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Inleiding: Versterken van netwerken
Versterken van netwerken. Dat is het motto van het IT domeinplan 2018-2020. Dankzij een professionele ITomgeving met eigentijdse en betrouwbare IT-oplossingen kunnen studenten en medewerkers optimaal
presteren. Voor het IT-domein is daarin een belangrijke rol weggelegd.

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT

Allereerst gaat IT het onderwijs en het onderzoek en de netwerken daarin versterken. Dat zal nog meer gericht
zijn op community-vorming en op andere manieren van samenwerken. Het gaat niet alleen om samenwerking
van onderzoekers binnen de universiteit, maar ook met partners buiten de UU. De interactie tussen docenten,
studenten en medestudenten verandert door blended learning; onderwijs is een combinatie van online en
offline leren geworden.

Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Daarnaast ontwikkelt het IT-domein nieuwe oplossingen. Dat doen we door ons eigen innovatieve vermogen
nog meer aan te spreken. Experimenteren en werken in proeftuinen moet alledaags worden. Zo onderzoeken
wij hoe de technische mogelijkheden van trends zoals Augmented Reality, Block Chain, het Internet of Things
(IoT), Big Data en Machine Learning toepasbaar zijn binnen de universiteit. Daarmee zetten we de eerste
stappen naar ‘Digital’. De Universiteit Utrecht zet een ‘Denktank Digital University’ op. Ook het versterken van
het netwerk van universitaire IT-professionals is hierin van essentieel belang. Het maakt niet uit waar je
werkzaam bent, maar het gaat om de kennis en kunde die je inzet. Het IT-domein verbreedt zich zo steeds
meer van logistieke en administratieve ondersteuner, naar enabler van nieuwe vormen van onