Sbrenica
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bescheiden volger en stroman. De AbvaKabo wil een marionet. Als ze dat willen, kunnen
ze dat krijgen, maar dan niet met mij als voorzitter.’
58

De spoedvergadering waarin DeTombe wordt afgezet vindt – vast niet toevallig – plaats aan
de vooravond van een conferentie in De Lindenhof waarin college, ondernemingsraad en studentenraad bij elkaar komen om het schip van hun moeizame samenwerking vlot te trekken.
Chemicus Daan Hoogwater is vicevoorzitter van de OR en lid van de vakbond CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen). Hij volgt DeTombe op als voorzitter van
de ondernemingsraad. Daarmee slaat deze een koers in die minder op confrontatie en meer
op samenwerking is gericht. Voorzitter Hoogwater vindt het constructiever als de onder
nemingsraad van tevoren meedenkt over plannen in plaats van ze achteraf af te schieten.
Hij doet erg zijn best om zowel het college als zijn collega-raadsleden mee te krijgen in deze
nieuwe lijn, wat uiteindelijk lukt. Hoogwater:29
‘Na de moeilijke start, deels door de overgang van medebestuur naar medezeggenschap,
deels door emoties, ging het geleidelijk beter. De verstandhouding tussen Nico de Voogd
en mij was erg goed. Dat hielp wel. Ik vroeg hem: neem ons mee bij je overwegingen.
Dan stak zijn bezorgdheid weer de kop op: straks gaan ze weer meebesturen. We zijn
begonnen bij het Instellingsplan, het grote vijfjarenplan voor de universiteit.30 Daar
werden we vroegtijdig bij betrokken, we gingen mee in het denkproces. Ik herinner me
nog goed dat De Voogd achteraf zei: “Goh, Daan dat is toch goed gelopen.” Een beetje
verbaasd. Ik zei: “Dan doen we dat voortaan toch vaker!”’
En zo vormde zich een nieuwe werkwijze en knapte de sfeer langzaam op, zowel tussen de
ondernemingsraad en het college als binnen de raad zelf. Wat daarbij ook meespeelde, in de
herinnering van Hoogwater, is dat de zittingsperiode van de ondernemingsraad werd uitgebreid van twee naar vier jaar. Dit gaf de leden meer tijd om zich in te werken en maakte de
dialoog met bestuurders evenwichtiger.
De TUD had zich omgevormd van een democratisch bestuurd academisch ministaatje naar
een ambitieuze universiteit met een corporate bestuursstijl. De OR evolueerde mee, van medebestuurder naar tegenspeler naar een volwaardige gesprekspartner van het bestuurscollege.
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Stagediven op het uitverkochte festival van de opleiding Industrieel Ontwerpen, maart 1998.
(foto:

sam rentmeester)

dec ‘93
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Hoofdstuk 4

Minder muren
Hoe de TU Delft nóg een ingrijpende reorganisatie initieert, waarbij de aandacht verschuift van bezuiniging naar inhoudelijke versterking. Hoe de universiteit het aantal van
haar faculteiten door clustering halveert. Hoe één clusterfaculteit tot bloei komt en een
andere clustering mislukt.

61

Van dertien naar zeven faculteiten

Bezuinigen op ondersteunende diensten was één ding, een fusie van faculteiten had het
Delftse bestuurscollege uit zichzelf waarschijnlijk niet dúrven voorstellen. In december 1994
zegt De Voogd nog tegen de Delftsche Courant: ‘Voor verkleining van het aantal faculteiten
heb ik geen plannen. Het zou in de toekomst kunnen komen, maar nu nog niet.’1 Maar die
toekomst blijkt dichter bij dan De Voogd denkt. Vanaf november 1995 inventariseert een
commissie onder leiding van oud-rector magnificus Hans Dirken de mogelijkheden om c
lusterdiensten te vormen, waarbij clusters van faculteiten hun ondersteunende diensten
samenvoegen om zo te bezuinigen. Het is de commissie-Dirken die de draai maakt van een
clustering van ondersteunende diensten naar een clustering van de faculteiten zelf – van een
bezuinigingsoperatie naar een kwalitatieve versterking van onderwijs en onderzoek. De commissie toont zich sceptisch over de financiële winst die samenvoeging van ondersteunende
diensten oplevert. Zij ziet meer in inhoudelijke synergie tussen verschillende vakgebieden.2
Het college herkent het momentum en grijpt zijn kans om de bestuurbaarheid van de universiteit te vergroten. Het neemt het advies van de commissie-Dirken graag over. Het doel van
de clustering verschuift nu: van bezuiniging naar nieuw elan voor de universiteit. De clustering van de faculteiten zal het onderwijs flexibeler maken en het onderzoek ‘ontschotten’.3
Maar wie fuseert met wie? Volgens Dirken gaat het bij de keuze van een nieuwe indeling om:4
1	inhoudelijke overeenkomsten in vakgebied en maatschappelijke dienstverlening
2	ideale schaalgrootte: tussen 300 en 700 personeelsleden en 500-2000 studenten
3	mogelijkheid voor gemeenschappelijke of aangrenzende behuizing
De commissie-Dirken pleit voor zeven clusterfaculteiten. Het college vindt dat niet ver
genoeg gaan en legt er ‘als discussiestuk’ een voorstel naast voor vijf clusters. Er zal aan ‘een
groot aantal mensen’ informeel om hun mening worden gevraagd, zegt De Voogd in 1996
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‘Ik vind dat de veranderingen die in de jaren negentig zijn
ingezet op langere termijn goed hebben uitgewerkt. Een
aantal dingen zijn echt verbeterd. Een voorbeeld is de
centralisatie van de ondersteunende diensten. Tijdens de
MOD waren ondersteuners op lokaal niveau echt ontdaan. Wij zagen het ook allemaal nogal somber in, want
eerdere pogingen om dingen te centraliseren gaven vaak
een puinhoop en dan werd het alsnog lokaal opgelost.
Maar nu functioneren de diensten naar mijn gevoel
behoorlijk goed. Ook beter dan vóór de centralisatie. Het
is nu duidelijker wie je aan moet spreken en als je een
wens uit, krijg je daar ook antwoord op. Dat er hier nu
een verbouwing gaande is, terwijl we over een beperkt
aantal jaar gaan verhuizen, dat zou vroeger nooit
gebeurd zijn. Men zou daar niet meer in geïnvesteerd
hebben. Nu beseffen ze dat je niet vijf jaar lang kunt
knoeien en dat het dus toch moet gebeuren. Er zijn
mensen die duidelijk aanspreekbaar zijn en ook de verantwoordelijkheid durven nemen.’

‘In de oude structuur was het
moeilijker om dingen voor
elkaar te krijgen’

schaal zoals we het nu hebben bij nanoscience, dat zou
veel moeilijker geweest zijn in de oude structuur. Bestuurders hadden toen meer moeite om ingrijpende beslissingen te nemen: in te zetten op één groep en daarmee
automatisch andere groepen te benadelen.’
‘De keerzijde van die ruimere beslissingsbevoegdheid
van het college van bestuur is dat er ook groepen zijn die
het wat minder goed treffen en die dan maar veel promoties moeten zien te draaien om aan geld te komen. Dat is
een landelijke trend, die ik adembenemend slecht vind.
Dat er geld wordt gegeven voor promoties, dat geeft
misstanden. Je moet groepen niet aansturen via dat
soort cijfertjes, maar ze blijven stimuleren om misschien
net een andere weg in te slaan. Niet achter alle modes
aanlopen, maar ook durven geloven in goed werk dat
toevallig even niet zo in is.’
Prof. dr. ir. Hans Mooij (1941) was 26 jaar lang hoog
leraar theoretische en toegepaste natuurkunde aan
de TUD en stond aan de wieg van de nanotechnologie,

‘Dingen veranderen ook autonoom, los van de hele
bestuursstructuur. De mentaliteit is bijvoorbeeld veranderd, in positieve zin. Mensen zijn er nu op gericht om
voor het grote geheel iets goeds te doen, meer dan twintig jaar geleden. (…) Om iets voor elkaar te krijgen op de
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tegen de universiteitsraad.5 Er volgt een intensief overleg- en lobbytraject waarin diverse
clustervarianten de revue passeren. Een van die varianten bevat het ‘dinocluster’ waarin de
oude faculteiten Technische Wiskunde en Informatica, Elektrotechniek, Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, Technische Natuurkunde en het Interfacultair Reactor Instituut
samen als één nieuwe, enorme faculteit ongeveer de helft van al het TUD-personeel zou huisvesten. Dat scenario weet men af te wenden. Het dinocluster wordt alsnog gesplitst in een
faculteit Natuurwetenschappen en een faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.
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Vooralsnog slaagt het college er echter niet in de universitaire gemeenschap te overtuigen
van nut en noodzaak van deze ingrijpende organisatorische verbouwing, die nu bovenop de
modernisering van de ondersteunende diensten en de invoering van de MUB komt. De universiteitsraad neemt het college stevig de maat over de voortgaande reorganisaties en spreekt
van ‘een proces van aanmodderen, met een komen en gaan van argumenten, zonder prioriteiten, zonder overtuiging’.6 Men verdenkt de bestuurders ervan dat ze de faculteiten willen
samenvoegen om zelf meer greep op de universiteit te krijgen. Spottend wordt gezegd dat het
college de clustering wil doorzetten omdat er maar zes stoelen om de tafel van bestuursvoorzitter De Voogd staan.7 In een universiteitsraadsvergadering van maart 1997 wordt het clusterplan van tafel gehaald. Het college ziet naar eigen zeggen in dat ‘een nadere inspanning
nodig is om het draagvlak van de operatie te verbreden’.8
Toenmalig voorzitter van de universiteitsraad Hans van Iperen herinnert zich de bewuste
vergadering nog goed, omdat De Voogd zichtbaar geagiteerd was door de dreigende afwijzing
van het clustervoorstel. Hij moest zich samen met de secretaris even terugtrekken. Van
Iperen:9
‘De Voogd vroeg om schorsing van de presidiumvergadering; na zijn terugkeer samen
met de secretaris zei ik tegen hem: “Geef het wat meer tijd. Over een paar maanden
komt het goed.” En zo ging het ook. In de laatste of voorlaatste vergadering van de universiteitsraad van het collegejaar 1996-1997 is het voorstel geaccepteerd. Het was in
wezen hetzelfde voorstel, maar er was gewoon meer tijd nodig. We hadden zo veel signalen uit de TU-gemeenschap ontvangen dat er onvoldoende gelegenheid was geweest
om over het voorstel te discussiëren… Het college was er te snel mee geweest, zoals het
dat wel vaker was in die periode; mogelijk met het uitzicht op invoering van de MUB.’

1995
Invoering docentenoverleg per opleiding
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De Voogd was te ongeduldig, zoals hij zelf, terugblikkend in 2016, beaamt.10 ‘De TUD was
geen Schlumberger. Processen op een universiteit – zelfs een moderne universiteit – vergen
nu eenmaal tijd.’
In de loop van het voorjaar van 1997 vindt achter de schermen een herbezinning plaats en
krijgen de faculteiten tijd om de clusterplannen te verteren en er hun eigen stempel op te
drukken. Ook heeft het college nieuwe afspraken gemaakt met de vakbonden en mag Luchten Ruimtevaarttechniek nu een zelfstandige faculteit blijven. Dit leidt ertoe dat op 27 augustus 1997 – zoals Van Iperen al had voorspeld – het college en de universiteitsraad alsnog de
knoop doorhakken: de dertien faculteiten worden teruggebracht tot zeven facultaire clusters
(zie het schema op p. 72).
Dat er meerdere gezichtspunten mogelijk zijn en dus verschillende clustervarianten, zoals
de commissie-Dirken schrijft, blijkt inderdaad. Op significante punten wijkt het uiteindelijk
gekozen model af van het oorspronkelijke advies van de commissie-Dirken. Zo gaat Technische Natuurkunde niet samen met Wiskunde maar met Chemische Technologie en Materiaalkunde. Wiskunde gaat met Elektrotechniek en Informatica samen en Technische Aardwetenschappen gaat niet samen met Chemische Technologie maar met Geodesie en Civiele
Techniek. Industrieel Ontwerpen mocht van de commissie-Dirken zelfstandig blijven, maar
moet van het college nu toch fuseren met Werktuigbouwkunde, de faculteit die door Dirken
aan Lucht- en Ruimtevaart was gekoppeld.

Van corveemodel naar integraal management

De nieuwe faculteiten zullen geleid worden door decanen die als ‘integraal managers’
fungeren; dat vloeit voort uit de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie (MUB)
die ongeveer tegelijk met de clustering van de faculteiten ingaat. Integraal management, een
van de gekoesterde concepten uit het New Public Management, is in 1997 niet nieuw voor de
TUD. Enkele jaren eerder al had decaan Eric Backer van de faculteit Elektrotechniek De
Voogd gevraagd om ermee te mogen experimenteren. De faculteit had toen last van de verkokering van onderwijs en onderzoek, slaagde er met het oude bestuursmodel niet in om orde
op zaken te stellen en vreesde voor reputatieschade. Er was behoefte aan ‘het kunnen aanspreken op autoriteit’. Het experiment pakte zeer goed uit, in de ogen van Backer.11 Ook
andere decanen staan overwegend positief tegenover integraal management, blijkt uit het
verslag van een gedachtewisseling in oktober 1995 tussen decanen en de collegevoorzitter
naar aanleiding van het experiment bij Elektrotechniek. Het is ook dan al duidelijk dat het

September 1995
Curriculum ingenieursopleiding verlengd van vier naar vijf jaar
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zogeheten ‘corveemodel’ voor het decanaat niet langer naar tevredenheid functioneert. In dit
model neemt een hoogleraar voor een paar jaar het decanaat op zijn of haar schouders, als
een klus die nu eenmaal moet gebeuren maar waar niemand echt zin in heeft. ‘Vergelijkbaar
met afwassen of stofzuigen’, herinnert universiteitssecretaris Hans Bronneman zich, vandaar
de term. Zo’n taakopvatting nodigde niet uit tot krachtig, op vernieuwing gericht leiderschap,
ook al omdat de decaan na twee jaar weer terugkeerde in de gelederen van hoogleraren en
met het oog op die toekomst maar beter geen vijanden kon maken. Zoals Backer het formuleert: ‘Het corveemodel spoort met het beginsel “het zal mijn tijd wel duren” en met het doorschuiven van problemen, want “dit is een probleem voor mijn opvolger.”’ Het corveemodel
met wisselende leiders werkte ook in de hand dat stafmedewerkers die daar maar enigszins
kans toe zagen hun eigen machtsterritorium stevig afbakenden. En dan was het eigenlijke
bestuur ook nog eens de collectieve verantwoordelijkheid van een faculteitsraad.
Het hele systeem kon harmonieus functioneren en zorgde ervoor dat elke beslissing goed
was verankerd, maar het was meer gericht op handhaving van het bestaande dan op krachtdadige vernieuwing. Dat nu paste niet meer, halverwege de jaren negentig. De politiek verwacht inmiddels resultaten van de universiteiten en heeft behoefte aan ‘afrekenbaarheid’. De
Voogd tijdens de gedachtewisseling in 1995:12
‘De huidige universitaire organisatie is zodanig ingewikkeld gemaakt dat er niemand is
die duidelijk ergens voor verantwoordelijk is. (…) Integraal management is een vereiste
voor de continuïteit en het handhaven c.q. verbeteren van de maatschappelijke rol van
de universiteit. Vanuit het college moeten er met die ene integrale manager afspraken
kunnen worden gemaakt. De integrale manager moet ook in de gelegenheid zijn om die
afspraken na te komen en dat laatste is het probleem omdat ter zake van onderwijs en
onderzoek de decaan of beheerder het niet voor het zeggen heeft. Hij kan zich namelijk
altijd verschuilen achter de ongelukkige besluitvorming door de faculteitsraad.’
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Twee jaar voordat de MUB integraal management verplicht stelt, zijn de meeste decanen bij
de TU Delft al gewonnen voor het concept. Wel plaatst tijdens de gedachtewisseling in oktober hoogleraar mens-machine interactie en oud-decaan Werktuigbouwkunde Henk Stassen
de kanttekening dat ‘het vaak niet zo belangrijk is wát iemand doet, als het maar een goede
vent is’.

November 1995
Reorganisatieplan voor het bureau leidt tot start MOD
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‘Toen die clustergedachte opkwam hebben we een heel
belangrijke sessie gehad in de kelder van de Jaffalaan,
met eten erbij, waarbij de plannen werden ontvouwd. Er
werden lekkere broodjes geserveerd herinner ik mij nog,
daar verbaasde iedereen zich over. Volgens mij waren
alle medewerkers daarbij. We mochten meedenken over
de plannen om Industrieel Ontwerpen met Werktuigbouw
en Scheepsbouw te fuseren tot een brede ontwerpfaculteit. Wij zagen die clustering niet zo zitten. Het was
gewoon te ver weg: wat zij doen is echt heel wat anders
dan wat wij doen. De meeste mensen die ik er toen over
sprak vermoedden dat de clustering een vooraf genomen besluit was, dat ons werd gepresenteerd als een
optie. Dat heeft veel kwaad bloed gezet. We hadden
achteraf het gevoel dat we belazerd werden. Die meedenksessie sloeg dus nergens op.’
‘Toen we die sessie in die kelder hadden, hadden ze duidelijk kunnen zeggen: wij gaan clusteren en we trekken
er vijf jaar voor uit om dat te realiseren. We gaan kijken
waar de synergie zit, waar de complementariteit zit. We
houden de financiële stromen apart. We gaan er net zo
lang naar kijken totdat we weten hoe we het aan elkaar
kunnen smeden. We hadden via de menselijke dimensie
de dieper liggende complementariteit moeten verkennen.
Dat is heel moeilijk en kost veel tijd, maar het levert wel
energie op, want je zoekt naar iets en bouwt aan iets.
Dan was het waarschijnlijk wel gelukt. De meeste wetenschappers willen best in een positieve richting meedenken over hun eigen toekomst. Maar de kans daartoe
werd ons volledig ontnomen. Het was een mechanistisch
proces: boem, boem, boem. Nico de Voogd en Wijnand
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Dalmijn waren beiden mijnbouwers. (…) Er was geen
ander denken dan het technocratische denken.’

‘Het was een mechanistisch proces:
boem, boem, boem’
‘Als je nu kijkt, is er best wel wat samenwerking. Bijvoorbeeld in de hoek van medisch design. (…) Nu begint het
dus te ontstaan. Niet omdat het van bovenaf wordt opgelegd, maar omdat het toevallig past en de wereld zich
langzaam ontvouwt in een richting die je had kunnen voorzien als je een goede visie had gehad en diep begrip van
de unieke kwaliteiten van de verschillende faculteiten.’
Dr. ir. Frido Smulders (1955) was als secretaris van een
afdelingshoofd van de faculteit Industrieel Ontwerpen
betrokken bij de clustering van die faculteit met twee
andere faculteiten. Hij is nu universitair hoofddocent
innovatiewetenschappen bij de TUD.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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Invoering van het nieuwe bestel

Er moet een enorme druk op alle bestuurders en managers van de TU hebben gelegen, in
de zomer van 1997. Eind augustus valt het definitieve besluit tot clustering en vier dagen later
zijn de zeven geclusterde faculteiten met hun nieuwe ‘MUB’se’ bestuursstructuur operationeel. Wel is er een overgangssituatie, waarin de geclusterde faculteiten worden geleid door
een managementteam bestaande uit een voorlopig benoemde plaatsvervangend decaan13
samen met vice-decanen voor elk van de subfaculteiten, de voorheen zelfstandige faculteiten
die zijn opgegaan in de clustering. Aan het team is een student verbonden in een adviserende
rol. Intussen werft het college beroepsdecanen, bij voorkeur van buiten de universiteit.14
In juli 1997 stuurt rector Blaauwendraad aan alle decanen het advies Vorm volgt functie
toe. Daarin schrijft de werkgroep Inrichting Facultaire Organisatie MUB (IFOM), die de transitie van de TU Delft heeft voorbereid:
‘De invoering van het beginsel van integraal management en de noodzaak dat de organisatie daarvan doortrokken raakt is de grootste uitdaging waar de universiteit zich
thans voor geplaatst ziet; juist bij nadere inrichting van de facultaire organisatie.’
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Hoewel het rapport in detail alle nieuwe rollen en verhoudingen beschrijft, wil het nadrukkelijk geen richtlijn zijn voor de inrichting van faculteiten, maar een ‘denkmodel’ dat aanzet tot
discussie. Een belangrijk verschil tussen de nieuwe ‘MUB’se’ situatie en de oude ‘WUB’se’ is
volgens de werkgroep dat vóór 1 september 1997 de structuur van de bestuurlijke processen
voorop stond en de dagelijkse gang van zaken aan de universiteit zich daaraan moest aanpassen. Na de MUB is de situatie omgekeerd, de werkprocessen bepalen de bestuurlijke structuur van een faculteit. Veel meer dan de WUB laat de nieuwe wet de faculteiten vrij om elk op
eigen wijze bottom-up die bestuursprocessen vorm te geven. Zoals de werkgroep IFOM het in
Vorm volgt functie stelt:
‘De verschillen tussen de wetenschapsgebieden en de cultuur van faculteiten zijn zo
fundamenteel dat onmogelijk één voorstel zou kunnen worden gepresenteerd. De MUB
biedt kans om, met een zekere mate van uniformering als vooropgezet doel, ruimte te
geven aan het ontstaan van toegesneden organisatiestructuren binnen faculteiten. Het
biedt de mogelijkheid om de wellicht als te bureaucratisch en te massief ervaren organisatievormen om te zetten in lichtere structuren die passend zijn en beter aansluiten bij
de dynamiek van de primaire processen.’

Januari 1996
Integraal management wordt ‘leidend principe’ bij TUD
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Om een indruk te krijgen van hoe verschillende faculteiten zichzelf in bestuurlijke zin
opnieuw uitvonden, kijken we naar een succesvolle en minder succesvolle clustering: de
faculteit Natuurwetenschappen, een clustering van de oude faculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie en Materiaalkunde; en de faculteit Ontwerp, Constructie
en Productie, een clustering van Industrieel Ontwerpen en Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek.

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Vanaf september 1997 wordt de nieuwe faculteit Technische Natuurwetenschappen
(TNW) bij wijze van overgangsregeling – een beetje zoals vóór de MUB – bestuurd door
decaan Laurens Katgerman omringd door een managementteam en met de voormalige secretaris-beheerder als secretaris. Ongelukkig genoeg zitten de subfaculteiten nog midden in een
eigen reorganisatie van hun ondersteunende diensten. Daaroverheen komt dus de clustering,
waarbij het de bedoeling is dat de subfacultaire diensten in elkaar gevlochten worden tot één
clusterdienst. Pieter Kruit, decaan van de subfaculteit Technische Natuurkunde, maakt een
eerste aanzet voor een integratieplan. Het uitvoeringstempo gaat omhoog wanneer na de
nodige vijven en zessen15 op 1 april 1998 een beroepsdecaan wordt benoemd: Karel Luyben,
wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Biotechnological Sciences Delft Leiden.
Dan komt ook het principe van integraal management pas echt tot leven. De decanen van de
subfaculteiten zijn nu ‘afdelingsdirecteuren’. Zij adviseren de decaan, die nadrukkelijk de
eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen opeist. ‘Heren, ik heb jullie mening gehoord;
buiten de vergadering zal ik een besluit nemen’, schijnt Luyben de eerste jaren met enige
regelmaat te hebben gezegd.16 Voor deze kordate invulling van het decanaat moet ook de
betrokkenheid van studenten bij het dagelijks faculteitsbestuur wijken. Student-bestuurder
Joris Kleinveld is niet welkom in het managementteam en voelde zich destijds uitgerangeerd.
Hij herinnert zich:
‘Landelijk zochten alle studenten naar gaten in de wet om de student als medebestuurder
te behouden. Iedereen had het gevoel erop achteruit te gaan als ze die student in het
faculteitsbestuur zouden verliezen. Of het nou waar was of niet, dat was in ieder geval
het gevoel.’

Maart 1996
Marcel de Bruin gaat MOD leiden
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Kleinveld voert een achterhoedegevecht, evenals overigens veel andere student-bestuurders
in Nederland. ‘Ik ben voor intensief overleg met studenten over onderwijs’, zegt Luyben in
Delta,17 ‘maar niet in het managementteam.’
In de zomer van 1998 wordt er onder hoge druk gewerkt aan een definitief ontwerp voor
de gemeenschappelijke clusterdienst. Een pijnlijk proces omdat er op niet-wetenschappelijke
functies bezuinigd moet worden. Maar wel een proces dat decaan Luyben voortvarend, met
ruimte voor inspraak en intensieve informatievoorziening tot een goed einde brengt. Mogelijk gaven een no-nonsense-bètacultuur en een relatief goede inhoudelijke aansluiting van de
te fuseren vakgebieden hem daarbij de wind in de rug. Toch waren er ook hier cultuurverschillen te overbruggen. Als je sommige ooggetuigen hoort, lijkt het wel of met name chemici
en fysici op verschillende planeten leven. Dit idee wordt al vroeg ingeprent, zo blijkt uit de
herinneringen van Joris Kleinveld:
‘Studenten van verschillende richtingen voerden onderling altijd strijd. Er waren talloze
liedjes; elke studievereniging had een eigen lied en dan waren er spotliedjes, die gingen
vooral over Bouwkunde. Tijdens de introductiebijeenkomst in de aula werden al die
liedjes ten gehore gebracht. Een lied als Paradimethylaminobethaldeïd werd erin
gestampt bij eerstejaars-studenten. Dat vergeet je nooit meer. Er was dus een sterk
groepsgevoel. (…) Zelfs binnen die oorspronkelijke faculteit Scheikundige Technologie
bestonden bloedgroepen die voortdurend in een onderlinge strijd verwikkeld waren.
Toen kwam natuurkunde daar ook nog bij en had je helemaal een smeltkroes. Ik herinner me nog dat wij studenten dachten: wat moeten wij in godsnaam met natuurkunde?!
Vanuit ons bezien waren natuurkundigen theoretische mensen. Inhoudelijke bezwaren
waren er niet; achteraf bleken het best leuke mensen. En eigenlijk is de combinatie
scheikunde, natuurkunde en materiaalkunde best logisch. Uiteindelijk is de clustering
goed gelukt.’
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Om te zorgen dat mensen zich wél verbonden voelen met elkaar, helpt het om overzichtelijke
werkeenheden te hebben, beseft Luyben. Groot en divers genoeg om kruisbestuiving mogelijk te maken, maar wel zo klein dat iedereen elkaar althans van gezicht kent en dat hoogleraren elkaar vertrouwen. Volgens Luyben gaat het dan om zes tot tien hoogleraren en 100 tot
150 medewerkers18. Omdat Luyben merkt dat cultuurverschillen de nieuwe faculteit in de
weg zitten, begint hij vanaf dag één met het afbakenen van kleinere afdelingen. Voor de subfaculteit Scheikundige Technologie, Materiaalkunde en Biotechnologie is dat niet moeilijk,

Mei 1996
Minister Ritzen dient wetsvoorstel MUB in
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want Luyben komt zelf uit die faculteit en maakt al snel een knip tussen de drie disciplines.
Voor de subfaculteit Technische Natuurkunde ligt het lastiger. Het bolwerk van de fysici –
dat toch al met tegenzin was meegegaan in de clustering – heeft een enquête gehouden onder
de hoogleraren. Namens hen laat de latere vice-decaan Ted Young Luyben per brief weten
dat Technische Natuurkunde één geheel moet blijven. Als je het zou opsplitsen kon het alleen
maar slechter worden. Luyben over deze episode:19
‘Ik zei: “Ted, mooi, bedankt. Ik ben het niet met je eens, dus ik ga door met onderzoeken
hoe we van TN overzichtelijke afdelingen kunnen maken.” (…) Toen kwam ik een clubje
Nanoscience tegen onder leiding van Hans Mooij. Die zaten klem in dat fort Technische
Natuurkunde. Het was een zich ontwikkelend vakgebied, maar de hoogleraren werden
door de anderen kort gehouden dus die konden hun vleugels niet uitslaan. Ik vroeg
Mooij of hij bereid was met enkele collega-hoogleraren een nieuwe afdeling te vormen.
Daar ging een jaar of anderhalf overheen van praten en overleggen en toen was Hans
Mooij daar inderdaad toe bereid. Toen Mooij eruit stapte, kwam een dag later Ted
Young bij mij om te zeggen dat hij ook een eigen afdeling Optica had gevormd.’
Met de stap van Mooij is het hek van de dam en wordt ook de subfaculteit Technische
Natuurkunde opgesplitst in drie afdelingen van behapbare grootte: Nanoscience, Optica en
Multiscale Physics. Daarmee is de clustering geconsolideerd. Hans Mooij:
‘De uiteindelijke vorm, met overzichtelijke afdelingen en daaronder weer kleinere groepen van mensen die goed van elkaar weten wat ze doen, daar is goed mee te werken.
Maar het is niet zo dat er toen meteen allerlei crossconnecties kwamen. De clustering
van faculteiten heeft wetenschappelijk niet veel uitgemaakt, dat is mijn conclusie.’
Toch bestaat de clusterfaculteit TNW niet alleen in vergaderkamers en op papier. Zo start de
faculteit in 2000 een gezamenlijke propedeuse, waarmee alle toekomstige TNW-ingenieurs
een gelijke basis krijgen. Voor de studenten heeft dit als voordeel dat ze niet meteen hun
definitieve opleiding hoeven te kiezen, maar pas aan het eind van het eerste jaar. Ook op
onderzoeksgebied kan de faculteit op zijn minst een consistent beleid en een duidelijke
strategische koers uitzetten. Blijkbaar werkt dit, want de faculteit is een van de meer succesvolle faculteiten van de TUD, waar de ambitie uit de strategienota Naar een nieuw engagement om tot de internationale top te behoren werkelijkheid is geworden.

Juli 1996
Advies Herinrichting TU Delft van commisie-Dirken
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De
ervaring
van:
Joris Kleinveld
‘Ik herinner me van mijn allereerste faculteitsraadsvergadering dat er een kilometer aan stukken bij hoorde. Ik
wist nog vrijwel niets van de bloedgroepen binnen de
faculteit en de politieke constellatie. Dan zit je met dertig
man te vergaderen en denk je verbaasd: wat gebeurt er
nu? Het vraagt echt iets van je om je daar in te worstelen. Toch is mij dat wel gelukt.’
‘Keuzes maken is moeilijk in een democratisch bestel. Er
waren te veel leerstoelen voor te weinig studenten en er
was te weinig derde geldstroom. Dus we moesten eigenlijk kiezen: waar denken we dat de wereld heen gaat en
welke vakken zijn belangrijk en moeten we dus houden.
Dat wordt in een democratisch bestel heel lastig, want
iedereen vecht natuurlijk voor zijn eigen plek.’

‘Er is nu veel meer schwung’
‘Ik run nu zelf een bedrijf en ik denk dat het voor een
organisatie beter werkt zoals het georganiseerd werd na
de MUB. Toen zag ik het natuurlijk niet zo, maar voor
Delft is de MUB heel goed geweest. In de nieuwe structuur was het veel makkelijker om keuzes te maken. Of
het nu een goede keuze is geweest of niet, je weet in elk
geval welke kant je uitgaat. Onder het oude bestuur zat
dat op slot.’
‘Delft staat er nu qua reputatie heel goed op. Toen ik als
student met mijn bedrijf begon, kregen we vanuit de universiteit geen enkele ondersteuning. We huurden zelf
ergens een kamertje. Nu heb je Yes!Delft, dat staat te
boek als een van de topdrie-incubators in Europa. Verge-
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leken met de jaren negentig zit er veel meer schwung om
de universiteit heen, ook omdat techniek nu weer hip is.
Je hebt het DUT Racing team, de Nuna’s [raceauto’s die
op zonne-energie rijden] en nog een hele reeks voertuigen. Dat is wat je wilt: studenten die klussen aan leuke
dingen en intussen alle techniek erin stoppen en daar
praktijkervaring mee opdoen. Dan maak je mooie dingen.
Het is ook de tijdgeest, maar het heeft toch ook te
maken met de kanteling. Doordat je helderder keuzes
maakt, krijgt een organisatie snelheid en ontstaat er
ruimte voor nieuwe dingen.’
Ir. Joris Kleinveld (1975) was kort voor de MUB studentlid van de faculteitsraad en later lid van het faculteits
bestuur van Technische Natuurwetenschappen. Nu
geeft hij leiding aan softwarebedrijf Auxilium.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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Situatie 1995–1998
(13 faculteiten)

Clustervoorstel commissie-Dirken
(juli 1996)

Situatie 1998
(7 faculteiten)

Bouwkunde

Bouwkunde

Bouwkunde

Civiele Techniek

Civiele Techniek & Geodesie

Civiele Techniek en Geowetenschappen

Geodesie

Civiele Techniek & Geodesie

Civiele Techniek en Geowetenschappen

Technische Aardwetenschappen

Scheikundige Technologie en Materiaalkunde & Technische Aardwetenschappen

Civiele Techniek en Geowetenschappen

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen & Lucht- en
Ruimtevaarttechniek

Ontwerp, Constructie en Productie
(vanaf 2002 wordt Industrieel Ontwerpen
weer zelfstandig)

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Industrieel Ontwerpen & Lucht- en
Ruimtevaarttechniek

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Technische Bestuurskunde

Technische Bestuurskunde & Wijs
begeerte en Technische Maatschappij
wetenschappen

Techniek, Bestuur en Management

Wijsbegeerte en Technische
Maatschappijwetenschappen

Technische Bestuurskunde & Wijs
begeerte en Technische Maatschappij
wetenschappen

Techniek, Bestuur en Management

Technische Natuurkunde

Elektrotechniek & Technische Wiskunde
Technische Natuurwetenschappen
en Informatica & Technische Natuurkunde

Elektrotechniek

Elektrotechniek & Technische Wiskunde
Informatietechnologie en Systemen
en Informatica & Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde en Informatica Elektrotechniek & Technische Wiskunde
Informatietechnologie en Systemen
en Informatica & Technische Natuurkunde
Werktuigbouwkunde en Maritieme
Techniek

Werktuigbouwkunde en Maritieme
Techniek

Ontwerp, Constructie en Productie
(vanaf 2002 Werktuigbouw en Maritieme
Techniek weer zelfstandig)

Scheikundige Technologie en
Materiaalkunde

Scheikundige Technologie en Materiaalkunde & Technische Aardwetenschappen

Technische Natuurwetenschappen

Augustus 1996
‘Augustusprotocol’: afspraken tussen college en vakbonden over MOD
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Ontwerp, Constructie en Productie

Anders is het gelopen met de clusterfaculteit Ontwerp, Constructie en Productie – een
samenvoeging van Industrieel Ontwerpen (IO) met Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek. Die clustering had haar wortels in een werkbezoek van Nico de Voogd aan de Verenigde
Staten in 1994, waar hij onder meer MIT bezocht. Daar werd hem verteld dat de nog jonge
Delftse faculteit Industrieel Ontwerpen te veel alleen op de buitenkant van een ontwerp was
gericht, terwijl de techniek die binnenin zit voor die buitenkant bepalend is. De faculteit zou
beter presteren als techniek en ontwerp meer integraal werden benaderd, adviseerde men in
Boston. Welgemoed zette De Voogd zich in om Industrieel Ontwerpen en Werktuigbouw en
Maritieme Techniek in elkaars armen te drijven – al dan niet in partnerschap met Lucht- en
Ruimtevaarttechniek – en er een brede ontwerpfaculteit van te maken. Net als de fysici en
chemici zaten ook deze partners allerminst te wachten op een fusie. Hier verschilde de academische cultuur van de subfaculteiten nog meer dan bij de faculteit Natuurwetenschappen.
Werktuigbouwkunde stond destijds als vrij conservatief te boek, terwijl Industrieel Ontwerpen juist vooruitstrevend was in het zoeken naar nieuwe onderwijsvormen. Bovendien had
Industrieel Ontwerpen, dat veel onderwijs gaf en relatief weinig onderzoek deed, financiële
reserves opgebouwd terwijl Werktuigbouwkunde tot de noodlijdende faculteiten behoorde.20
Dat maakte de clustering voor de IO-mensen ook in financieel opzicht onaantrekkelijk. Tot
overmaat van ramp mochten de medewerkers van de faculteit wel meepraten, maar kregen
ze het gevoel dat dit een wassen neus was en dat de clustering hun van bovenaf werd opgelegd.
Wat de zaak er niet makkelijker op maakt is dat decaan Hans Dirken zich niet kan vinden
in de strenge invulling die De Voogd gaf aan het principe van integraal management. Een
jaar na de officiële clustering, als de overgangsfase haar einde nadert, escaleert dit verschil
van inzicht tussen Dirken en het college. De faculteit Ontwerp, Constructie en Productie wil
verdergaan met een managementteam waarin een faculteitsdirecteur de beheerstaken op
zich neemt, terwijl de decaan met zijn staf strategieën uitzet voor onderwijs en onderzoek.
En hoewel de faculteiten de vrijheid hebben om hun bestuursstructuur naar eigen inzicht in
te richten, raakt dit de facto in ere herstellen van de secretaris-beheerder aan de kern van het
hele transitieproces. Het college – steeds beducht voor een terugval in oude reflexen – gaat
niet akkoord, ook niet met een overgangsfase tot 2001. Dirken kan zich niet vinden in de rol
van ‘veredeld boekhouder’ en vindt bovendien dat de tijdsdruk op de eenwording van de
faculteit te hoog is. Alles staat op zijn kop: bovenop de al lopende reorganisaties bij de afzon-
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September 1996
Kernstopverdrag
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derlijke faculteiten komt de inrichting van een gezamenlijke ondersteunende dienst, er moet
verhuisd worden, het onderzoek moet anders worden ingericht… Dat is te veel voor één
decaan. Dirken stapt op, en met hem het voltallige managementteam bestaande uit vicedecaan Klein Woud, twee faculteitsdirecteuren en twee onderwijsdirecteuren. Dit is hoe
Dirken in Delta zijn besluit toelicht:21
‘Met de koers zijn we akkoord, maar de tijd om het uit te voeren – daar zit het verschil.
Het is niet de manier waarop ik denk dat ik het zou kunnen. Moet ik dan degene zijn die
de formule uitdraagt, hoewel ik er niet in geloof? (…) Van het uitgangspunt “decentraal
tenzij” komt niets terecht. Het is voortdurend “centraal tenzij.”’
Het college parachuteert vervolgens als interim-decaan de ervaren bestuurder en grondstoffentechnoloog Wijnand Dalmijn, oud-decaan van Technische Aardwetenschappen. Dit tot
ongenoegen van zowel personeel als studenten, die niet gehoord zijn over de benoeming.
Anders dan Dirken laat Dalmijn zich niet bijstaan door een managementteam, noch door een
vice-decaan; hij neemt zelf alle touwtjes in handen.22 Een model dat niet goed werkte in de
herinnering van Frido Smulders, hoofddocent innovatiewetenschappen en destijds als secretaris van een van de afdelingshoofden intensief betrokken bij het beheer van de subfaculteit
Industrieel Ontwerpen. ‘Dalmijn stond aan de top van de geclusterde faculteit’, zegt hij,
‘maar onderwijs en onderzoek waren nog steeds apart, een subpiramide met een ontbrekende top. Er ontbrak gewoon een managementlaag.’
Het onderwijs van de geclusterde faculteit had onder de situatie te lijden. Zo lijkt het
althans, want over geen opleiding kwamen in die periode zo veel klachten binnen bij de
Delftse studentenvakbond als over Industrieel Ontwerpen. De klachten hadden vooral te
maken met slechte huisvesting – de te kleine collegezalen waren over de hele campus verspreid – en onderbezetting van het docentencorps. Want hoewel er veel studenten afkwamen
op de opleiding industrieel ontwerpen bleven vacatures lang onopgevuld. In Delta23 klaagt
student werktuigbouwkunde Michiel Bierman – die overigens wél blij is met de facultaire
herindeling – bovendien dat de studentenraad wordt gedwongen om achter de feiten aan te
lopen. De raad kwam stukken pas op het spoor als alle besluiten al afgehandeld waren, zoals
de begroting, waarover de raad eigenlijk geraadpleegd had moeten worden.
Ook voor medewerkers was het een rommelige, moeizame periode, volgens Frido Smulders:
‘Ik praatte met secretarissen van andere afdelingen. Die vonden het ook allemaal een
beetje onzin. Dalmijn c.s. dachten heel technocratisch. Ze volgden blijkbaar het model

Oktober 1996
Concernstaf splitst zich af van bureau universiteit
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Januari 1999, tentamentijd in de Krakeelhof, een complex dat 575 studenten huisvesting biedt. Collegevoorzitter
Nico de Voogd stelt al snel vast dat veel tijd en energie van eerstejaarsstudenten verloren gaat aan het zoeken van
passende woonruimte. Hij neemt zich dus voor om het woningaanbod voor studenten uit te breiden.
(foto:

sam rentmeester)

dec ‘93
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van MIT, waar design en werktuigbouw al bij elkaar zaten: “die lopen voor dus zoals zij
het doen zal het wel goed zijn”. Het werd heel mechanisch uitgevoerd. Gewoon alles in
elkaar schuiven en dan zien we wel waar de ongelukken gebeuren. Het was onzeker, we
waren ons geld kwijt, we moesten samenwerken met een faculteit die helemaal niet
begreep wat wij aan het doen waren. Er kwamen regeltjes die niet bij onze cultuur
pasten et cetera. En het heeft een aantal medewerkers eindeloos veel tijd gekost. Er was
veel discussie en veel pijn, ook bij Werktuigbouwkunde vermoed ik.’
Drieënhalf jaar na de gedwongen fusie weten de industrieel ontwerpers een vuist te maken
en vinden zij gehoor bij het nieuw aangetreden college onder voorzitterschap van Hans van
Luijk. In maart 2002 valt het besluit dat de wegen van Industrieel Ontwerpen enerzijds en
Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek anderzijds zich op termijn weer zullen scheiden. Pas begin 2004 komt er een nieuwe beroepsdecaan: Marco Waas, afkomstig van Unilever. Hij zal de boedelscheiding begeleiden en moet beginnen met een fikse bezuiniging omdat
er ernstige begrotingstekorten zijn ontstaan.
Hiermee komt een tamelijk roemloos einde aan het avontuur van de grote Delftse ontwerpfaculteit, de enige clustering uit de jaren negentig die later weer is teruggedraaid. Was
de mismatch tussen de fusiepartners hier groter en intrinsieker dan bij de andere clusterfaculteiten? Was het huwelijk prematuur? Had het college minder streng moeten zijn en
Dirken de tijd moeten geven de fusie op zijn manier af te ronden? Opereerde Dalmijn te
solistisch, of was hij niet de juiste persoon op de juiste plaats? Vast staat in elk geval dat achtereenvolgende bestuurders niet opgewassen waren tegen de forse en complexe uitdagingen
bij deze clusterfaculteit. De Voogd omschrijft achteraf de mislukte clustering als ‘een van
mijn klinkende nederlagen.’24

1996
Dutch design breekt internationaal door met de ‘knotted chair’
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24	Citaat ontleend aan interview met Nico de Voogd d.d. 13 april 2016.
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December 1996
Collegevoorstel voor clustering van faculteiten, instituten en diensten
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Secretaris Hans Bronneman, collegevoorzitter Nico de Voogd en rector Karel Wakker wijken in december 1994 uit
naar de faculteit ‘Mijnbouw’ omdat het bureau van de universiteit is bezet door studenten. Zij protesteren tegen een
verhoging van het collegegeld. ( f o t o : n o u t s t e e n k a m p )
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Hoofdstuk 5

Crisis en climax
Hoe in de laatste maanden van 1997 het vertrouwen in de reorganisaties een dieptepunt bereikt, ook omdat het college van bestuur er niet in slaagt hier eensgezind
leiding aan te geven. Hoe tegelijkertijd juist in deze maanden spijkers met koppen
worden geslagen. Hoe een nieuw college met frisse moed aan de slag gaat.

79

Een overstuurd systeem

Hoe voortvarender het college te werk gaat om de universiteit zo in te richten dat zij de internationale competitie aan kan, des te harder groeit de weerstand. Velen ervaren niet zozeer
daadkracht, maar autoritair bestuur. Ze herkennen hun eigen universiteit niet meer; het lijkt
volgens hen of de TU een bedrijf is geworden. Leo Waaijers – in de roerige jaren tachtig prominent voorman van Democratisch Beleid en inmiddels hoofd van de bibliotheek – weet in
Delta die gevoelens fraai te verwoorden:1
‘Rapporten over clusteren, protocollen over reorganisaties, mededelingen over besturingsconcepten en tijdschema’s voor klankbordgroepen vliegen op dit moment om de
oren van de managers van de TU. (…) Als ik het denken probeer te benoemen kom ik op
de term “Vaticaans management”. Daarbij weet het Opperste Gezag, goeddeels aan het
oog onttrokken door een wolk van raadgevers en commissies, het antwoord op de
vraag: “Waartoe is de TU op aarde?” (…) Een toegewijde elite, de Staf, bewaakt als een
Curie de zuiverheid van de leer. (…) Het volk ten slotte bestaat uit uitverkorenen, de
wetenschappers. Hun dienaren, het ondersteunend personeel, zijn slechts een kostenfactor: hun werkzaamheden hebben geen strategische betekenis voor de organisatie. (…)
Het is een management “uit de hoogte” (top-down), inherent aan een godsdienst, fnuikend voor een universiteit. (…) Vanuit een bedrijfsleven-achtergrond vindt het college
(in meerderheid) de TU een inefficiënte, inspraak-gedreven, onsamenhangende, onvoldoende renderende, kwalitatief onder de maat zijnde tent. (…) De koele bejegening
bevestigt slechts de middelmatigheid van de organisatie en leidt daarom tot nieuwe,
omvattender maatregelen, die nog koeler worden ontvangen, enzovoorts. (…) In de
regeltechniek zou je van een overstuurd systeem spreken.’

1997
NAM begint met ondergrondse gasopslag in Norg en Grijpskerk
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De metafoor van een overstuurd systeem is goed gekozen. De veranderingen buitelden over
elkaar heen, deels ingegeven door de ambitie om de TUD internationaal concurrerend te
maken, deels door de buitenwereld opgelegd, zoals de MUB en de bezuinigingen. Daarbij
kwam dat de TUD na decennia van medebestuur nu door De Voogd c.s. mét alle klankbordgroepen toch stevig van bovenaf, ‘Vaticaans’, geregeerd werd. Dat was zeker voor degenen
die zich voor het oude systeem hadden ingezet, zoals Leo Waaijers, wennen.

Onrust aan de top

Bovenop de MUB, MOD en clustering van faculteiten had de TUD tussen 1993 en 2001
herhaaldelijk last van een crisis bínnen het college van bestuur. Stond het college door alle
veranderingen en de weerstand die deze opriepen dermate onder druk dat elk barstje in de
harmonie wel een scheur moest worden? Of verliepen de reorganisaties van de TUD onrustiger dan nodig was doordat de bestuurders onvoldoende eensgezindheid aan de dag legden?
Feit is dat de TUD in de jaren negentig zich van andere universiteiten onderscheidt door
voortdurende onrust in de top van de organisatie. Waar het college ernaar streefde de eilandencultuur te doorbreken en de TU als één zelfbewuste universiteit over de drempel van de
nieuwe eeuw te duwen, slaagde het er zelf keer op keer niet in de harmonie te bewaren.

Dissidente ‘derde leden’

De onrust begint met het aftreden van ‘derde lid’ Janneke Kromhout in april 1994, na een
verschil van inzicht met Nico de Voogd over het huurbeleid voor de faculteiten. De dan vers
aangetreden collegevoorzitter kan zich niet vinden in Kromhouts plannen om te werken met
een decentrale begroting, waarbij faculteiten budget krijgen toegewezen om ruimten te huren.
Hij meent dat dit te veel bureaucratische rompslomp zal opleveren, de faculteiten uitnodigt
tot oneigenlijk gebruik van middelen en bovendien het eilandenkarakter van de universiteit in
de hand werkt. Dit verschil van inzicht liet zich niet oplossen. De Voogd was erg ‘fel’ tegen
Kromhout, herinnert medecollegelid Karel Wakker zich, en zij kon daar niet mee overweg.2
Volgens secretaris van de universiteit Hans Bronneman was er niet zozeer sprake van een
aanvaring tussen Kromhout en De Voogd. ‘Janneke kon zich het standpunt van De Voogd
goed indenken, maar zei wel: “Ik heb mijn lijn een paar jaar geleden onder een vorig college
ingezet met ieders instemming en kan onmogelijk op geloofwaardige wijze nu nog een draai
maken. Ik kan niet anders dan opstappen.”’3 Hoe het zij, Kromhout trekt zich terug uit het
college van bestuur en De Voogd ontfermt zich voorlopig zelf over de vastgoedportefeuille.

1997
Aziatische financiële markten storten in
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De
ervaring
van:
Hans Bronneman
‘In het Nederlandse universitaire bestel zoals dat nu zo’n
vijftig jaar bestaat zijn er over het college van bestuur
twee grondgedachten: collegiaal bestuur – wat wil
zeggen dat de collegeleden in principe samen over alles
beslissen – en een verhouding tussen de rector en de
voorzitter die niet strikt geregeld is. In die verhouding
bestaat dus vaak een inherente spanning omdat ze allebei op een andere manier de baas zijn. Niemand durft te
zeggen wie nu echt het laatste woord heeft. Zowel die
onbestemde verhouding als het principe van collegiaal
bestuur is een bron van potentiële problemen.’

‘Het was een explosieve cocktail’
‘De combinatie van die ambivalentie in het bestuur, de
enorme spanningen door de concentratie van reorganisaties en de schurende bestuursstijl van De Voogd
leverde een explosieve cocktail op. Die explosies zijn dan
ook niet uitgebleven, zij het dat de universiteit er in mijn
beleving goed doorheen gekomen is. Maar de botsingen
binnen het college van bestuur waren in de persoonlijke
sfeer heel heftig. Daar zat ik middenin. Ik heb mijn best
gedaan om iedereen bij elkaar te houden. Binnen het
college probeerde ik de communicatielijnen open te
houden en begrip voor elkaars standpunt te kweken. Ik
heb mij daarbij bewust als buitenstaander opgesteld. Dat
kostte soms wel moeite; het was wel eens een gevecht
om je niet in een van de kampen te laten trekken. In de
algemene lijn van de strategienota kon ik mij goed
vinden, dat vergemakkelijkte mijn werk. Maar uiteindelijk
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heeft het niet geholpen, want er zijn veel breuken in het
college geweest.’
‘Naast mijn pogingen om de verhoudingen binnen het
college werkbaar te houden deed ik er alles aan om de
omgeving van het college rustig te houden. Voordat je
het weet spelen de conflicten ook binnen het ambtelijk
apparaat; dan wordt het één grote chaos. Ik probeerde
de conflicten in te dammen. Dat is wél gelukt.’
‘Mijn jaren bij de TUD waren mijn beste jaren, in de zin
van op de toppen van je kunnen functioneren en voldoening vinden in je werk. Wel maakten de conflicten in mijn
omgeving het zwaar, die trokken een wissel. Maar in de
loop der tijd vergeet je dat wel weer…’
Politicoloog drs. Hans Bronneman was van 1989 tot
2000 universiteitssecretaris bij de TUD. In die functie
ondersteunde hij het college van bestuur en gaf hij
leiding aan het bureau van de universiteit.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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In februari 1995 treedt Magda Veenendaal aan als opvolger van Janneke Kromhout. Veenendaal is gedragswetenschapper en werkte de voorafgaande jaren in Londen, waar ze een hoge
hr-functie had op het hoofdkantoor van Unilever. Zij begint ambitieus, beijvert zich onder
meer voor de professionalisering van het personeelsbeleid en is vanwege haar toegankelijkheid een graag gezien bestuurslid. Hoe haar functioneren in en visie op het college zich ontwikkelde, laat zich mooi aflezen uit correspondentie die Veenendaal richt aan haar mede
bestuurders.5
In een notitie4 gericht aan De Voogd en Wakker een maand na haar aantreden – ‘te
bespreken tijdens een smakelijk diner in Le Vieux Jean’ – is de toon nog opgewekt:
‘Ik voel me warm onthaald door jullie zelf en heb geconstateerd dat de uitdaging voor de
TU Delft inderdaad aanzienlijk is. Gedurende de eerste maand wisselden de indrukken
van optimisme en inspiratie, maar ook van zorg zich af. De TU Delft is mijns inziens zeer
zeker al op weg gegaan naar haar nieuw engagement. We zijn echter wel laat en er is zo
veel te doen!’
In het verdere memorandum verraadt zich Veenendaals achtergrond als sociaal wetenschapper te midden van ingenieurs. Niet de structuren staan wat haar betreft centraal. Bij het aangaan van de uitdaging waar de TU voor staat, moet de focus vooral liggen op het ‘opbouwen
van een doeltreffende set van attitudes en vaardigheden’. Het college moet zich inzetten om
gemeenschappelijke doelen en waarden van de TUD te communiceren. Het moet inspiratie,
trots en zelfvertrouwen uitstralen. De collegeleden moeten ‘bescheiden zijn in het aannemen
van individuele complimenten’, want ‘alle resultaten dienen op het conto te komen van al
degenen die helpen Delft te versterken en zijn nooit de prestatie van een individueel lid van
het college van bestuur’. Het college zal ‘als een hecht team’ moeten functioneren, want
‘knabbelen aan elkaars bevoegdheden of onduidelijkheid daarover naar de organisatie creëert optimale mogelijkheden om het college lam te leggen’.
Een jaar later – februari 1996 – schrijft het ‘derde lid’ opnieuw een notitie.6 Zij heeft er
behoefte aan enkele gedachten op papier te zetten, als startpunt voor een discussie omtrent
de targets voor het komende jaar. Nu is de toon aanzienlijk grimmiger. Van het functioneren
als een hecht team is weinig terechtgekomen, stelt Veenendaal. In kapitalen schrijft zij:

‘ik acht een verbetering in ons functioneren een kritische succesfactor van de
eerste orde.’ Ze dringt erop aan dat het bestuurscollege zich laat ondersteunen door een

procesbegeleider. Het draagvlak voor de verschillende reorganisatieprocessen is inmiddels

Januari 1997
Johan Blaauwendraad volgt Karel Wakker op als rector magnificus
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flink geërodeerd. Het college zou deze trend moeten keren door beter te communiceren met
decanen, student-bestuurders, high-potentials en hoogleraren.
Weer een jaar later – we schrijven maart 1997, rector Wakker heeft na de voltooiing van
zijn termijn plaatsgemaakt voor Johan Blaauwendraad, voormalig decaan van de faculteit
Civiele Techniek – volgt opnieuw een brief met ‘kritische noten aan ons eigen adres’:7
‘Nog afgezien van de vraag of een executive management-rol-opvatting van het college
van bestuur wenselijk is in een universiteit, moet geconstateerd worden dat hierover een
gezamenlijke visie ontbreekt. Uitvoering van onze strategische doelstellingen verzandt
in verbaliteit en competentiekwesties. Aan leiding geven en strategische processen
komen we nauwelijks toe. (…) Zo wil ik niet verder.’

83

Veenendaal wacht hierna nog enkele maanden tot de universiteitsraad in zijn allerlaatste vergadering akkoord is gegaan met de plannen voor clustering van de faculteiten. De dag daarop
kondigt ze haar vertrek aan uit het college van bestuur. Op een foto van haar afscheid, dat
enkele maanden later zijn beslag krijgt, zit Veenendaal naast Pim Fortuyn. Hij is uitgenodigd
als key note speaker en geeft een uur lang college over de ontwikkeling van de moderniteit in
de westerse cultuur. De zo opgewekt begonnen samenwerking tussen bestuurders met heel
verschillende achtergronden en temperamenten eindigt in een ruzieachtige, gespannen sfeer.

Een rollebollende organisatie

De Voogd en Blaauwendraad moeten samen verder. Maar dit tweemanscollege houdt niet
lang stand. Geschrokken van het opstappen van Veenendaal voert de raad van toezicht
gesprekken met de twee overgebleven leden. Men kan niet anders dan constateren dat er
‘geen sprake is van een hecht team met eenduidige visie op de toekomst van de TU Delft’.8
Aanvankelijk kiest de raad voor een lijmpoging met behulp van externe adviseurs. Maar
Blaauwendraad is bij nader inzien niet bereid aan zo’n poging mee te werken. Een paar
maanden na het vertrek van Veenendaal – let wel, de universiteit bevindt zich hier op het
hoogtepunt van een stuk of drie universiteitsbrede reorganisaties en de nieuwe raad van toezicht is nog maar nauwelijks geïnstalleerd – is het dus opnieuw dramatisch raak.
Over de aanleiding van de breuk tussen de rector en de collegevoorzitter is in de officiële
stukken weinig terug te vinden. Maar Blaauwendraad wordt beschreven als een uiterst principieel man. Uit een opmerking van decaan Dirken9 blijkt dat de hoogleraren hem destijds
uit hun midden naar voren hadden geschoven omdat ze kozen ‘voor een krachtige persoon-

Januari 1997
College kiest voor bedrijfsmatig medezeggenschapsmodel
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Bas Wilschut in
Delta, mei 1994
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lijkheid die sterk tegenspel kon bieden aan de heer De Voogd’. Vermoedelijk was Blaauwendraad een van degenen die zich niet konden vinden in het bedrijfsmatige model voor de
universiteit en zag hij het als zijn taak om tegenwicht te bieden.
In retrospect noemt De Voogd – evenals Van Lier Lels – de verhouding tussen hoogleraren en het college als de belangrijkste aanleiding voor het conflict tussen hem en Blaauwendraad. De Voogds toelichting op de bestuurscrisis bevat een van de sleutels tot de tumultueuze geschiedenis van de TU in de jaren negentig:10
‘Er speelden belangen, of in elk geval gepercipieerde belangen. De hoogleraren waren
gewend geweest om veel te zeggen te hebben in het reilen en zeilen van de hogeschool en
universiteit. De voorzitter was de man van het geld; die moest zorgen dat de verwarming bleef werken en dat er gebouwen kwamen, dat soort dingen. Mijn verhaal daarentegen was: de voorzitter is eindverantwoordelijk, want die wordt erop aangesproken.
Dat was tricky, omdat je daarmee in een oude traditie trad. Met name Delft heeft heel
lang vastgehouden aan die duplex ordo11, toen dit bij andere universiteiten al lang geen
punt meer was. (…) Blaauwendraad – een goede wetenschapper overigens – was het
absoluut niet eens met de koers die ik uitzette. Hij was in zijn academische opvattingen
iemand van de oude school. Ik vermoed dat hij lid was geworden van het college van
bestuur om de vernieuwingen een beetje af te remmen. Dat had ik niet meteen door.’

85

De bestuurscrisis van november 1997 vloeide dus eigenlijk voort uit het opstappen van
Magda Veenendaal, dat bij de raad van toezicht zorgen had gewekt. Deze crisis was nog hef
tiger, omdat twee bestuurders botsten, maar allebei wilden aanblijven omdat hun dat voor de
TUD van wezensbelang leek. Ook na twintig jaar zijn de herinneringen aan deze episode nog
levendig. Karel Wakker beschrijft hoe de volle omvang van de crisis tot hem en De Voogd
doordrong terwijl ze op internationaliseringsmissie waren in Indonesië. Wakker was toen
weliswaar geen rector meer, maar werd door De Voogd nog wel gekscherend ‘minister van
buitenlandse zaken’ genoemd. In die rol ging hij mee op reis.12
‘Ik zal nooit vergeten dat we in een hotel in Jakarta zaten, ik geloof op een zondag. Er
was iets in Delft gebeurd, waardoor mijn opvolger als rector, Blaauwendraad, zich tot
de raad van toezicht heeft gewend. (…) Toen werd De Voogd gebeld door de voorzitter
van de raad van toezicht Jan Slechte. Wat er precies gezegd werd, weet ik niet maar het
gezicht van De Voogd betrok. Slechte wilde mij ook aan de lijn. Hij toeterde door de telefoon dat het zo niet kon en dat de rector en voorzitter niet meer door één deur konden.

Maart 1997
Universiteitsraad wijst clustervoorstel af
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Hij vroeg: “Ben jij bereid om terug te keren?” Ik moest daar even over denken en ik
kreeg tot de volgende ochtend de tijd. Toen heb ik ja gezegd. Omdat ik het wel leuk vond,
en omdat ik het met De Voogd goed kon vinden.’
86
Op maandag 3 november 1997 licht de raad van toezicht in verschillende bijeenkomsten op één
dag zowel de groepsraad, de raad van hoogleraren, de ondernemingsraad als de studentenraad
voor over de ontstane situatie, telkens met dezelfde tekst. Voorzitter Jan Slechte begint steevast met de ambitie van de TUD en redeneert van daaruit naar het besluit van de raad van toezicht om aan Johan Blaauwendraad te vragen zich terug te trekken als bestuurder:13
‘Het is de ambitie van de raad dat de TU Delft in Nederland een eerste positie inneemt en
in de wereld tot de vijf beste universiteiten in zijn soort behoort. (…) Het voorgaande
vereist een doortastend en harmonieus bestuur, dat in een hoog tempo, passend bij het
tempo van de maatschappelijke veranderingen, wijzigingen doorvoert. De raad van toezicht heeft moeten constateren dat de TU Delft geen harmonieus functionerend bestuur
heeft.’
Geconfronteerd met het feit dat Blaauwendraad weigerde om nog met De Voogd samen te
werken, had de raad van toezicht drie opties, schetst zijn voorzitter: a) de zaak op zijn beloop
laten, b) een geheel nieuw bestuur samenstellen, c) kiezen voor een van de twee huidige
bestuurders. Keuze a) vond de raad onverantwoord. Immers: ‘de TU Delft kan zich niet
veroorloven een rollebollende organisatie te zijn’. Keuze b) viel af omdat ook daar te grote
risico’s aan zaten. Een heel nieuw college dat weer van voren af aan moest beginnen zou de
ingezette koersverandering in gevaar brengen en in elk geval verder vertragen. Het moest dus
optie c) worden. De keuze tussen Blaauwendraad en De Voogd was daarbij geen eenvoudige,
stelt Slechte. Het was geen keuze tussen zwart en wit, maar tussen twee tinten grijs. Maar
uiteindelijk heeft de raad van toezicht gekozen voor vernieuwing en niet voor traditie, en
daarmee dus vóór De Voogd en tegen Blaauwendraad.

Een nieuwe kans

Bij de vorming van een nieuw college laat de raad geen tijd verloren gaan, daarvoor zijn
de uitdagingen waar de TUD op dat moment voor staat te groot. In plaats van een sollicitatieprocedure op touw te zetten voor een nieuwe rector en ‘derde lid’, zoeken de leden van de
raad direct twee in hun ogen geschikte kandidaten aan, die allebei ja zeggen. Karel Wakker

Maart 1997
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wordt zoals hij hierboven vertelt praktisch tegelijkertijd met het wegsturen van Blaauwendraad uitgenodigd en zegt toe. Na een intermezzo van precies één jaar zal hij in januari 1998
beginnen aan een tweede termijn als rector. Als derde lid wordt ditmaal geen vrouw en geen
gedragswetenschapper aangezocht, maar een derde bèta: Guus Berkhout. Geofysicus Berkhout was net als Wakker een gerespecteerd wetenschapper, succesvol in zijn relaties met de
industrie. In de jaren tachtig hadden Berkhout en De Voogd samen een bedrijf opgericht,
Delft Geophysical14; de raad van toezicht had dus reden om aan te nemen dat beide heren
goed met elkaar overweg zouden kunnen. Berkhout zat bovendien vol ideeën over hoe onderwijs en innovatie beter georganiseerd kunnen worden. Dat sprak de raad van toezicht aan.
Marike van Lier Lels:15
‘We wilden een ander geluid binnenhalen in het college. Berkhout was ondernemend en
had een goede naam bij de hoogleraren. We dachten dat via hem de hoogleraren zich
vertegenwoordigd zouden voelen in het bestuur. Want we vonden de hoogleraren als
stem wel belangrijk.’

87

De raad van toezicht deed eind 1997 dus waarvoor hij slechts enkele maanden daarvoor in
het leven was geroepen: ingrijpen in een crisissituatie en de universitaire trein weer zo goed
mogelijk op de rails zetten.

Coup-poging

De bestuurscrisis van 1997 krijgt nog een staartje. De raad van toezicht vraagt de raad van
hoogleraren, de studentenraad en de ondernemingsraad om advies over de voorgenomen
benoemingen. De eerste twee adviseren positief, zij het in het geval van de studenten met de
nodige kritische kanttekeningen. De ondernemingsraad adviseert echter negatief. De OR
vraagt de raad van toezicht om zijn keuze voor de collegevoorzitter boven de rector te heroverwegen. Niet De Voogd als collegevoorzitter, maar Blaauwendraad als rector moet blijven
zitten, vindt de ondernemingsraad. En los van die keuze heeft de raad twijfels bij de samenstelling van het nieuwe college. Die twijfels verwoordt de OR in zijn advies als volgt:16
‘De beide kandidaten die voorgedragen worden als nieuwe leden van het college
(Wakker en Berkhout) zijn in de ogen van de OR bekwame personen. Samen met de
voorzitter zijn er dan in het college van bestuur drie personen die over vele capaciteiten
beschikken. Desondanks blijft de vraag: kunnen ze wel met elkaar samenwerken? Zijn ze
aan de ene kant kritisch genoeg naar elkaar en kunnen ze aan de andere kant het goed

Mei 1997
Instelling raad van toezicht, akkoord medezeggenschapsmodel
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‘Mijn ervaringen in het Delftse college van bestuur
hebben mij bevestigd in mijn overtuiging dat je kunt
denken dat je dezelfde taal spreekt als iemand anders,
terwijl dat helemaal niet het geval is. Dat gold bijvoorbeeld voor Nico en mij. Je komt allebei uit het bedrijfsleven, je denkt dat je weet waar je ’t over hebt als het over
een matrixorganisatie gaat… Nou, echt niet. Wij hadden
zulke totaal verschillende referentiekaders. Het had misschien te maken met een verschillende achtergrond:
Schlumberger is een heel ander type bedrijf dan Unilever.
Je praat met elkaar en je denkt dat je het met elkaar
eens bent, terwijl er een wereld van verschil zit tussen de
denkbeelden.’

‘Je denkt dat je dezelfde taal spreekt,
maar dat is niet zo’

‘Een inzicht dat ik ook heb overgehouden aan die periode is dat je de taal moet spreken van de mensen die de
sleutelfiguren zijn in je veranderingsproces. Het onderlinge vertrouwen dat daarmee gepaard gaat is cruciaal
om met elkaar te kunnen schakelen. Je moet je niet laten
verleiden om te snel in procedures te stappen, maar met
elkaar verkennen waar je naartoe wilt en wat je samen tot
stand kunt en wilt brengen. Een appèl doen op de persoonlijke ambitie en het persoonlijke commitment van
mensen.’
Drs. Magda Veenendaal (1956) is sociaal wetenschapper
en werkte onder meer bij Unilever en Philips. Van 1995

‘Het barst in de wereld van de consortia waar mensen
zeggen dat ze met elkaar samenwerken terwijl ze dat in
feite niet doen, omdat ze elkaars taal niet spreken. Als ik
nu een bestuur begeleid dat op het punt staat een
belangrijke verandering in te zetten, leer ik ze in de eerste
plaats om in te zien hoe verschillend ze zijn. Ze moeten
zich daarvan bewust worden en beseffen welke krachten
er op hen als bestuur zullen worden uitgeoefend als het
moeilijk wordt en hoe ook de onderlinge verschillen hen
onder druk zullen zetten. Het helpt enorm als je je daarvan bewust bent. Een bestuur moet het uiteindelijk zelf
doen, maar je kunt de leden wel toerusten.’

Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 88

tot 1997 was Veenendaal lid van het Delftse college van
bestuur. Ze is nu adviseur en coach van bestuurders bij
organisatieontwikkelingen en bedrijfsovernames.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.

30-05-17 09:02

h oo f d s tu k 5 – c r i s i s e n c l i m a x

met elkaar vinden? Het college van bestuur had immers hiervoor ook drie bekwame
personen en toch konden die niet met elkaar samenwerken.’
De ondernemingsraad betreurt het dat de raad van toezicht met zijn keuze voor de collegevoorzitter ook heeft gekozen voor diens bedrijfsmatige aanpak en tegen het academiemodel
dat de rector voorstond. De OR vindt het bovendien onaanvaardbaar dat P&O-expertise niet
is verankerd in het college, hoewel de universiteit midden in een hevige reorganisatie zit.
Saillant is dat ook Blaauwendraad – ná zijn heenzending door de raad van toezicht – zijn
verzet niet opgeeft. Hij voelt zich gesteund door het negatieve advies van de OR en door een
inmiddels verschenen interview in de Haagsche Courant waarin Magda Veenendaal zich kritisch uitlaat over De Voogd. Blaauwendraad blijft erbij dat een college met De Voogd en
Berkhout geen goede zaak is voor de universiteit en vraagt de raad van toezicht hem opdracht
te geven een nieuw college te formeren.17 Eigenlijk dus een poging tot een universitaire coup.
Maar die blijft zonder resultaat. De raad van toezicht houdt voet bij stuk en legt het negatieve
advies van de ondernemingsraad naast zich neer.
Het gedachtegoed van New Public Management werkt dus door in de praktijk. De door de
minister geparachuteerde raad van topfunctionarissen uit het bedrijfsleven dwingt immers
een bedrijfsmatig organisatiemodel af voor een universiteit, tegen de wens van de medewerkers in, althans voor zover die vertegenwoordigd is door een eveneens uit het bedrijfsleven
gekopieerde ondernemingsraad.

89

Dieptepunt en doorbraak

Met drie of vier parallelle moeizaam verlopende reorganisaties, collegeleden die opstappen of de wacht aangezegd krijgen en een nieuw college waarvan het gezag al bij voorbaat
ondermijnd is, bereikt de sfeer op de TU eind 1997 een dieptepunt.
Zoals een verontruste redacteur in Delta schrijft:18
‘De werkelijkheid is redelijk vaak te beluisteren tijdens de frequente afscheidsborrels die
de laatste tijd worden gehouden voor 55-plussende of anderszins vertrekkende TUmedewerkers. Het constante thema aan de bar, in de felicitatierij, of tijdens speeches is
het onbegrip van de TU-medewerkers voor wat er met en in hun organisatie de laatste
jaren is gedaan. Nog erger is dat menig lid van het middenkader of hoger management
eveneens van zijn hart geen moordkuil maakt. Zij die bij uitstek de veranderingsproces-

Mei 1997
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sen en de reorganisaties zouden moeten uitvoeren en uitleggen aan hun medewerkers,
dié mensen voelen zich in de kou gezet, gepasseerd of genegeerd.’
90

Tegelijkertijd vormen die laatste maanden van 1997 ook de climax van de reorganisatie
processen en worden op alle fronten knopen doorgehakt. Eind augustus valt het besluit tot
clustering van de faculteiten; vanaf 1 september treedt de MUB in werking, is de universiteitsraad opgeheven en de studentenraad in functie; in november treedt de eerste onder
nemingsraad aan en in december bereiken De Voogd en de bonden een akkoord over de
MOD. Er is dus ondanks alles veel bereikt. De weg omhoog lijkt te kunnen worden ingezet.
Tegen de raad van toezicht zegt rector in spe Wakker dat er nu ‘warmte in de organisatie
gepompt moet worden’. ‘Vertrouwensherstel is mogelijk door over alle gepraat heen te stappen en wervend te opereren.’19

Collegiaal college

Het nieuwe college begint in 1998 opnieuw vol goede voornemens. Om botsende visies
op voorhand te ondervangen is een soort ‘regeerakkoord’20 opgesteld, een beginselnotitie
waarin onder meer de verhouding tussen de collegeleden wordt omschreven. Met de invoering van de MUB is de duplex ordo ten grave gedragen, wordt hierin gesteld. Niet langer is er
een scheiding tussen inhoud (traditioneel bewaakt door de rector en het college van decanen)
en middelen (traditioneel bewaakt door de collegevoorzitter en het derde lid). In de moderne
universiteit vallen die schotten weg. ‘Het functioneren van het college van bestuur wordt
bepaald door de principes van integraal management en collegiaal bestuur.’ Dat laatste wil
zeggen dat alle besluiten in principe door de collegeleden samen genomen worden. Om praktische redenen is er wel een portefeuilleverdeling. In grote lijnen: ‘president’ De Voogd
bereidt voor de vergaderingen algemene zaken en strategie voor, rector Wakker onderwijs en
studentenzaken en ‘vicevoorzitter research’ Berkhout onderzoek en technologiebeleid. ‘De
collegeleden respecteren elkaars portefeuille’, belooft het akkoord, en nemen gezamenlijk
besluiten. ‘Eenstemmig’, zoals het bestuursakkoord door cursivering nog eens benadrukt.
Helaas zal ook dit college geen liefdeshuwelijk blijken te zijn. En met hoeveel nadruk alle
goede voornemens op papier ook worden vastgelegd, het garandeert niet dat het nieuwe college de TU eensgezind een veilige haven in stuurt.

Mei 1997
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noten
1 ‘TU-college van bestuur volgt de Vaticaanse managementstijl’, in Delta d.d. 29 augustus 1996.
2 Bron: interview met Karel Wakker d.d. 9 mei 2016.
3 Bron: correspondentie met Hans Bronneman maart 2017.
4	Memorandum van Magda Veenendaal aan Nico de Voogd en Karel Wakker d.d. 13 maart 1995
5 De correspondentie was destijds vertrouwelijk, maar wordt hier geciteerd met instemming van Magda Veenendaal.
6 Een jaar later, terugblikken en vooruitzien, notitie van Veenendaal aan De Voogd en Blaauwendraad d.d. 1 februari
1996.
7	Persoonlijke brief van Magda Veenendaal aan Nico de Voogd en Johan Blaauwendraad.
8 Bron: interne nieuwsbrief over de ontstane situatie zoals geciteerd door Hans Bronneman in maart 2017.
9 Bron: Verslag van de bijeenkomst van de groepsraad op maandag 3 november 1997.
10 Bron: interview met Nico de Voogd d.d. 13 april 2016.
11 Bedoeld wordt: een tweevoudige bestuursvorm waarbij het inhoudelijke bestuur is losgekoppeld van meer beheersmatige taken en deze in verschillende functies zijn belegd, bijvoorbeeld de rector voor de academische koers en de
collegevoorzitter voor financiën e.d.
12 Interview met Karel Wakker d.d. 9 mei 2016.
13 Bron: Verslag van de bijeenkomst van de groepsraad op maandag 3 november 1997.
14 Bron: Benno Boeters, ‘Adviezen voor technologiebeleid moeten intelligent houdbaar zijn’, in Delta d.d. 15 september 1994.
15 Interview met Marike van Lier Lels d.d.6 juli 2016.
16 Bron: ‘Advies van de ondernemingsraad van de TU’, in Delta d.d. 27 november 1997.
17 Zie bijvoorbeeld verslag van de bijeenkomst van de raad van toezicht d.d. 30 november 1997, dat beschrijft hoe
Blaauwendraad een ‘korte verklaring’ aflegt over een ‘initiatief zijnerzijds richting raad van toezicht (‘formatie
opdracht’ voor nieuwe college aan hemzelf).
18 ‘Rust in de tent’, in Delta d.d. 4 december 1997.
19 Verslag vergadering raad van toezicht d.d. 27 november 1997.
20 Het nieuwe college van bestuur van de Technische Universiteit Delft, 27 november 1997 (archief raad van toezicht,
voorlopig inventarisnummer 4).
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Hoorcollege civiele techniek 2001. Naast hoorcolleges introduceert de TUD in de jaren negentig nieuwe onderwijs
vormen die een actievere rol van de student vereisen. ( f o t o : s a m r e n t m e e s t e r )

dec ‘93
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Hoofdstuk 6

Universiteit in bedrijf
Hoe tijdens de bestuurlijke ‘verbouwing’ ook hard gewerkt wordt aan waar het eigenlijk
om gaat: het onderwijs en onderzoek naar een hoger plan tillen. Hoe de TU een positie
verovert op de internationale onderwijsmarkt en hoe ten slotte de basis gelegd wordt
voor een nieuwe campus.

93

Invoering van de vijfjarige ingenieursopleiding

In de strategienota Naar een nieuw Engagement uit 1994 wordt resoluut besloten de
kwaliteit van het onderwijs aan de TUD te verhogen:1
‘Internationaal vergelijkend onderzoek geeft aan dat onze afgestudeerden in vergelijking met hun collega’s afkomstig van topuniversiteiten in Europa een “voldoende”
scoren (…), waar zij vroeger het predikaat “uitmuntend” verdienden. Gezien ons streven
naar excellentie nemen wij geen genoegen met de huidige kwalificatie.’
Een eerste wapenfeit was de toezegging van onderwijsminister Ritzen dat de cursusduur van
bijna alle ingenieursopleidingen2 – die in 1982 van overheidswege was ingekort – verlengd
werd van vier naar vijf jaar, iets waarvoor de TU’s, ingenieursverenigingen en zeker ook De
Voogd stevig hadden gelobbyd. Techniekstudenten kregen hiermee een uitzonderingspositie
ten opzichte van andere studenten, voor wie sinds de invoering van de tweefasenstructuur in
1982 de doctoraalfase eveneens van ‘onbepaalde duur’ naar vier jaar was bijgesteld. Twee
argumenten gaven hiervoor de doorslag: ten eerste bleek vier jaar te kort om ingenieurs op te
leiden die voldeden aan de wensen van het bedrijfsleven en ten tweede duurde elders in
Europa de ingenieursopleidingen veelal óók vijf jaar, waardoor Nederlandse ingenieurs al bij
voorbaat op achterstand kwamen te staan.3
De TU is zo enthousiast over de verlenging dat zij al op 1 september 1994 de vijfjarige cursusduur invoert, terwijl de minister de verlenging heeft afgekondigd voor het jaar daarop.
Maar het Rijk geeft de vijfjarige ingenieursopleiding niet cadeau. In een convenant afgesloten
in juni 1994 tussen staatssecretaris van onderwijs Job Cohen en de drie technische universiteiten vertegenwoordigd door De Voogd, worden enkele voorwaarden gesteld, vooral ingegeven door de ingenieurshonger van de arbeidsmarkt. De meest opvallende daarvan is paradoxaal: ook al is de nominale cursusduur verlengd, de feitelijke studieduur moet juist worden
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verkort van zes naar vijfenhalf jaar.4 De universiteiten verplichten zich de curricula zo in te
richten en dusdanige ‘studievoortgangsbevorderende’ maatregelen te treffen, dat 80 procent
van de studenten die het propedeuse-examen met goed gevolg heeft afgelegd daarna binnen
vier jaar het ingenieursdiploma bemachtigt.

Het hardnekkige ‘probleem’ van het studietempo

Het ministerie verlangde niet alleen van de TU maar van alle instellingen dat zij hun studenten wat sneller door de opleidingen heen masseerden, om hen eerder aan de arbeidsmarkt af te leveren en om onderwijskosten te besparen. Er kwam een ‘studeerbaarheidsfonds’ voor het hele Nederlandse hoger onderwijs, gevuld met 500 miljoen gulden die aan de
exploitatie van de universiteiten werd onttrokken. Een handreiking van minister Ritzen aan
studenten ter compensatie van een verhoging van het collegegeld. Ook de TU putte uit dit
fonds: tussen 1995 en 1998 zo’n 15 miljoen gulden.5 Op een overzicht van mogelijke ‘rendementsverhogende’ projecten staan ideeën als: het inzetten van extra zomercursussen in weerbarstige vakken zoals mechanica, een verplichte geautomatiseerde studieplanning, het opzetten van een mentorsysteem waarbij ouderejaars nieuwkomers begeleiden, het instellen van
begeleide zelfstudiegroepen, verbetering van de zelfstudie door een digitale leeromgeving en
het verbeteren van de diagnostische kracht van toetsen. Ook haalt de TU de banden met het
hbo aan, zodat propedeusestudenten voor wie de studie te moeilijk is naar een passende hboopleiding kunnen worden doorverwezen.
Maar wat men ook probeerde, de studenten lieten zich niet zo snel de campus af jagen. Niek
Graafland, voor zijn pensionering senior beleidsmedewerker onderwijs- en studentenzaken
bij de TU zegt er het volgende over:6
‘Jaren later heb ik nog eens de effecten van die maatregelen onderzocht en ik moet eerlijk zeggen dat het allemaal niet geleid heeft tot een verkorting van de studieduur, al
werkte het lokaal wel. (…) Over de gehele linie deden we enorm ons best om het rendement van de propedeuse te verbeteren, ervoor te zorgen dat niet 20 maar 40 procent de
propedeuse in één jaar haalde. Dat lukte dan soms wel, maar dan zag je dat de studenten in de jaren daarna terugvielen. (…) Op de totale studieduur hadden onze maatregelen weinig effect. Wat daarbij ook meespeelt, is dat het studietempo in Delft uiteindelijk
toch als een verantwoordelijkheid van de student wordt beschouwd. Delftse studenten
ondernemen naast hun studie veel activiteiten, zoals deelname aan medezeggenschap,
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studentassistentschap, oefenen met ondernemerschap en bestuursfuncties. Daarnaast is
er is een bruisend verenigingsleven.’
Oud-student Esther Hoeve licht toe hoe studenten die verantwoordelijkheid zelf zagen:7
‘Extracurriculaire activiteiten hoorden bij de cultuur. (…) In Delft ben je meer dan alleen
maar een product van technische kennis. Je studententijd is bepalend voor je latere
leven. Je legt een netwerk aan, je onderzoekt wat je wilt en kunt… De TU was een mooie
plek om je te ontwikkelen in die belangrijke jaren.’

95

Studenten blijken er dus een hardnekkige voorkeur voor te hebben om in de jaren waarin
hun hersens nog gevormd worden kennis op te zuigen en te experimenteren aan en om een
universiteit, in plaats van alvast aan hun ruim veertig jaar durende arbeidzame leven te
beginnen. Een ondanks vele vindingrijke onderwijskundige initiatieven taai probleem, als je
het als probleem wilt zien.

Een kiem van kwaliteitszorg

Studeerbaarheid is niet het enige dat men probeert te verbeteren. ‘Het gebouw van ons
onderwijs moet (…) grondig gerenoveerd worden. Het volstaat niet om hier en daar een lik
verf op de kozijnen te smeren’, stelt rector Wakker in 1994.8
Kort na zijn redevoering wordt op verzoek van het college van decanen de Adviescommissie Interne Kwaliteitszorg voor het Onderwijs, kortweg AIKOW, opgericht. Zij komt begin
1995 met een advies over hoe de kwaliteitszorg intern georganiseerd kan worden. De commissie stelt voor per opleiding (of faculteit) een onderwijsdirecteur aan te stellen die het gehele
onderwijsveld overziet en een duidelijke verantwoordelijkheid heeft. Daarnaast moeten de
docenten van een opleiding regelmatig met elkaar overleggen, zodat het onderwijs consistenter wordt geprogrammeerd. En ten slotte vindt men het raadzaam de loopbaanperspectieven
voor goede docenten te verbeteren.9 Onderwijsprestaties mogen best wat meer gewaardeerd
worden, stelt AIKOW-voorzitter Gerda Smets.10 In de praktijk stond onderzoek in hoger aanzien dan onderwijs. Docenten die alleen maar onderwijs gaven, bleven steken op het niveau
van universitair docent, hoewel ze soms door studenten op handen gedragen werden.
Het college neemt de aanbevelingen van de AIKOW over. Het stelt bovendien cursusevaluaties in, waarbij studenten hun waardering over een collegereeks kunnen geven en eventuele knelpunten benoemen. Ook worden er docententrainingen opgezet; iedereen die les geeft
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moet een basiskwalificatie halen. Volgens
beleidsmedewerker Niek Graafland was
het feit dat studenten hun mening mochten geven een novum:11
‘Voor die tijd werden studenten nauwelijks betrokken bij de beoordeling
van docenten. De docent gold als een
autoriteit die verantwoordelijk was
voor zijn vak. Collega’s of leidinggevenden bemoeiden zich daar ook niet
mee, tenzij je het als docent heel bont
maakte en er veel klachten binnenkwamen.’
Ondanks de vernieuwingen blijkt een jaar
of vijf later dat studenten nog steeds niet
tevreden zijn. Men verzamelt driftig gegelucas sluijs voor
d e lta , m a a r t 1 9 9 6
vens, conform de richtlijnen, maar dóét
12
daar weinig mee, stelt Jan van Katwijk.
Hij is dan voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteitszorg Onderwijs (AKO), de opvolger
van de AIKOW. Andere zwakke punten die de AKO signaleert, zijn dat er nu weliswaar opleidingsdirecteuren zijn – en sinds de MUB ook opleidingscommissies – maar dat hun rol lang
niet overal even duidelijk is. Noch hun rol op zichzelf noch in verhouding tot elkaar. De opleidingscommissies hebben bijvoorbeeld nauwelijks onderling contact, zelfs niet binnen één
faculteit. Over het personeelsbeleid voor docenten wordt nu al jaren gepraat, maar zonder
dat daar acties uit zijn voortgevloeid. Bij sommige opleidingen hebben de studenten dan
maar het initiatief naar zich toegetrokken. Zo geeft studievereniging Snellius de beste docent
van Geodesie zelf een bonus van duizend gulden. Voor het onderwijs aan de TU zijn aan het
eind van vorige eeuw dus niet de analyse, de beschikbaarheid van data of de structuren het
probleem, maar de bereidheid om dingen echt anders te gaan doen.

September 1997
Magda Veenendaal stapt op als collegelid
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lucas sluijs voor
d e lta , m a a r t 1996

Een herkenbaar Delfts profiel

Rector Wakker maakt zich sterk voor een herkenbaar Delfts onderwijsprofiel voor alle
studenten. De verschillende faculteiten aan de TU zijn in de loop der jaren steeds meer hun
eigen weg ingeslagen, vindt hij, waardoor de opleidingen wel erg uiteen zijn gaan lopen. Zo
nam onder druk van de bezuinigingen het zogeheten service-onderwijs af. Het was gebruikelijk om onderwijs te laten verzorgen door degenen die dat het beste konden – dus bijvoorbeeld wiskunde door wiskundigen en ethiek door docenten van de faculteit Technische Maatschappijwetenschappen. Maar om ontslagen te voorkomen zette men de laatste jaren liever
docenten van de eigen faculteit in, ook al waren die minder gespecialiseerd. Hiermee verdween een verbindende schakel. Wakker vindt bovendien dat de Delftse ingenieur breed
opgeleid moet worden. In zijn rede Onderscheid moet er zijn, uitgesproken tijdens de viering
van de Dies Natalis in 1999, formuleert hij het als volgt:
‘Bij de inrichting van ons onderwijs moeten we ons realiseren dat specialistische kennis
in een snel veranderende samenleving snel veroudert. Tegelijkertijd worden de technische vraagstukken in de samenleving steeds gecompliceerder. Dit heeft tot gevolg dat de
“problemen van morgen” lang niet altijd kunnen worden opgelost met het toepassen van
de “kennis van vandaag”. We zullen onze studenten dus vooral de fundamenten van de
technische wetenschappen moeten bijbrengen, we zullen hen inzicht moeten geven in de

September 1997
Invoering matrixmodel n.a.v. Vorm volgt functie
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In maart 1993 is minister Ritzen nog niet om voor een verlenging van de ingenieursopleiding. In debat met de Delftse
universiteitsraad zegt hij: ‘Geen enkel aantal is heilig. Vier of vijf jaar, het is maar hoe je ze gebruikt. Vier jaar is in de
huidige situatie een goede keus.’ ( f o t o : n o u t s t e e n k a m p )

dec ‘93
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samenhang van de verschillende disciplines, we zullen hen een analytische academische
denkwijze moeten aanleren, we zullen hen moeten trainen in de synthese van hun kennis
en kunde in multidisciplinaire ontwerp-programma’s.’
99
Vanaf 1996 pleit het college voor een ‘instellingspakket’, aanvankelijk zelfs voor een volledig
uniforme Delftse propedeuse.13 De studentenraad schaart zich achter dit plan. Ook de studenten zoeken verbreding, en ruime keuzemogelijkheden om hun studie met hoofd- en bijvakken naar eigen smaak in te richten. De keerzijde van die medaille is dat bij te veel verbreding de monodisciplines ondersneeuwen. In theorie kan het gebeuren dat studenten
maritieme techniek in het eerste jaar van hun studie geen enkele scheepsmotor te zien krijgen. Hoe kunnen ze dan beslissen of ze de juiste studiekeuze hebben gemaakt? Uiteindelijk
valt de discussie over het instellingspakket samen met de voorbereiding op de bachelor-masterstructuur die in 2001 wordt ingevoerd. Ook deze opleidingsstructuur gaat uit van een
brede bacheloropleiding, van waaruit nog vele keuzes mogelijk zijn. Pas in de masterfase
volgt de echte specialisatie.
Vanaf 2001 gaan de meeste TU-opleidingen van start met een propedeuse die voor ongeveer een derde bestaat uit technische basisvakken zoals wiskunde en mechanica. Dit derde
deel is voor alle propedeusestudenten gelijk. Daarnaast worden verwante opleidingen binnen
één – geclusterde – faculteit bij elkaar getrokken doordat studenten gedurende de eerste drie
jaar een deel van hun onderwijsaanbod moeten samenstellen uit vakken die ze kiezen uit
zogeheten clusterpakketten. Naarmate de studie vordert, gaan studenten zich meer specialiseren en hangt het onderwijs sterker samen met het onderzoek dat aan een faculteit plaatsvindt. Ook geldt vanaf 2001 voor alle opleidingen een uniforme semesterindeling en worden
de tentamenperiodes gesynchroniseerd. Dit om het volgen van bijvakken of extra vakken, of
zelfs switchen van studierichting, eenvoudiger te maken.
Een bijzondere onderwijsinnovatie is de samenwerking met conculega-universiteit Leiden
die in 1999 wordt opgezet. Min of meer uit nood geboren omdat er voor de scheikundestudies
in beide steden te weinig belangstelling van studenten is, slaan de Delftse faculteit Technische Natuurwetenschappen en de Leidse faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen de
handen ineen. Ze zetten een gemeenschappelijke opleiding Molecular science & technology
op. Met verrassend resultaat: het aantal van zestig aanmeldingen direct het eerste jaar overtreft de verwachtingen. De opleiding blijft populair onder studenten en krijgt een paar jaar
later een officiële status, als één programma dat op twee locaties wordt gegeven.

September 1997
Instelling studentenraad
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‘Met de MUB werd de opleidingsdirecteur geïntroduceerd,
die was verantwoordelijk voor het onderwijs binnen een
bepaalde opleiding. Voor die tijd was hiervoor niet één
aanspreekpunt. Die opleidingsdirecteuren overlegden
samen over het universitair beleid. Ze vergaderden eens in
de maand, waarbij soms de rector aanschoof. Ik zorgde
voor de agenda. Zo’n overleg was een Poolse landdag;
het was ook een te grote groep met wel vijftien tot twintig
opleidingsdirecteuren die allemaal in de eerste plaats
hechtten aan hun eigen achterban. Natuurlijk moesten ze
overleggen, maar als dat overleg achter de rug was ging
men terug naar de faculteit en over tot de orde van de
dag.’

‘Er gebeurde veel in de buitenwereld
én we hadden een ambitieus bestuur’
‘Er is nu veel meer samenhang. Destijds was er spanning
tussen de opleidingsdirecteuren en het centrale niveau.
De opleidingsdirecteuren voelden zichzelf min of meer
autonoom.’
‘Over onderwerpen als het bindend studieadvies, het
service-onderwijs, een instellingspakket of kwaliteitszorg
ontstond wrijving. Het bestuur was verantwoordelijk voor
de overall kwaliteit van het onderwijs, maar de faculteiten
waren veel vrijheid gewend en vonden dat ze zelf verantwoordelijk waren voor de opleidingen. Zij beschouwden
het college van bestuur als faciliterend. Je kon het dus
niet zozeer over de inhoud hebben en moest je heil

Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 100

zoeken in de structuurtjes. Bijvoorbeeld prestatieafspraken maken over het aantal studenten dat minimaal
binnen een bepaalde tijd moest afstuderen. Men bedacht
parameters om er een vinger achter te krijgen, de kwaliteit van een opleiding te beoordelen.’
‘Er gebeurden in die tijd veel dingen in de buitenwereld,
zoals de invoering van de MUB, het convenant om meer
ingenieurs af te leveren, de steeds groter wordende druk
van buitenaf om je als universiteit te verantwoorden...
Daarbij kwam dat we een ambitieus bestuur hadden.
Men wilde niet alleen voldoen aan minimale eisen om zo
de accreditatie veilig te stellen. Nee, men wilde bij de
internationale top behoren. Aan de ene kant was er dus
druk om naar buiten toe te laten zien dat je goed was,
aan de andere kant wilde je naar binnen kijken waar de
zwakke plekken zaten en daar wat aan doen.’
Ir. Niek Graafland (1950) is wiskundige en was in de
jaren negentig beleidsmedewerker bij de Dienst Onderwijs en Onderzoek van de TUD. Sinds zijn pensionering
in 2016 is hij aan de TU verbonden als ombudsman voor
studenten.
Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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ICT in het onderwijs

Net als bij andere onderwijsinstellingen verandert in de loop van de jaren negentig ook bij
de TUD de inzet van informatietechnologie het karakter van het onderwijs. Zo loopt volgens
het Nederlands Dagblad de TU voorop met het gebruik van een interactief stemsysteem, dat
het in 1995 als eerste Europese universiteit heeft geïnstalleerd in de grootste collegezaal van
Scheikundige Technologie. Docenten kunnen het systeem gebruiken om studenten meer bij
hun hoorcolleges te betrekken en ook tussentijds te toetsen.14 Bij Industrieel Ontwerpen is
men ook actief. Doorgeven van correcties en vraagafhandeling over tentamens gebeurt sinds
1994 per e-mail. Colleges business marketing worden al in 1996 opgenomen en via het PTTnetwerk bij de student thuis gebracht.
Volgens beleidsmedewerker Niek Graafland is de belangrijkste onderwijsvernieuwing uit
de jaren negentig de overgang van passief ondergane hoorcolleges in combinatie met het
bestuderen van boeken, naar onderwijsvormen waar de student zelf een actieve rol heeft:15
‘De studenten zijn veel meer aanwezig op de universiteit dan vroeger. Vooral bij bouwkunde en industrieel ontwerpen zijn ze actiever geworden. Vroeger studeerde je thuis op
je kamertje. Tegenwoordig ben je voor een groot deel in groepjes met projecten bezig.’

101

Ook hebben de studenten volgens Graafland meer invloed gekregen op de invulling van het
onderwijs, en dat niet alleen via de enquêtes waarmee docenten beoordeeld worden. Na de
MUB werden studenten bij de TUD geweerd uit de universiteitsraad. Ze kregen weliswaar
minder te zeggen over het centrale beleid van de universiteit, maar via studentenraden en
onderwijscommissies is hun invloed op de onderwijsprogramma’s juist toegenomen, volgens
Graafland.

Onderwijs als exportproduct

In de jaren negentig haalde de TUD de banden met de buitenwereld aan. Die banden
waren er altijd wel geweest, zeker vanuit de faculteiten, maar ze werden nu door het bestuurscollege doelgericht geïntensiveerd. Nico de Voogd maakte daarbij de keuze om niet zozeer in
te zetten op de traditionele contacten met het ministerie en de Nederlandse collega-universiteiten – in de herinnering van sommigen liet hij die zelfs zo veel mogelijk links liggen – alswel
op goede relaties met buitenlandse universiteiten en de industrie.
Wat internationalisering betreft is het doel duidelijk. In een globaliserende wereld zullen
geld en informatie onbelemmerd stromen, beseffen de bestuurders. Delftse ingenieurs

September 1997
Eerste buitenlandse studenten voor Engelstalige masteropleiding
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Rector Karel Wakker
begeleidt in april 2000
een hoge Chinese delegatie die de TUD bezoekt;
eregast is vice-premier
Liu Chao-shiuan.
(foto:

h a n s s ta k e l b e e k )

worden opgeleid voor een internationale arbeidsmarkt en moeten daar een uitstekende reputatie hebben. Daarnaast wordt onderwijs steeds meer een exportproduct. De universiteit wil
haar onderwijs in die groeiende internationale markt positioneren en kiest daarbij ‘voor de
eredivisie in plaats van af te wachten of een eventuele tweede divisie ook gerieflijk zal blijken
te zijn’.16 Een zelfbewuste stap op de internationale markt is internationale accreditatie. In
1995 vliegt het Delftse college van bestuur voor het eerst de Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) in, een supranationale beoordelingsclub van Amerikaanse origine. De volgende jaren zal ABET bij elk van de in Delft gegeven opleidingen een visitatiebezoek afleggen en toetsen of deze zich met een vergelijkbare Amerikaanse opleiding kan
meten. Lucht- en Ruimtevaart en Elektrotechniek zijn de eerste, in 2001 zijn acht opleidingen geaccrediteerd.

September 1997
Hans van Iperen volgt Marcel de Bruin op als leider van de MOD
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De inspanningen om relaties over de grens op te bouwen worden geconcentreerd op minder
buitenlandse universiteiten dan voorheen, maar deze zijn wel zorgvuldig gekozen. Bij voorkeur eredivisie-universiteiten zoals ETH Zürich, Imperial College London, RWTH Aachen,
MIT of Tsinghua in Peking, zo schrijft Wakker in zijn Internationaliseringsnota van maart
1998. Met deze universiteiten worden afspraken gemaakt over uitwisseling van studenten,
onderzoekers en docenten, conferenties en samenwerkingsovereenkomsten. Dit gebeurt
soms bilateraal, soms in de vorm van netwerken zoals het Leuven Netwerk (Europese universiteiten), de IDEA League en CESAR. Deze netwerken bloeien nog steeds. Vanaf 1994 zet de
TUD zich niet alleen in voor internationale accreditatie van haar opleidingen, maar ook voor
het opzetten van een internationaal studiepuntensysteem, dat uitwisseling van studenten
eenvoudiger moet maken. Ook stelt de universiteit mobiliteitsbeurzen beschikbaar, opdat
studenten ervaring kunnen opdoen in het buitenland.
Behalve op de technische Ivy League, richt de TUD haar pijlen ook op universiteiten die
volgens de Nederlandse ministeries van Onderwijs en Economische Zaken strategisch interessant zijn, zoals het Institut Teknologi Bandung. Naar Indonesië reizen De Voogd en Wakker in
die jaren met enige regelmaat. Niet alleen in Bandung, maar ook in Jakarta en Surabaya leggen
ze contacten. Er worden gezamenlijke projecten opgezet op het gebied van havenontwikkeling
en kustonderzoek, er wordt gezocht naar getalenteerde ingenieurs die in Delft kunnen promoveren en de TU werft actief onder Indonesische studenten. Dat laatste ook omdat het Indonesië
als springplank ziet voor een veel grotere – en groeiende – Aziatische onderwijsmarkt.
Buitenlandse studenten worden selectief geworven en intensief begeleid; men is beducht
voor een herhaling van het echec met een groep Indonesische lucht- en ruimtevaartstudenten
in de jaren tachtig. Zij werden de dupe van ontoereikende vooropleiding, taalbarrières en
‘aanpassingsproblemen’.17 In 1994 richt men zich op Noorwegen, België en Duitsland. Aanvankelijk moeten buitenlandse studenten zich aansluiten bij het Nederlandstalig onderwijs,
waardoor de meesten eerst een jaar kwijt zijn om de taal te leren voordat ze aan hun eigenlijke studie kunnen beginnen. Maar in 1997 start een tweejarig Engelstalig masterprogramma, om te beginnen voor zes opleidingen. De aanpak met strenge selectie en intensieve
begeleiding blijkt goed te werken. Het eerste cohort van dertien studenten – allen uit Indonesië – studeert in zijn geheel binnen twee jaar af, het tweede cohort van dertig studenten eveneens, en van hen zelfs tien met een summa cum laude.18 Drie jaar na de start van het Engelstalig masteronderwijs is het aantal studenten al gestegen van dertien naar 82 en dat aantal
zal de daarop volgende jaren rap verder stijgen.
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Oktober 1997
Laatste vergadering universiteitsraad
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In de periode 1997–2001 is het onderwijs aan de TUD geïnternationaliseerd en geprofessionaliseerd. De inspanningen waren niet voor niets. Werd in 1994 de Delftse ingenieursopleiding nog met een ‘voldoende’ beoordeeld, zes jaar later is het oordeel gunstiger. ‘In het jaar
2000 werden zeven opleidingen door de VSNU gevisiteerd. Het oordeel is over het geheel
meer dan gunstig te noemen’, schrijft de TUD in haar jaarverslag over 2000. Bouwkunde
moet het nog steeds doen met een magere voldoende, maar civiele techniek krijgt de kwalificatie ‘zeer goed’, geodesie ‘neemt internationaal een vooraanstaande positie in’ en de kwaliteit van de afgestudeerden in werktuigbouwkunde is ‘goed tot excellent’.

Sturen met geld

Een van de meest fundamentele en ingrijpende veranderingen die in de jaren negentig
aan de TU zijn doorgevoerd is de aanvaarding van outputfinanciering. Voor 1994 werd het
geld voor onderwijs verdeeld aan de hand van het aantal binnenkomende studenten. De verdeelsleutel voor onderzoeksgeld was ergens in de jaren tachtig vastgesteld en sindsdien niet
meer gewijzigd. De haves onder de faculteiten bleven dus rijk en de have-nots bleven arm. Al
kort na zijn aantreden kwam het college-De Voogd met een voorstel om dit statische systeem
te doorbreken. Voortaan werd het onderwijsgeld (grosso modo) verdeeld aan de hand van
door studenten behaalde studiepunten en diploma’s, als stimulans om het studierendement
te verhogen. Het onderzoeksgeld werd gebruikt om wetenschappers te stimuleren de prestaties van de universiteit meer te etaleren. Zij moesten hun vindingen niet voor zichzelf
houden, maar ermee naar buiten treden in de vorm van publicaties, octrooien of overeenkomsten met bedrijven. Het zogenaamde allocatiemodel beloonde dit: wie meer publiceerde
– en dan vooral in gerenommeerde tijdschriften – kreeg meer geld. Geld om zich vrij te
kopen voor het doen van nog meer onderzoek, apparatuur aan te schaffen, assistenten aan te
nemen etc. De intentie was om een gezonde dynamiek in de geldstromen te brengen, die een
spiraal naar boven in de hand moest werken. In de woorden van Nico de Voogd:19
‘Destijds werd er nog in het geheel niet naar rendement gekeken. Noch in het onderwijs
noch in het onderzoek. Zonder twijfel deden de mensen goed werk, alleen bleek dat
onvoldoende uit publicaties en octrooien. (…) Dat er eisen gesteld werden aan output
wekte weerstand. Men kwam begrijpelijkerwijs met voorbeelden van wetenschappers
die jarenlang niets gepubliceerd hadden, en dan ineens met iets briljants kwamen. Er
ontstonden heftige discussies. Maar ik en degenen die met mij meewerkten, wij vonden:
zoals het was kon het niet blijven.

Oktober 1997
Bestuurscrisis, rector Blaauwendraad vertrekt op verzoek raad van toezicht
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Paul Althuis
‘Met het college van bestuur voerde ik discussies over de
vraag waar we ons met het buitenlandbeleid het beste
op konden richten. Ging het nu om de Idea League, de
samenwerking met de ETH Zürich en Imperial College in
Londen? Ja, daar gaat het ook om, was mijn reactie.
Maar het beleid was nogal top-down en minder gericht
op kansen in de buitenwereld. Het was meer inside out
dan outside in. Je moet je balans daarin vinden. Aan de
ene kant op bepaalde thema’s inzetten vanuit je eigen
kracht, aan de andere kant geen dingen missen in de
buitenwereld. In die periode waren we zoekende naar die
balans.’
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‘In die tijd leverde de top-down aansturing veel discussie
op. Achteraf kun je stellen dat die discussie heeft bijgedragen aan de universiteit zoals die nu is. Onder Hans
van Luijk kwam er meer balans. Hij heeft ook de verzakelijking verder doorgezet en valorisatie echt ruimte gegeven.’
Drs. Paul Althuis was in de jaren negentig directeur van

‘Netwerken komen vaak
van onderaf tot stand’

CICAT, het Delftse knooppunt voor internationale
samenwerking. Hij is nu directeur valorisatie bij de TUD.

‘De sturing van bovenaf sloeg in eerste instantie door, die
was te sterk. Men overschatte de maakbaarheid van de
universiteit. Je kunt wel van alles besluiten op bestuurlijk
niveau, maar als een onderzoekssamenwerking niet
vanuit de basis wordt gedragen, dan brengt dat beperkingen met zich mee. Want het echte werk gebeurt bij de
faculteiten. (…) Het gaat in het valorisatiebeleid om netwerken met bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland. Die netwerken komen vaak van onderaf tot
stand. Het gaat erom kansen intern en extern te signaleren en met elkaar te verbinden.’
Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
dec ‘93
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Te weinig medewerkers vonden het nodig hun wetenschappelijke resultaten bekend te
maken in de wetenschapsbladen. Dat kon natuurlijk niet. (…) Het heeft in vijf-zes jaar
tijd geleid tot 70 procent meer output. Uit die snelle stijging blijkt wel dat er inderdaad
veel op de plank lag, dat niet voldoende naar buiten werd gebracht.’
Anderen plaatsen wel wat kanttekeningen bij die significante stijging van het aantal publicaties. Volgens oud-rector Wakker speelden wetenschappers gewoon slim in op wat er van hen
verwacht werd:20
‘Toen het om aantallen ging, werden de publicaties gewoon dunner en het werd gemakkelijker om in een refereed journal te komen. Er kwam op een gegeven moment een
hoogleraar naar mij toe, van een gebied waar weinig refereed journals waren, en die
zei: “Vanaf nu gaan wij knallen”. Want met twee vrij onbekende universiteiten uit het
buitenland hadden ze samen een tijdschrift opgericht. Het was internationaal en het was
refereed. We hebben er verschrikkelijk om moeten lachen. Was al met al dus de output
beter? Nee. Was hij slechter? Nee. Een universitaire organisatie past zich aan aan wat
de buitenwereld wil.’
Er zullen ongetwijfeld vindingrijke en berekenende antwoorden zijn gevonden op het allo
catiemodel, maar dat laat onverlet dat het de beruchte ‘naar binnen gerichtheid’ die velen bij
de TU aantroffen heeft gekenterd. Ook natuurkundige Hans Mooij bevestigt dat er in de tijd
dat hij bij de TU begon (Mooij werd hoogleraar in 1980) ‘nauwelijks gepubliceerd werd’. Dat
is in de jaren negentig veranderd, uiteraard als onderdeel van een bredere trend, maar zeker
versneld door de ouputfinanciering die het Delftse college toepaste.
Gaandeweg ontstond er ook kritiek op het allocatiemodel. Men vond dat het te eenzijdig
onderzoeksprestaties beloonde ten koste van onderwijs- of ontwerpprestaties, men oordeelde
dat het model te gedetailleerd of verkeerd mat, of achter de feiten aanholde. Ook beklaagden
de decanen zich dat ze moeilijk vooruit konden plannen omdat hun budgetten niet vaststonden. In 2001 werd het allocatiemodel vervangen door een andere financieringssystematiek.
Maar met de invoering van het allocatiemodel was er een principiële omslag gemaakt:
voortaan kon het college sturen. Vond het toppublicaties, octrooien, contracten met bedrijfsleven, of juist inbedding in internationale netwerken belangrijk? Dan kon het die stimuleren
door faculteiten of groepen die het op deze punten goed deden extra geld te geven.

November 1997
Raad van toezicht benoemt Wakker en Berkhout
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Het allocatiemodel had de functie van een wake-up-call. Dat gold ook voor de beoordelingsgesprekken voor hoogleraren, die het college in 1995 invoert,21 mede op aandringen van de
vakbonden. Tot die tijd waren hoogleraren koning in hun koninkrijk, met een grote vrijheid
om te functioneren of te disfunctioneren naar eigen inzicht. Zelfs nadat de gesprekken op
papier verplicht zijn, neemt niet iedereen die verplichting even serieus, laat staan dat er consequenties aan verbonden worden. Het is een van de doelen waar Magda Veenendaal zich in
de tweeënhalf jaar dat ze bestuurslid is voor beijvert.
De kwaliteitsimpuls heeft twee kanten: slecht functionerende personeelsleden worden
aangesproken, maar zij die het goed doen worden beloond. In het voorjaar van 1999 worden
zeventien veelbelovende universitaire hoofddocenten op persoonlijke titel tot hoogleraar
bevorderd, ook al zijn er geen leerstoelen beschikbaar. Deze zogenaamde Anthonie van Leeuwenhoek-hoogleraren – onder wie latere coryfeeën als Cees Dekker en Leo Kouwenhoven –
krijgen van de universiteit geen extra geld om medewerkers te benoemen, dat moeten ze bij
NWO of bedrijven vandaan halen. Maar verder krijgen ze alle rechten van een hoogleraar; zo
wordt voorkomen dat ze bezwijken voor de verleidingen van een aantrekkelijk aanbod uit de
VS of elders. De verdeling van de Van Leeuwenhoek-hoogleraren over de faculteiten is niet
gelijkmatig: maar liefst zeven van de zeventien zijn verbonden aan de faculteit Technische
Natuurwetenschappen. Niet eerlijk? Integendeel, aldus De Voogd in Delta:22
‘Wij hebben ons de vraag gesteld of de TU een aantrekkelijke werkgever is. Zetten wij
tegenover goede prestaties ook de juiste beloning? Wij kwamen tot de conclusie dat
daaraan iets verbeterd zou kunnen worden. Het Van Leeuwenhoek-hoogleraarschap is
het eerste concrete resultaat van deze nieuwe koers. Het is een bijzondere beloning voor
universitaire hoofddocenten die zich op diverse gebieden hebben onderscheiden. Dat
illustreert precies het beleid dat het college van bestuur nastreeft. Leveren bepaalde
faculteiten meer en betere prestaties, dan krijgen zij daar van ons meer erkenning voor.
Het belonen van kwaliteit staat voorop. Het is niet langer zo dat iedereen, ongeacht de
prestaties, precies evenveel krijgt. Deze trend zullen wij de komende jaren voortzetten,
omdat je alleen op deze manier een topuniversiteit creëert.’
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Loonsverhoging voor promovendi

Het principe ‘loon naar werken’ stelde De Voogd ook voorop bij de bejegening van jonge
onderzoekers. In die jaren van hoogconjunctuur streden de technische universiteiten om
de gunsten van ‘assistenten in opleiding’ ofwel aio’s, die zij hard nodig hadden voor de

November 1997
Instelling ondernemingsraad
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‘Als ik mijn visie verder had mogen uitvoeren, zouden de
programmaleiders langzamerhand de rolmodellen van de
nieuwe universiteit zijn geworden. De taak van de decanen zou vooral geweest zijn om het wetenschappelijke
fundament, de disciplines, te onderhouden en te vernieuwen. Ze zouden hun invloed moeten gaan delen met de
programmaleiders. Je ziet die trend vandaag overduidelijk: de samenleving vindt dat de wetenschap moet meehelpen om de grote problemen, waar we met z’n allen
voor staan, op te lossen. Zeker, daarvoor zijn sterke
disciplines nodig maar die moeten zich wel laten inspireren door het maatschappelijke commitment van de
universiteit. En natuurlijk, de transitie zou geleidelijk
moeten gaan, maar het was duidelijk waar het naar toe
zou moeten.’

‘We hebben een kans gemist’

jaar eerder met veranderingen bezig die nu iedereen vanzelfsprekend vindt. Als we er toen mee door waren
gegaan, hadden we in Delft iets unieks kunnen opbouwen. We hadden met onze oer-Hollandse talenten om
samen te werken alle MIT’s en Stanfords achter ons gelaten. Let wel, dat laatste is niet alleen belangrijk voor onze
kenniseconomie, maar ook voor de instroom. Je krijgt
pas de beste studenten als je zorgt dat je hoog in de
internationale rankings staat: the winner takes all.’
Geofysicus prof. dr. ir. Guus Berkhout (1940) drukte een

‘Mijn boodschap was: mensen, dit is de universiteit van
de 21ste eeuw; die kant moeten we uit! In het begin
waren de voorzitter en de rector het daarmee eens. Maar
toen de decanen zich er steeds meer tegen gingen verzetten, verdween de inhoud en werd het allemaal erg
politiek. Uiteindelijk stond ik er alleen voor.’
‘We hebben twintig jaar geleden in Delft een grote kans
gemist. Wij zouden de eerste in de wereld zijn geweest
die op een wetenschappelijk uitdagende en organisatorisch verantwoorde manier de nieuwe ingenieurs gingen
opleiden met de visie dat in de toekomst alles vanuit
samenhang bekeken moet worden. We waren twintig
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uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek, maar die in het bedrijfsleven een veel beter
betaalde baan konden krijgen. De Technische Universiteit Eindhoven bood als eerste een
bonus van 692 gulden bovenop het standaard-startsalaris voor aio’s van 2184 gulden. Twente
ging daaroverheen en gooide een ov-jaarkaart of een laptop in de strijd. Delft spant de kroon.
De TUD geeft aio’s als promovendi een gewone aanstelling bij de universiteit, met een marktconform salaris, een loonsverhoging van maar liefst 1600 gulden.23 Als medewerkers draaien
de promovendi mee in de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hierdoor
hoopt de universiteit uitloop van het promotietraject te voorkomen en zichzelf wachtgeld te
besparen.

109

Kraamkamers van vernieuwing

‘De universiteit gaat een duidelijk technologiebeleid ontwikkelen’, zo neemt men zich voor
in de strategienota Naar een nieuw engagement. Zij gaat ervoor zorgen dat onderzoek aan
de TU de ontwikkeling van technologie, economie en werkgelegenheid aanjaagt. Daarbij zal
zij zich concentreren op een beperkt aantal onderzoekszwaartepunten, die de potentie in zich
dragen dat Delft ermee bij de internationale top zal behoren. De Adviesraad voor Technologiebeleid Delft (ARTD) zal het college adviseren over de uitvoering van deze voornemens. De
ARTD staat onder leiding van de visionaire hoogleraar geofysica Guus Berkhout, nog voordat
hij in 1998 toetreedt tot het college van bestuur. Berkhout heeft door de ontwikkeling van een
imagingtechniek veel geld van de industrie weten binnen te halen. Het moet gezegd dat Berkhout zijn tijd vooruit was. Zijn ideeën over het belang van multidisciplinair samenwerken
klinken twintig jaar later nog tintelfris. Alleen zijn ze nu breed geaccepteerd en waren ze
destijds nog tamelijk nieuw. Terugkijkend formuleert Berkhout het zelf als volgt:24
‘Er kwam toen heel pril een nieuwe stroming op gang. Die zocht het niet zozeer in een
nog verdere specialisatie binnen de disciplines, als wel in meer samenhang tússen de
disciplines. In zo’n grensoverschrijdend model gaat het erom dat elke universiteit zich
publiekelijk uitspreekt een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van één of
meer grote maatschappelijke vraagstukken in de wereld.’

De ARTD formuleert uiteindelijk tien maatschappelijke thema’s waarop de TU zich zou
moeten focussen:25
• Winning, conversie en gebruik van energie
• Winning, beheer en kwaliteit van water

November 1997
‘Couppoging’ Blaauwendraad en OR mislukt
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•
•
•
•
•
•
•
•

Observatie van het aardoppervlak en de ondergrond
Infrastructuren voor informatievoorziening en communicatie
Signaalbehandeling, informatieverwerking en kennisrepresentatie
Model-gebaseerd optimaliseren van complexe industriële processen
Duurzaam gebouwde omgeving
Mobiliteit van personen en goederen
Medische technologie
Betrouwbaarheid van constructies

Over vraagstukken op deze gebieden moeten Delftse wetenschappers met uiteenlopende achtergrond én industriële experts zich samen buigen, in lijn met het cyclisch innovatiemodel
van Berkhout.26 In dit model versterken de scheppende kracht van de wetenschap en de creativiteit van ondernemers elkaar door een voortdurende kruisbestuiving. Die kruisbestuiving
zal programmagewijs plaatsvinden in losse, tijdelijke samenwerkingsverbanden die DIOC’s
worden genoemd, kort voor Delftse Interfacultaire Onderzoekscentra. De DIOC’s zullen in de
visie van de ARTD ‘kraamkamers worden van werkelijke technologische vernieuwing’.27 Ze
zullen bovendien het belang van studenten dienen, is het idee. In de woorden van Berkhout,
terugblikkend in 2016:
‘Die laterale samenhang was ook buitengewoon belangrijk voor het onderwijs. De student moest de boodschap meekrijgen dat monodisciplines onmisbare puzzelstukjes aandragen maar dat, als je iets voor elkaar wilt krijgen, het erom gaat met die puzzelstukjes
een groter plaatje te maken waar de maatschappij wat mee kan. Dat besef was toen
nauwelijks aanwezig. Het onderwijs liet het meest moeilijke – de gespecialiseerde puzzelstukjes in elkaar passen tot een groter geheel – over aan de studenten. Maar juist
dáárin zou het wetenschappelijke onderwijs zich moeten onderscheiden van alle andere
soorten van onderwijs.’
De ARTD weet met zijn voorstel bij bestuurders de juiste snaar te raken, schrijft Delta.28
De vooruitstrevende interdisciplinaire gedachte valt uitstekend. Binnen een maand – uit
zonderlijk snel – neemt het college de adviezen van de ARTD over. In de herinnering van
Guus Berkhout waren de DIOC’s zo baanbrekend dat topinstituten als MIT en ETH Zürich
kwamen kijken.

November 1997
Vakbonden zeggen vertrouwen op in de MOD
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Na veel problemen is in maart 1996 de financiering van de nieuwe bibliotheek eindelijk rond. Collegevoorzitter
Nico de Voogd eet taart met George Jautze van ING Vastgoed. ( f o t o : s a m r e n t m e e s t e r )

dec ‘93
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Met de DIOC’s krijgt de universiteit een matrixstructuur. De faculteiten zijn daarin de monodisciplinare pijlers, dwars daar doorheen vlechten zich de DIOC’s, die rond een specifieke
onderzoeksvraag alle benodigde expertise bijeen brengen. De DIOC’s zijn autonoom, maar
hebben geen eigen personeel; dat lenen ze van de faculteiten. ‘De faculteit waar de programmaleider werkzaam is, dient zich faciliterend op te stellen en draagt zorg voor een effectieve
administratieve ondersteuning, die zo wordt ingericht dat de programmaleider er autonoom
en effectief leiding aan kan geven.’29 Om de onderzoeksprogramma’s in de DIOC’s te financieren wordt geld weggehaald bij de faculteiten. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.
Enerzijds wordt de belofte uit Naar een nieuw engagement waargemaakt en maatschappelijk geïnspireerd onderzoek gestimuleerd. Anderzijds moeten de faculteiten bezuinigen en
zijn ze daardoor gedwongen hun bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. Dat kon best,
volgens toenmalig bestuurslid Magda Veenendaal:30
‘Die noodzaak om te bezuinigen was voor de faculteitsbesturen een hulpmiddel dat ze
nodig hadden om aan de slag te kunnen en hun achterban daarin mee te krijgen. We
wilden dat de faculteiten gingen kijken of de dingen op een betere, modernere en zake
lijker manier konden worden aangepakt. Van misstanden was geen sprake, maar er
was een soort oerwoud gegroeid waarbij elke faculteit voor zichzelf het wiel uitvond.’
Helaas is het enthousiasme over de DIOC’s van korte duur. Al snel blijkt dat onderzoekers
weliswaar geïnteresseerd zijn in het beschikbare geld, maar dat de beoogde multidisciplinaire
samenwerking nauwelijks van de grond komt. Dat had misschien wat meer tijd nodig, maar
die tijd om tot volle wasdom te komen is de DIOC’s niet gegund. Ten eerst wordt na de clustering van de faculteiten de urgentie voor dwarsverbanden door de hele universiteit minder
groot. Verwante disciplines zijn immers al bij elkaar gebracht in de nu grotere faculteiten.
Bovendien stuit de autonomie van de programmaleiders binnen de DIOC’s op groeiende
weerstand bij de decanen. De MUB had hen toch juist tot integraal managers gebombardeerd, met volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over de faculteiten? Dat verdroeg
zich slecht met een ‘faciliterende rol’ ten opzichte van machtige programmaleiders die rechtstreeks rapporteerden aan het college van bestuur. Programmaleiders die zich in de ogen van
Guus Berkhout – de geestelijk vader van de DIOC’s, inmiddels als vice president research
toegetreden tot het bestuurscollege – ook nog eens zouden moeten ontwikkelen tot ‘rolmodellen van de nieuwe universiteit’.31 In die competentiestrijd trok Berkhout uiteindelijk aan
het kortste eind. De DIOC’s werden omgevormd tot de virtuele Delft Research Centers, die

December 1997
Akkoord tussen college en bonden over de MOD
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later weer evolueerden in de nog steeds bestaande Delft Research Initiatives. Maar deze
opvolgers ontberen de grote allure die met de DIOC’s werd beoogd.

Valorisatie avant la lettre

113

In de DIOC’s, maar ook daarbuiten, had het college – net als de meeste andere universiteiten in de jaren negentig – de ambitie om de banden met bedrijven aan te halen en de
inkomsten uit contractonderzoek te verhogen. Onderdeel van de modernisering van de
ondersteunende diensten was de oprichting van een bedrijvenservicecentrum, dat als kennismakelaar zou optreden door de faculteiten te ondersteunen in hun marktbenadering. De
jaren 1995 tot 2001 laten inderdaad een stijging zien van het aandeel derde geldstroom in de
totale inkomsten voor de universiteit, maar spectaculair is die niet.32 Volgens oud-rector
Wakker was er in dit opzicht ook niet echt een ommezwaai. Delft had altijd al hechte banden
met het bedrijfsleven vanwege het simpele feit dat haar alumni daar terechtkwamen, zodat
de drempel laag was om in voorkomende gevallen contact te zoeken met hun hoogleraren
van destijds. Diezelfde hoogleraren bekleedden ook veelvuldig bestuursfuncties bij bedrijven
en opereerden in industriële netwerken. Civiel had goede relaties met aannemers en Rijks
waterstaat, vliegtuigbouw met Fokker, en mijnbouw en scheikunde waren dik met Shell.
Wakker illustreert dit aan de hand van een ervaring uit zijn eigen vroege loopbaan:
‘Mijn baas, hoogleraar Hans Wittenberg, kwam bij NWO, Philips en Fokker en wist dus
dat Nederland had besloten een satelliet te lanceren. Men kwam bij elkaar om daarover
te overleggen en hij zat erbij. Hij kwam terug en hij zei: “Mijnheer Wakker, er ontbreekt
nog iets in het projectplan voor die satelliet. Dat is de baanberekening die de astronomen voor hun gebruik van de instrumenten in de satelliet nodig hebben. Ik heb ze
beloofd dat u dat vast wel zou kunnen. Dus u gaat satellietbaanberekening doen.” Die
banden waren er. Alleen gingen er niet direct geldstromen lopen.’
Het verschil volgens Wakker was dus niet alleen dat er meer contacten waren tussen de TU
en de buitenwereld, maar dat deze ook geformaliseerd werden en dat er voortaan voor diensten moest worden betaald. De huidige directeur valorisatie van de TU Paul Althuis stelt dat
het vooral de professionalisering van het decanaat was die in de jaren negentig de basis heeft
gelegd voor soepeler relaties met de buitenwereld.33
‘Daarvóór kreeg iemand de benoeming voor twee jaar en was meestal blij dat hij het
stokje daarna aan iemand anders kon doorgeven. (…) Dat later decanen van buiten

1998
Start aanleg Betuweroute
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kwamen en met een frisse blik naar de binnenwereld keken is denk ik heel positief
geweest. (…) Het is belangrijk om de buitenwereld goed te snappen, om te weten hoe je
de zaken intern moet inrichten. Als je alleen maar bestuurd wordt door mensen vanuit
de binnenwereld, ben je daar minder ontvankelijk voor.’
Volgens Althuis heeft de opvolger van De Voogd, collegevoorzitter Hans van Luijk, de ingezette verzakelijking verder doorgezet en echt ruimte gegeven aan valorisatie (het omzetten
van kennis naar producten of diensten die van waarde zijn voor de samenleving, al dan niet
uitgedrukt in geld). Dit gebeurde vooral nadat onderwijsminister Maria van der Hoeven in
2004 valorisatie expliciet als beleidsdoel benoemde.
Maar het college dat in de jaren negentig de TU aanstuurde, en daarin vooral De Voogd,
was zich ook avant la lettre al bewust van het belang van valorisatie, en vooral van de zichtbaarheid daarvan. Er ging een hoop gemeenschapsgeld naar de TU. In een verzakelijkt
klimaat moest de universiteit duidelijk maken wat daar tegenover stond, besefte De Voogd.
Daarom kreeg Bureau Bartels opdracht om de ‘kennis, bedrijvigheid en creativiteit’ voort
gekomen uit de TU Delft in kaart brengen. De uitkomsten waren alleszins bevredigend: zo
hadden over de jaren 1985–1999 Delftse alumni en werknemers naar schatting 3.874 spinoff-bedrijven opgericht, een gemiddelde van 260 per jaar, met een slagingspercentage dat
hoger lag dan gemiddeld. De ondernemingen boden in totaal werk aan 34.000 fulltimewerknemers en hadden een gezamenlijke omzet van bijna acht miljard gulden.34 In juni 2000
werd het rapport met gepaste trots aangeboden aan minister Jorritsma van Economische
Zaken.

Masterplan voor de campus

Om de geambieerde positie van internationale topuniversiteit waar te maken, om de
geclusterde faculteiten bij elkaar te huisvesten en om studenten en onderzoekers een inspirerende omgeving te bieden was het nodig de universiteit ook letterlijk te verbouwen. Hiertoe
had het bestuurscollege alle vrijheid, want in 1995 was het plotseling nolens volens vastgoedmagnaat geworden. In zijn voornemen de universiteiten hun eigen boontjes te laten doppen
had onderwijsminister Ritzen alle gebouwen en grond aan hen overgedragen. Ze moesten
voortaan zelf het onderhoud en beheer ter hand nemen en waren ook financieel verantwoordelijk. In plaats van de vervallen – deels uit de jaren twintig stammende – gebouwen stuk
voor stuk op te knappen, koos het college voor de vlucht naar voren.

Januari 1998
Karel Wakker en Guus Berkhout treden toe tot college van bestuur
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September 1998, de nieuwe universiteitsbibliotheek is klaar maar heeft kinderziektes. De glazen koepel lekt.
(foto:

sam rentmeester)

dec ‘93
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Er moest een langetermijnvisie komen, een ontwerp voor een aantrekkelijke campus, de
moderne universiteit waardig, ‘die uitnodigt tot samenwerking en een prettige sfeer uitstraalt’.33 Een startpunt hiervoor was het gereedkomen van de prachtige ‘nationale techniekbibliotheek’ die begin 1998 eindelijk haar deuren opende, gebouwd naar een ontwerp van
Francine Houben uit 1992. Ook zette men zich in om het tekort aan woonruimte voor studenten op te lossen, onder meer door het bouwen van een complex met 540 woningen aan de
Balthasar van der Polweg.
Voor het totaalconcept laat het universitaire Bureau Vastgoed een stedenbouwkundig
masterplan ontwikkelen onder leiding van de gerenommeerde stedenbouwkundige Riek
Bakker. Zij was hoogleraar stedenbouwkunde aan de TU Eindhoven, geestelijk moeder van
de Rotterdamse Kop van Zuid en ook al werkzaam voor de gemeente Delft. Zomin als de
nieuwe bibliotheek komt ook dit masterplan niet zonder dieptepunten en bijna-doodverklaringen tot stand. Het plan dat Riek Bakker in 1999 indient, is een bron van conflict binnen
het bestuurscollege. Portefeuillehouder gebouwen Guus Berkhout wil vooral een levendige,
goed bereikbare campus, goed aangesloten op de buitenwereld en zeker geen ‘dooie hoek’.36
Collegevoorzitter Nico de Voogd wil van het middengebied een groene, parkachtige ontmoetingsplek maken waar studenten en medewerkers zich in alle rust kunnen vertreden en verpozen. Concreet geschilpunt is de inrichting van de Mekelweg, voor Bakker en Berkhout een
doorgaande weg inclusief een tramverbinding37, in de visie van De Voogd een verkeersluwe
boulevard. Het verschil van inzicht leidt ertoe dat Berkhout zijn vastgoedportefeuille aan de
voorzitter overdraagt. Weer zwenkt het college. Riek Bakker wordt bedankt voor haar diensten, Francine Houben mag het karwei afmaken.
Aan het einde van de bestuursperiode van De Voogd en Wakker, mei 2001, ligt het masterplan er dan toch, goedgekeurd en wel door de ondernemingsraad en de studentenraad.
Het omvat twee afzonderlijke plannen: dat voor de University Campus, waardoor de tamelijk
troosteloze Mekelweg met zijn ruime parkeerplaatsen evolueert tot het groene hart van de
campus, en een plan voor de Business Campus, een R&D-park voor aan de universiteit gerelateerde bedrijvigheid. Nieuwe generaties bestuurders zullen het masterplan uitwerken en
uitvoeren, maar het staat met zijn wortels ferm in de jaren negentig.

Februari 1998
Daan Hoogwater vervangt Dorien DeTombe als OR-voorzitter
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Mei 1998
Reorganisatieplan MOD voor centrale universiteit gereed
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Tot halverwege de jaren negentig waren hoogleraren koning in hun koninkrijk, langzamerhand
veranderde dat en moesten ook zij verantwoording afleggen. ( f o t o : s a m r e n t m e e s t e r )
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Hoofdstuk 7

De wissels om
Hoe voor de TU een tijdperk ten einde komt, terwijl op de valreep nog een koers voor
de toekomst wordt bepaald. Hoe de wissels om zijn gezet. Wat die veranderingen
hebben opgeleverd en wat er verloren is gegaan. Wat er goed ging en wat geen
schoonheidsprijs verdient.
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Drie alfamannen

Ondanks de goede voornemens bij de start van het college De Voogd-Wakker-Berkhout,
ondanks het ‘regeerakkoord’ waarin de onderlinge verhoudingen waren vastgelegd en
ondanks de nadrukkelijke belofte om eensgezind besluiten te nemen, verslechterden ook in
dit college de verhoudingen al snel. Rond de eeuwwisseling waren ze zelfs uitgesproken grimmig. Wat speelde er? De verhouding tussen rector Wakker en collegevoorzitter De Voogd was
op zich redelijk, in elk geval respecteerden ze elkaar. Wakker is het enige collegelid dat zeven
jaar lang door alle crises heen steeds loyaal bleef aan De Voogd. Naar hij zelf zegt:1
‘Ik vond en vind dat hij een heel goede voorzitter was in de tijd waarin we toen leefden:
de overgang van een wat naar binnen gekeerde universiteit naar het soort universiteit
dat we nu nog steeds zijn. Van alle mensen die ik heb meegemaakt op het bestuurlijke
vlak binnen de TU, gaat mijn grootste bewondering uit naar De Voogd. Maar hij wilde
te veel de representant van alles zijn. Janneke Kromhout en Magda Veenendaal verlieten het college omdat ze niet tegen de stijl van De Voogd konden. Ik kon wel goed met
hem overweg en ik begreep zijn stijl. Als je ruzie had in het college van bestuur, dan kon
hij behoorlijk harde dingen zeggen. Maar soms kwam hij dan aan het eind van de dag
“jongensachtig” naar mij toe met een blikje bier en zei zoiets als: “Hier, ik heb bier voor
je meegebracht.”’ Dat is de stijl van de grote jongens uit het bedrijfsleven. Daar kon ik
mee omgaan.’
Wakker had bovendien als rector gezag onder de studenten en het wetenschappelijk personeel en hij was een slim en behendig bestuurder. Diverse betrokkenen herinneren zich dat
De Voogd met Wakker behoedzamer omging dan met anderen, bijvoorbeeld de ‘derde leden’
Janneke Kromhout en Magda Veenendaal, van wie hij vond dat zij er vooral waren om de
voorzitter te ondersteunen. Maar Wakker verschilde op enkele punten fundamenteel van

Oktober 1998
Facultaire reorganisatieplannen MOD gereed
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‘Ik deed het misschien een beetje dom, tenminste als ik
langer dan acht jaar had willen overleven. Dan had ik
politieker te werk moeten gaan, meer aanwezig moeten
zijn bij die niet-zwaargewichten, om ook hen mee te krijgen. (…) Maar mijn carrière is uiteindelijk natuurlijk niet
waar het om gaat. Waar het wél om gaat is dat er een
koers is uitgezet waarbij mensen zich realiseren: ik moet
net zo goed worden als Hans Mooij, anders red ik het
hier niet.’

‘Ik had minder ongeduldig
moeten zijn’

om mij heen dat nu ook gaan erkennen. Ik denk dat het
heel goed gelukt is om bij de TUD een besef van “waartoe zijn wij op aarde” op het netvlies te brengen en te
houden. En dat via de output de buitenwereld ziet wat je
doet. Tegenwoordig komt de TUD bijna elke week in het
nieuws. Daar ben ik apetrots op, dat doet me enorm
goed.’
Dr. Nico de Voogd (1939) werkte als promovendus en

‘De verschillende reorganisaties die parallel liepen, dat
was achteraf wel heel veel. Ik had minder ongeduldig
moeten zijn. De TUD was geen Schlumberger. Processen
op een universiteit – zelfs een moderne universiteit –
vergen nu eenmaal tijd. Daarom zie je nu de resultaten
pas. Al die successen van nu, dat komt omdat men
indertijd is gaan beseffen dat het anders moest. Maar het
heeft ook weerstanden opgeroepen. Ik had daar meer
begrip voor moeten hebben, maar ik kwam uit een
andere wereld.’
‘Mijn laatste jaren bij de TUD waren wat minder leuk dan
de eerste jaren. Ik denk dat het een soort historische
onvermijdelijkheid was. Er moest zo’n gek als ik komen
om dat allemaal te gaan doen en daarna konden ze
doorgaan. (…) Nu zie ik veel resultaten en denk ik: het is
toch niet voor niets geweest. Ik verbeeld me dat mensen
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mening met De Voogd en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Wakker vond bijvoorbeeld – met passie – dat de universiteit géén bedrijf was en dan ook niet als een bedrijf
gerund moest worden. Een universitair bestuurder past slechts een bescheiden, faciliterende
rol, in de visie van Wakker. Uiteindelijk maken wetenschappers hun eigen universiteit:
‘Welke structuur je ook voor een universiteit bedenkt – en achtereenvolgende ministers
en staatssecretarissen hebben veel verschillende modellen bedacht – het maakt allemaal
niet zo veel uit. (…) De crux is een goede selectie van wetenschappelijk personeel en die
dan vervolgens vrijheid geven. Probeer niet ze met kwantificeerbare modellen in de tang
te houden. De Voogd dacht in termen van afspraken en targets, afrekenen, allocaties.
“Wat zijn uw plannen voor volgend jaar?” En aan het eind van het jaar: “Wat is eruit
gekomen.” Dat werkt niet in een universiteit en bovendien zijn hoogleraren slim genoeg
om zich eruit te redden.’
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De steun van Wakker aan De Voogd was dus niet onvoorwaardelijk, en als rector eiste hij zijn
positie op, naast de voorzitter aan top van de TU.
Volgens Wakker had De Voogd tegen het eind van zijn voorzitterschap iets ‘teleurgestelds’
en ook de Voogd zelf vond zijn laatste jaren ‘minder leuk’.2 Mede debet hieraan is wellicht
dat het college met Guus Berkhout een derde alpha male had binnengehaald. Berkhout
stelde zich niet tevreden met triviale zaken als gebouwen en financiën in zijn portefeuille,
zoals gebruikelijk was voor een derde lid. Voor het eerst werd daarom de portefeuille onderwijs en onderzoek opgesplitst. Berkhout trad op als vice president research en stond op zijn
strepen. ‘Ik kwam in het college om de universiteit van de 21ste eeuw vorm te geven’, zegt hij
zelf terugblikkend. Dat moest wel mis gaan en mis ging het ook, vrijwel vanaf het begin.
Berkhout was vol enthousiasme en met opgerolde mouwen het college ingestapt, maar vond
de collegevoorzitter op zijn weg, die niet mee wenste te gaan in zijn plannen om de universiteit nog radicaler te verbouwen dan in de voorafgaande jaren al gebeurd was, met de DIOC’s
als voorposten en de leiders van de onderzoekslijnen daarin als nieuwe helden.
Berkhout zegt dat hij toen hij eenmaal collegelid was nog vaak heeft teruggedacht ‘aan de
vele waarschuwingen die mij bereikten over de bestuursstijl van de collegevoorzitter’. Hij
zegt dat ‘het individualistische optreden [van De Voogd] iedere keer weer tot veel spanning in
het college leidde’. Maar het lijkt erop dat Berkhout zelf ook behoorlijk eigenzinnig was.

November 1998
Rusland en VS lanceren gezamenlijk ruimtestation
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Aan het eind van het collegejaar 1998-1999 stuurt hij een dreigende brief aan zijn mede
bestuursleden:3
‘Als ik terugkijk op anderhalf jaar bestuurlijke activiteiten van dit college, dan kan ik
niet anders dan concluderen dat het roer volledig om moet. (…) Ik richt mij via dit
schrijven tot jullie omdat ik deze zaak al vele malen mondeling aan de orde heb gesteld,
helaas met weinig effect. De TU Delft zit in een neerwaartse spiraal en met de voortzetting van het huidige collegebeleid zullen de problemen verder toenemen. Als we aan het
begin van het nieuwe studiejaar geen overeenstemming hebben over een volledig nieuw
beleid, dan zal ik, in het belang van de instelling, geen andere keuze hebben dan de raad
van toezicht te adviseren over mijn grote ongerustheid in deze.’
Inmiddels is ook tot de buitenwereld doorgedrongen dat het rommelt in de top van de TUD.
Dit blijkt uit een vertrouwelijk memorandum aan De Voogd en Berkhout waarmee Karel
Wakker reageert op het schrijven van de laatste.4 ‘Er doen steeds meer geruchten de ronde
dat vooraanstaande personen buiten de TU Delft (ministers, OCW en EZ, leden KNAW, NWO,
industrie) zich zorgen maken over “de verstandhouding” binnen het college van bestuur.’
In februari 2000 doet de raad van toezicht een poging het schip bij te sturen. Voorzitter
Jan Slechte stelt per 1 maart zijn vertrouweling Jan Oele aan als officieus vierde lid van het
college van bestuur. Officieus omdat de wet een vierde lid van het college niet toestaat. De
zestigjarige geoloog Oele is net met vervroegd pensioen als directeur van de NAM. Als reden
voor zijn benoeming wordt opgegeven dat Oele een bruggenbouwer is, die de daadkracht van
het college komt vergroten. Hij zal zich vooral met de vastgoedportefeuille bezighouden.5

Einde van een tijdperk

Oele kan niet voorkomen dat de bom die vanaf het begin onder dit college heeft gelegen
een jaar later alsnog barst. Er is dan al bloed gevloeid over de inrichting van de campus en
het al of niet aanleggen van een tramlijn over de Mekelweg (zie hfst. 6). In de herinnering
van Berkhout is de spreekwoordelijke druppel het voornemen van De Voogd om adviesbureau McKinsey in de arm te nemen voor het helpen uitzetten van een onderzoeksstrategie.
Berkhout:6
‘Zonder enig vooroverleg met de rector en mij besloot de collegevoorzitter McKinsey in
te huren om ons te gaan vertellen hoe wij in de toekomst het onderzoek aan de TU Delft
moesten inrichten. Toen viel ik van mijn stoel, want daar was het college toch voor en,

Juli 1999
Guus Berkhout ventileert onvrede bij raad van toezicht
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in het bijzonder, daar was ik met mijn visie toch voor ingehuurd. Bovendien, daarover
hadden we bij de start van het college duidelijke afspraken gemaakt. Ondertussen werd
duidelijk dat McKinsey geen nieuwe visie inbracht, maar aan decanen ging vragen hoe
zij het zagen en wat zij van dat multidisciplinaire model vonden. Het antwoord was
natuurlijk duidelijk: terug naar hoe het was, weg met de DIOCs! En zo geschiedde.’
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Berkhout stapt naar de raad van toezicht om zijn zaak te bepleiten, maar krijgt daar nul op
zijn rekest. Mogelijk vinden de toezichthouders het niet op hun weg liggen zich met de inhoudelijke koers van de universiteit te bemoeien. Daarop dient Berkhout zijn ontslag in. Hij zal
opstappen per 1 mei 2001. Hij kan niets meer doen, zegt hij, en dat hij ‘met pijn in het hart’
uit het college stapt.

Namens het college van
bestuur nemen Nico de
Voogd en Jan Oele een
petitie in ontvangst van
studenten, die pleiten voor
de aanleg van een tramlijn
door de Mekelweg. De
Voogd is daar fel tegen.
(foto:

h a n s s ta k e l b e e k )

Januari 2000
Europa voert de euro in

Binnenwerk Universiteit in beweging.indd 123

30-05-17 09:02

universiteit in beweging

124

Wat vervolgens in de raad van toezicht binnenskamers besproken is, is vijftien jaar geheim
gebleven. Zeker is dat eind maart, enkele dagen voordat de tweede bestuursperiode van Nico
de Voogd op 1 april zal eindigen, de raad van toezicht een korte verklaring naar buiten
brengt. De raad verleent Nico De Voogd geen derde termijn. Als officiële reden wordt opge
geven dat de toezichthouders de twee termijnen die de bestuurder er dan al op heeft zitten
maximaal vinden. Maar daar prikt iedereen snel doorheen; als dat zo was had men niet op
het nippertje besloten en was al veel vroeger de zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter
ingezet. Dan had bovendien De Voogd niet enkele maanden eerder in Technisch Weekblad
aangekondigd dat hij ‘er nog wel een paar jaar zou zitten’, bij de TU. Maar de toezichthouders
blijven bij die ene verklaring en houden de kaken verder stevig op elkaar.
Vijftien jaar later wil zowel Karel Wakker – destijds door de voorzitter van de raad van
toezicht geconsulteerd – als Marike van Lier Lels – zelf lid van die raad – wel bevestigen wat
iedereen eigenlijk al dacht: de toezichthouders hadden hun buik vol van het geruzie. ‘Ze
zeiden: het moet stoppen’, volgens Wakker. ‘We vonden dat Nico zijn kansen gehad had’,
volgens Van Lier Lels. ‘De eerste keer [tijdens het conflict met Blaauwendraad in 1997], was
hij ook niet helemaal vrij te pleiten, dus toen er weer zoiets aan de hand was, dachten wij: hij
is niet geschikt voor de volgende fase van de universiteit. Het was alsof hij zichzelf loszong
van de rest.’
En zo loopt voor de TU een tijdperk ten einde. Tussen 1 mei en 1 januari zullen de drie
zittende collegeleden successievelijk vertrekken. De Voogd blijft nog aan tot 1 november,
zodat er in alle rust een nieuwe collegevoorzitter kan worden gezocht. Wel gaan de nog zittende collegeleden op verzoek van de decanen verder met het voorbereiden van een nieuwe
strategienota.
Zowel de ondernemingsraad als de studentenraad laat het college overigens direct vallen.
Ze ‘hebben begrip’ voor het plotseling van stal gehaalde maximaal-twee-termijnen-principe
en juichen een frisse wind van harte toe.

‘Engineering the future’

In oktober 2001, kort voor het aftreden van De Voogd en Wakker, komt het college nog
met een nieuwe strategienota: Engineering the future. Deze is in feite een uitwerking van
Naar een nieuw engagement. Daarin wordt aangekondigd dat de TU zich met een beperkt
aantal profileringsgebieden zal onderscheiden. Nu moeten die worden ingevuld. Een discussiebijeenkomst in Noordwijk in mei 1997 met zestig deelnemers – een ‘brede doorsnede van

Juni 2000
Rapport over impact van TUD aangeboden aan minister Jorritsma (EZ)
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de TU’ – was bedoeld als de start van dit proces.7 Vier jaar later, deels onder begeleiding van
McKinsey, wordt het afgerond.
De nieuwe strategienota is ingrijpender dan de eerste, en volgens De Voogd zelf ook veel
ambitieuzer. Waar Naar een nieuw engagement voor het eerst expliciet ambities formuleerde en de voorwaarden schetste waaraan moest worden voldaan om die waar te maken,
worden in Engineering the future inhoudelijke keuzes gemaakt. Excellent fundamenteel
technisch-wetenschappelijk onderzoek is leidend voor de TU, zo wordt gesteld. Hiermee
draagt de universiteit het meeste bij aan de vraag vanuit de samenleving naar oplossingen
voor complexe technische vraagstukken. Excellent onderzoek is tevens de sleutel tot goed
onderwijs. Masterstudenten zullen bij het onderzoek betrokken worden en de universiteit zal
hun ‘het hoogste en nieuwste schenken aan kennis en vaardigheden’.8 Zo onderscheidt de TU
zich van het hbo.
Om het onderzoek op een hoog niveau te houden worden keuzes gemaakt. Ten eerste zal
men ‘compromisloos’ koersen op kwaliteit. Voor middelmatig onderzoek is geen plaats meer.
De faculteiten mogen zelf prestatiemaatstaven formuleren. Daaraan zullen zij jaarlijks
worden getoetst. Ten tweede wordt er een inhoudelijke focus aangebracht. Waar de TUD van
oudsher een brede onderzoeksportfolio bezat, zal zij zich nu focussen op twaalf faculteitsoverstijgende zwaartepunten. Deze zijn gebaseerd op de onderzoeksportfolio’s die de faculteiten hebben ingediend en omvatten onder meer de thema’s energie, water, mobiliteit,
materiaalwetenschappen en nanotechnologie. Op de gekozen terreinen wil de universiteit
internationaal excelleren en ingenieurs opleiden die kunnen schitteren op een wereld
omspannende arbeidsmarkt. ‘Het was een selectie op papier’, volgens De Voogd in 2016. ‘De
uitvoering kwam bij mijn opvolger Van Luijk terecht. En voor zover ik weet zitten ze nog
steeds op die koers en werpen de keuzes van destijds vruchten af.’
Met Engineering the future als laatste klaroenstoot eindigt de bestuursperiode van De
Voogd en Wakker. De oud-collegevoorzitter wordt bij zijn afscheid geridderd. Hij bekleedt
daarna diverse adviesfuncties en gaat een oude boerderij verbouwen in Frankrijk. De rector
wordt directeur van ruimte-onderzoeksorganisatie SRON, Berkhout gaat verder als hoog
leraar innovatiemanagement en maakt tot op de dag van vandaag zijn ambities waar in het
Centre for Global Socio-Economic Change. Secretaris Bronneman stapt over naar de UvA.
Die frisse wind waar velen zo naar uit hebben gezien bestaat uit Shell-man Hans van Luijk
als collegevoorzitter, geofysicus Jacob Fokkema als rector en socioloog Paul Rullmann als
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2001
Voorbereiding nieuwe strategie: faculteiten bepalen onderzoeksprofiel
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‘Het is toch anders gelopen dan we toen dachten. De
Voogd heeft gefocust op top-down bestuur, maar op dit
moment ligt er weer vrij veel macht bij de hoogleraren.
Ze halen contractgeld binnen van buiten. Ik was daar
zelf een voorbeeld van. Op een gegeven moment werd
80 procent van mijn onderzoeksgroep gefinancierd uit
externe contracten. Dan ben je tamelijk onkwetsbaar. Het
besef dat het belangrijk is om soms voor de industrie te
werken heeft hoogleraren aanzienlijke financiële middelen
gegeven. Daarnaast is Brussel opgekomen. De grootste
onderzoeksprojecten worden Europees gefinancierd. Kijk
naar nanotechnologie. Dat is zeer succesvol, maar heeft
zich niet top-down ontwikkeld. (…)

‘Hoogleraren zijn nu op een
nieuwe manier onafhankelijk’

‘Bij mijn afscheidsdiner als rector had ik een grapje
geleend van de voorzitter van een Amsterdams college
van bestuur. Dat ging als volgt. Een vader en moeder
gaan met hun kinderen per auto op reis. Een van de
kinderen zit op de achterbank met een plastic stuurtje in
zijn hand en zegt: “Pappa kijk eens hoe goed ik de auto
bestuur.” Als rector kun je het relatieve van universitair
bestuur wel inzien. We sturen een beetje bij, maar de
wetenschappers staan echt aan het roer.’
Prof. ir. Karel Wakker is emeritus-hoogleraar vliegtuigbouwkunde en was van 1993 tot 1997 en van 1998 tot
2002 rector magnificus van de TUD.

In mijn opvatting hebben we het aan mensen als Mooij
en Dekker te danken dat ze ervoor gekozen hebben om
een bepaalde kant op te gaan: nanotechnologie en moleculaire biofysica. Dat succes hadden we nooit kunnen
voorzien, maar we mogen geweldig blij zijn dat zij die
keuzes hebben gemaakt. Die groepen zijn nu zo sterk dat
ze zich wel heel slecht moeten gedragen wil je daar als
college van bestuur tegen optreden. Eigenlijk is de onafhankelijke positie van hoogleraren die we voor de WUB
hadden, op een andere manier weer voor een deel teruggekomen.’

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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derde lid. Toezichthouder Van Lier Lels maakt er geen geheim van dat het aantreden van dit
nieuwe college een verademing was:9
‘Het was een opluchting toen we in 2002 het bestuur op orde kregen, met collegeleden
die constructief meewerkten in plaats van ieder hun eigen ding te doen. Je gaat mensen
zoeken die beter bij het model passen dan daarvoor. Na twee keer oefenen hadden we
het dan een beetje in de gaten. Jacob Fokkema had een groot draagvlak onder de hoogleraren, Paul Rullmann had een enorme onderwijservaring en kon ook met het ministerie lezen en schrijven, Hans van Luijk als collegevoorzitter was een rustige man. Die
werkten samen. Iedereen werd in zijn waarde gelaten, ineens waren er vloeiende lijnen.’

127

Vruchtbare botsingen

Wat heeft de bewogen periode 1993–2001, de periode waarin diverse bestuurscolleges
onder voorzitterschap stonden van Nico de Voogd, de TU gebracht? En wat is er verloren
gegaan?
Vast staat dat er veel veranderd is. Overigens niet alleen of zelfs niet in de eerste plaats als
gevolg van bestuurlijke beslissingen op universiteitsniveau, maar door een combinatie van
externe en interne factoren: wereldwijde trends zoals een opkomende internationale competitieve markt voor onderwijs en onderzoek, inzichten over New Public Management, de veranderende tijdgeest, landelijk beleid zoals de invoering van de MUB en meer autonomie voor
de universiteiten, bestuurders uit het bedrijfsleven met een can-do-mentaliteit die in de raad
van toezicht en college van bestuur werden gelanceerd. Al die factoren zorgden voor het
momentum om de TU grondig op de schop te nemen.
De meest revolutionaire omwenteling is dat men (met de strategienota Naar een nieuw
engagement) voor het eerst gezamenlijk expliciete ambities formuleerde over waar de universiteit naartoe wilde en vervolgens deze erop inrichtte om die ambities te kunnen realiseren. Dat de minister de Wet op het hoger onderwijs zo veranderde dat een meer centrale aansturing van de TUD en haar faculteiten mogelijk werd, hielp daarbij.
Uiteraard gaf de ingrijpende ‘verbouwing’ van de universiteit turbulentie en een confrontatie van waarden en ideeën. In de eerste plaats botste de ideële gedrevenheid uit de voorafgaande periode – het idee dat de universiteit een voorhoedegevecht moest leveren in de strijd
om een rechtvaardiger samenleving – met de opvatting dat een universiteit in wezen niet
anders is dan een bedrijf, een soort productiefaciliteit voor kennis en ingenieurs. Een instituut dus dat niet autonoom is en zich geen al te grote preoccupatie met interne besognes kan

Maart 2001
Raad van toezicht besluit benoemingstermijn De Voogd niet te verlengen
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veroorloven, maar dat alleen succesvol kan functioneren als het zich voortdurend verhoudt
tot ‘de markt’, met name toekomstige werkgevers, collega-onderzoekers en studenten in
binnen- en buitenland. In het verlengde daarvan botste de gedachte dat hoogleraren het aan
hun eminentie verdienen om met rust gelaten te worden en in hun eigen koninkrijk binnen
ruime grenzen dat te doen wat hun goed dunkt, met de opvatting van hoogleraren als werk
nemers die zich net als andere werknemers enige sturing moeten laten welgevallen en die
kunnen worden ‘afgerekend’ op resultaten.
Zonder die botsingen had de TU Delft niet vanuit een verzwakte positie opnieuw naar de
top kunnen doorstoten. Want waar er (zoals in hoofdstuk 1 beschreven) in 1992 nog zorgen
waren over de kwaliteit van de ingenieursopleiding, de studentenaantallen en de reputatie
van de Delftse universiteit, is daar in 2017 weinig reden meer voor. De universiteit kan de
studentenstromen nauwelijks aan en de rankings liegen er niet om: de TU Delft figureert
daarin als de best scorende Nederlandse universiteit binnen de wereldwijde top 100 (Times
Higher Education10), als de op een na beste Nederlandse universiteit (na de UvA, QS rankings11) of als de meest innovatieve universiteit van Nederland en een van de meest inno
vatieve universiteit van Europa (Reuters12). Dit succes is in de eerste plaats te danken aan de
aan de universiteit verbonden wetenschappers. Maar de manier waarop de universiteit georganiseerd is, vormt wel de achtergrond die hen in staat stelt om te schitteren.
Er mag dan in 2001 opluchting zijn geweest dat het vechtcollege onder De Voogd plaatsmaakte voor een harmonieuzer opererend bestuur, van een ‘neerwaartse spiraal’ zoals Berkhout in zijn dreigbrief van zomer 1999 stelt, is daarna niets gebleken. Integendeel, het lijkt
twijfelachtig of de TUD haar huidige positie ook had kunnen bereiken zonder de ingrijpende
veranderingen uit de jaren negentig. Niet dat alles wat de bestuurders van destijds beoogden
volledig gelukt is, of perfect uitgevoerd, maar zij hebben wel de fundamenten gelegd voor een
stelsel waarin talent kon bloeien. Zoals bij veel Europese universiteiten voltrok zich in de
jaren negentig in Delft – als uitvloeisel van de in Naar een nieuw engagement geformuleerde
ambities – een professionaliseringsslag en kwam er meer aandacht voor kwaliteitszorg in
onderwijs en onderzoek. Doordat afscheid werd genomen van vaste verdeelmodellen werd
het systeem dynamischer; er werd geld gereserveerd om nieuwe initiatieven ruimte te geven
en excellentie te belonen. Door de centralisatie van bevoegdheden en de clustering van faculteiten werd het mogelijk om als universiteit – met de tweede strategienota Engineering the
future – één inhoudelijke koers uit te zetten en zich in de buitenwereld te profileren. Dat was
een bottom-up bestuurde radendemocratie met dertien faculteiten waarschijnlijk niet gelukt.

April 2001
Nederland legaliseert homohuwelijk, als eerste ter wereld
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De fysieke omgeving van de universiteit ten slotte, met haar prachtige bibliotheek, groene
campus en het aanpalende bedrijventerrein, is een product van opeenvolgende bestuurs
colleges van zowel voor als na de jaren negentig. Maar ook hieraan hebben de colleges onder
De Voogd een significante bijdrage geleverd.
Al met al valt er veel te zeggen voor de diagnose van oud-collegelid Magda Veenendaal,
die stelt de bestuurders van destijds ‘condities hebben geschapen om de universiteit tot bloei
te brengen, de wissels om hebben gezet zodat de mensen na ons zaken voor elkaar konden
krijgen’.
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Wat verloren ging

Niet in alle opzichten is de TU er sinds 1993 op vooruitgegaan. Er zijn ook goede dingen
die verloren zijn geraakt en vervelende die zich hebben ingevreten. Zo brengen professionalisering en kwaliteitszorg als schaduwzijde een hoop bureaucratie met zich mee. Een verschijnsel dat alleen nog maar wordt versterkt door de steeds grotere verantwoordingsplicht
die de maatschappij de wetenschap oplegt. Al die parameters die moeten worden bijgehouden, leiden af van waar het aan een universiteit werkelijk om gaat.
Daarnaast is de centralisering van ondersteunende diensten en bestuur ten koste gegaan
van het directe onderlinge contact. Tussen de wetenschappelijke groepen en hun technici, die
sinds de MOD immers letterlijk op afstand geplaatst zijn, en tussen de ‘werkvloer’ en de
bestuurders op centraal niveau. Er is als het ware een managementlaag tussen geschoven.
Waar vóór de MUB de vakgroep nog wel eens rechtstreeks praatte met de universiteitsraad,
zit de integraal managende professionele decaan daar sindsdien tussen, als een kurk op de
fles. Het risico bestaat dat signalen van de werkvloer niet doordringen tot het hoogste
bestuursniveau. Daarbij houdt – in tegenstelling tot enkele decennia geleden – de hedendaagse onderzoeker of student zich zo min mogelijk bezig met bestuurlijke besognes. ‘De
betrokkenheid van de werkvloer bij het gebeuren op centraal niveau is heel erg laag’, zegt
bijvoorbeeld oud-voorzitter van de OR Daan Hoogwater,13 en dat is een veelgehoorde klacht.
Maar het is de vraag welk aandeel de nieuwe bestuursstructuur daarin heeft. Bij alle universiteiten blijft onder studenten en medewerkers het enthousiasme om mee te besturen – of zelfs
maar een stem uit te brengen tijdens verkiezingen14 – ver achter bij de ‘gedemocratiseerde
periode’ van voor de MUB. Andere prioriteiten lijken betrokkenheid bij het bestuur te
hebben verdrongen. Zowel onder studenten als onder wetenschappelijk personeel is de prestatiedruk flink toegenomen. Veel meer dan vroeger is het nu ‘studeren of verzuipen’ en

Mei 2001
Guus Berkhout vertrekt als collegelid
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In mei 1999 trekt de groepsraad van de TUD zich twee dagen terug voor een ‘heisessie’ in het Amsterdamse Hotel de l’Europe
met als titel Op weg naar 2002. Van links naar rechts: Karel Luyben (Technische Natuurwetenschappen), Hans Dirken (Ontwerp,
Constructie en Productie), Theo de Jong (Lucht- en Ruimtevaarttechniek), Karel Wakker (rector magnificus), Henk Jan Overbeek
(Civiele Techniek en Geowetenschappen), Brigitte van Veen (assistente Nico de Voogd), Nico de Voogd (voorzitter college van
bestuur), Henk Sol (Techniek, Bestuur en Management), Guus Berkhout (‘derde lid’ college van bestuur), Cees van Dam (Bouwkunde), Eric Backer (Informatietechnologie en Systemen), Hans Bronneman (secretaris van de universiteit)
(foto:

henk thomas)

dec ‘93
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‘publish or perish’. Je inzetten voor hoe de universiteit moet worden bestuurd of ingericht,
daarvoor gunnen de meesten zich gewoon geen tijd.
Een derde verandering die door veel oudgedienden als een verlies wordt ervaren, is het verdwijnen van de studenten uit het bestuur. Studenten denken sinds de MUB nog wel mee,
maar alleen over onderwerpen die hun rechtstreeks aangaan, en in hun eigen afgescheiden
gremia. Dit in plaats van op het hoogste niveau samen met andere bestuurders mee te praten
over álle onderwerpen, zoals voor de MUB gebeurde. De studenten worden in het bestuur
gemist, ook door degenen die doelgerichtheid en verzakelijking hoog in het vaandel hebben
staan, zoals oud-universiteitssecretaris Hans Bronneman:15
‘Ik vond de invloed van studenten op het bestuur van de universiteiten buitengewoon
constructief en positief. Meer dan voortreffelijk. Een student in de universiteitsraad zag
je binnen zes weken opbloeien van een bleue jongen of meisje tot een volwassen iemand
met een bijdrage waarvan je dacht: hé, hier had ik nog even niet aan gedacht. Dat hun
rol met het afschaffen van de universiteitsraad is verdwenen of in elk geval gemarginaliseerd, dat vind ik jammer.’
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Dat verlies is wél een rechtstreeks gevolg van de keuze voor een op bedrijfsmatige leest
geschoeid ‘gedeeld model’ van medezeggenschap. Bij andere universiteiten vergaderen studenten nog steeds samen met personeelsleden op het hoogste niveau, zij het dat ook zij dit
sinds de MUB niet meer doen als medebestuurders, maar op basis van medezeggenschap.

Cruciale keuzes

Alle Nederlandse universiteiten ondergingen eind vorige eeuw een vergelijkbare transitie.
Twee aspecten maakten de TU daarin uniek: ten eerste de ingrijpendheid en haast waarmee
de universiteit werd verbouwd en ten tweede het gebrek aan eensgezindheid in de colleges
van bestuur.
Delft koos niet alleen voor de meest vergaande uitvoering van de MUB, waarbij de universiteitsraad een ondernemingsraad werd, maar voerde ook nog eens parallel twee andere reorganisaties uit, plust een intensieve IT-operatie. Zoals een vergelijkend evaluatierapport over
de invoering van de MUB uit 1998 stelt:16
‘De omvattendheid van deze drie operaties [invoering van MUB en opheffen van de
universiteitsraad, clustering van faculteiten en reorganisatie van de ondersteunende

Mei 2001
OR en SR keuren masterplan voor de TU-wijk goed
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diensten] legt veel druk op de organisatie. Ook de Delftse ambitie om tot de beste vijf
universiteiten ter wereld te behoren, legt druk op de organisatie.’
132

De verschillende reorganisaties bijten elkaar op zich niet, stelt de evaluatiecommissie, maar
de clustering en de MOD leidden volgens studentenvertegenwoordigers en decanen tot wrijving en weerstand die de invoering van de MUB frustreerden. Ook werden bestuurders zo
beziggehouden door de twee andere reorganisaties, dat ze te weinig tijd overhielden om de
invoering van de MUB voldoende te begeleiden. Zoals een student tegen de evaluatiecommissie opmerkte: ‘De TU Delft was nog niet klaar voor de MUB.’
Was het beter geweest om niet zo veel tegelijk te willen veranderen en de reorganisaties
meer te spreiden? Volgens Hans van Iperen wel. Vanuit zijn sleutelpositie bij de MOD zag
hij:17
‘De vakbonden lagen dwars, de faculteiten hadden elk hun eigenaardigheden en sputterden. Maar daar konden we tegen. Vanuit de MOD gezien hadden we last van twee
andere grote processen, namelijk de clustering van de faculteiten en de modernisering
van de IT-processen. Alle drie die processen tegelijk uitvoeren heb ik altijd een verkeerde
keuze gevonden.’
Anderen menen dat de TUD eenvoudig niet anders kón dan alle met elkaar samenhangende
reorganisaties tegelijk uitvoeren. Secretaris van de universiteit Hans Bronneman bijvoorbeeld:18
‘Er waren inderdaad wel veel veranderingen tegelijk, maar er was maar één kans. Het
was once in a lifetime, één mogelijkheid om de universiteit helder en precies opnieuw in
te richten. Anders waren we verzeild geraakt in langdradige processen met concessies;
dan waren we blijven doormodderen.’
Te veel veranderingen tegelijk dus, of één kans die de TU wel moest grijpen. Daarover verschillen de meningen en het is lastig te bepalen hoe het alternatieve scenario zou hebben uitgepakt.
Een ander omstreden punt is hoe wijs het was om de internationale aspiraties zo hoog op
te schroeven. De top vijf van de wereld, het is nogal wat. En hoe goed de TU het in ieders
ogen nu ook doet, de top vijf van de wereld haalt zij bij lange na niet. Nog niet, in elk geval.
De expliciete ambitie voor een ‘MIT aan de Schie’ voor een universiteit die op dat moment

Juli 2001
Nieuwe strategienota Engineering the future
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nog vooral in chaos verkeerde, leidde tot schamperheid, of het ontmoedigende gevoel toch
nooit aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Bovendien, zo merken sommigen op, is het
nooit een gehele universiteit die op topniveau meedoet, maar wordt de internationale top
bepaald per vakgebied. Maar de raad van toezicht, uit wiens koker de ‘top 5’-gedachte kwam,
was vastbesloten de universitaire gemeenschap omhoog te stuwen. Ook oud-collegelid
Magda Veenendaal was het hiermee eens:
‘Ik onderschreef de ambitie om tot de internationale top te gaan behoren. Misschien was
dat wat hoog gegrepen en naïef. Maar ik had voor Unilever in Londen gewerkt en trof
daarbij vergeleken in Nederland een cultuur aan waarin de studieduur was verkort, de
zesjescultuur zich als een inktvlek uitbreidde en excellentie steeds meer onderdrukt werd.
Ik was zeer gemotiveerd om uit die middelmaat te komen.’
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Aan de ene kant was de ambitie dus enigszins potsierlijk en had zij niet op iedereen het
gewenste effect, aan de andere kant was het een bewuste en op zich effectieve keuze om op
alle mogelijk manieren en met de bijbehorende retoriek de TU uit het dal te drijven.

Een vechtcollege

Wat wel vaststaat is dat het college van bestuur er in de veelbewogen jaren 1993–2001
niet in slaagde de universiteit eensgezind en met vaste hand op koers te brengen. De wisselende collegeleden hadden ieder voor zich en gezien vanuit hun eigen idealen het beste voor
met de universiteit, maar vonden elkaar niet. Voor degenen die in die jaren met een collegelid zaken deden was vaak niet duidelijk of deze uitsluitend namens zichzelf sprak, dan wel het
hele college achter zich had. Het was dus ook niet duidelijk hoe hard de gemaakte afspraken
nu precies waren. Dit leidde tot frustratie. Rond 2000 was de stemming aan de TU niet goed;
naar verluidt was er veel cynisme te beluisteren in alle lagen van de organisatie.19
Voor de universiteit was het wennen dat er top-down besluiten werden genomen en doorgevoerd; er werd geklaagd over ‘Vaticaans bestuur’ en ‘zonnekoningsgedrag’. Dat bij ingrijpende veranderingen sturende kracht wordt uitgeoefend die door sommigen als autoritair
wordt ervaren, is tot op zekere hoogte onvermijdelijk. Wat in dit geval niet hielp, is dat plannen regelmatig werden omgegooid. Op hoofdlijnen bleven de doelen wel constant, maar als
het erom ging hoe die doelen bereikt moesten worden, leek het college te zwalken. Met name
bij de uitvoering van de MOD leverde dit onnodig leed op onder het ondersteunend personeel. De operatie leek zich voort te slepen. Dat valt het college niet volledig aan te rekenen.

September 2001
Invoering bachelor-masterstructuur
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‘Sinds de invoering van de MUB is de snelheid waarmee
de universiteit haar onderwijs en onderzoek kan aanpassen enorm verbeterd. Onder de WUB verliepen besluitvormingsprocessen zeer traag, door ellenlange discussies en mogelijkheden om spaken in het wiel te steken.
Nu is er ook overleg en medezeggenschap, maar op een
duidelijk andere manier. Er is nog steeds draagvlak, maar
we kunnen ook redelijk snel schakelen. Dat is met name
voor het onderzoek belangrijk. (…) We kunnen hiermee
makkelijker inspelen op vragen uit de samenleving en het
bedrijfsleven. Dat laatste was vroeger “vies”, maar geldt
nu als gewenst. Valorisatie is wat de maatschappij van
een universiteit verlangt. In 2004 hebben we als derde
primaire taak valorisatie erbij gekregen, naast onderwijs
en onderzoek.’

‘Niet regionaal keuvelen, maar
internationaal concurreren’
‘De wereld is mondialer en sneller geworden, dat geldt
ook voor de universiteit. Meer dan de helft van de publicaties aan deze universiteit komt tot stand door samen
te werken met buitenlandse collega’s, ongeveer de helft
van de instromende faculty members komt niet meer uit
Nederland. Het gaat niet om de concurrentie tussen
Delft, Eindhoven en Twente. Wij betrekken alle drie
bachelorstudenten uit onze eigen regio. Concurreren
moeten we met de ETH’s van deze wereld: Aken, andere
technische topuniversiteiten in Europa en daarbuiten.
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Met een WUB’se structuur zouden we die snelheid nooit
kunnen realiseren. Op het moment dat we met elkaar
aan het bakkeleien zijn over hoe we de dingetjes hier
moeten doen, blijf je regionaal keuvelen.’
‘Kijk naar hoe Duitsland het doet in de rankings. Kijk naar
de governance-structuur van Duitse universiteiten en
naar hoe ze zijn achtergebleven, ondanks het feit dat
universiteiten daar aanzienlijk beter gefinancierd zijn dan
in Nederland.’
Prof. ir. Karel Luyben (1951) was van 1998 tot 2009
decaan van de faculteit Natuurwetenschappen.
Hij is nu rector magnificus van de TUD.

Voor het volledige interviewverslag, kijk op:
http://repository.tudelft.nl/universiteit-in-beweging.
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De vakbonden stelden zo hun eigen eisen en faculteiten moesten op sleeptouw genomen
worden. Bovendien zagen de bestuurders zich telkens geconfronteerd met veranderingen in
de buitenwereld. Zo kondigde het regeerakkoord van het eerste paarse kabinet (Kok I) in
augustus 1994 forse bezuinigingen op het hoger onderwijs aan. Om het primaire proces te
ontzien en trouw te blijven aan de ambities uit Naar een nieuw engagement werd de urgentie om ingrijpend te reorganiseren dus alleen maar groter. Bovendien tekende zich steeds
duidelijker de mogelijkheid tot vergaande herziening van de universitaire bestuursstructuur
in de richting van een bedrijfsmatig model af, dankzij de MUB. Dat inzicht zorgde ervoor dat
bestuurders zich meer armslag konden veroorloven, en bijvoorbeeld de regie over de MOD
met meer vertrouwen aan de faculteiten konden overlaten. ‘Het is begrijpelijk dat de operatie
op veel medewerkers overkwam als een stuurloos proces dat te lang duurde’, stelt Hans
Bronneman, die als universiteitssecretaris alles van dichtbij meemaakte.20 Maar zelf kijkt hij
eerder terug op een ‘buitelend proces’, dat steeds bijgestuurd moest worden op grond van
gebeurtenissen buiten of binnen de universiteit, en dat zo al buitelend niet traag maar juist in
een duizelingwekkend tempo voortbewoog richting de eindconfiguratie van 2 december 1997.
Dat er zo vaak onenigheid was in het college van bestuur is uitzonderlijk. De naar verluidt
dominante persoonlijke stijl van De Voogd, een gebrek aan goede communicatie tussen de
collegeleden en de hogedrukpan van een universiteit die eigenlijk sneller verandert dan zij
aankan, boden een goede voedingsbodem aan alle conflicten. Het kan niet anders dan dat die
het verloop van de vernieuwingsprocessen, het vertrouwen op de werkvloer en ook de reputatie van de TU in de buitenwereld hebben geschaad.
Maar per saldo hebben de bestuurlijke veranderingen van de jaren negentig de TU veel
goeds gebracht en ook dat is voor een belangrijk deel te danken aan de doorzettersmentaliteit
van De Voogd. In 2016 beschrijft hij, reflecterend op het concept ‘verantwoordelijkheid’, hoe
jonge explorateurs in dienst van zijn voormalige werkgever Schlumberger in hun eentje de
onherbergzame binnenlanden van Borneo werden ingestuurd om nieuwe olievelden te
vinden. ‘Je kreeg een kar vol dure spullen mee en verder moest je het maar uitzoeken.’ Het
lijkt soms of De Voogd zichzelf in een vergelijkbare rol zag bij de TUD. Vervuld van verantwoordelijkheidsbesef en vastbesloten om de kwaliteit die onder de oppervlakte van de Delftse
universiteit verborgen lag aan te boren. Zelfs Johan Blaauwendraad – die enkele jaren eerder
het veld moest ruimen na een hoog oplopend conflict met de collegevoorzitter – zwaait De
Voogd als die ten slotte zelf door de raad van toezicht wordt weggestuurd ruiterlijk lof toe:
‘Een universiteit heeft het nodig dat iemand af en toe het bed opschudt. De Voogd heeft dat
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September 2001
Vliegtuigen in World Trade Center New York
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goed gedaan.’21 Nadat bekend wordt dat de raad van toezicht hem geen nieuwe termijn gunt,
stelt Nico de Voogd zelf een conduitestaat op van door hem gerealiseerde vernieuwingen.22
De lijst is indrukwekkend en telt zo’n honderd ingrepen die onder zijn eindverantwoordelijkheid zijn doorgevoerd: van de clustering van faculteiten via het instellen van een bestuurdersbeurs voor studenten, het invoeren van externe accountantstoets op de jaarrekeningen,
tot het kiezen van profileringsgebieden. Latere colleges mogen dan harmonieuzer en soepeler
hebben geopereerd, veel zwaar werk was toen al verzet. Zij konden voortbouwen op een basis
die de universiteit aanzienlijk beter toerustte voor een illustere toekomst dan die van voor
1993. De wissels waren omgezet.

Tot slot

In 2017 hebben de ideeën over New Public Management – om van de zegeningen van het
marktdenken maar niet te spreken – veel van hun glans verloren. De fixatie op ‘rendement’
in de wetenschap kan rekenen op aanzwellende kritiek. Ook gaan er stemmen op dat de universiteiten weer democratischer moeten worden, met een plattere bestuursstructuur en meer
vrijheden op decentraal niveau. In Amsterdam waren studenten in 2015 zelfs bereid hiervoor
opnieuw het Maagdenhuis te bezetten. Mogelijk is de pendel allang weer op de terugweg,
zoals de immer relativerende oud-rector Karel Wakker meent:23
‘Vroeger werd een wat wereldvreemde, in zichzelf mompelende hoogleraar bewonderend aangekeken. Dat was de tijdgeest. Maar de wereld veranderde en er moesten deliverables komen. Die beweging kwam vanuit de politiek. De Voogd heeft de tijdgeest voortreffelijk aangevoeld. Hij was niet alleen een representant van de tijdgeest, hij liep
waarschijnlijk zelfs iets vooruit. Er is geen goed of slecht, er zijn alleen golvende bewegingen. Nu gaat de golf weer de andere kant op, komen universiteitsbesturen onder schot door
die afrekencultuur.’
Maar ook in dit brede historische perspectief, wetende dat de universiteit over enkele
decennia misschien weer totaal anders is ingericht, blijft het eind van de vorige eeuw voor de
TU Delft een bepalende periode, die blijvende sporen heeft nagelaten.

Oktober 2001
Amerikaanse troepen vallen Afghanistan binnen
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November 2001
Nico de Voogd vertrekt na afloop van zijn benoemingstermijn
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In 1999 voert de TUD een uniforme jaarindeling in voor alle faculteiten. Het wordt voor studenten eenvoudiger bijvakken
te volgen bij andere faculteiten en zich zo breder te ontwikkelen. ( f o t o : n o u t s t e e n k a m p )

dec ‘93
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Nieuw bestuurscollege: Hans van Luijk, Jacob Fokkema, Paul Rullmann
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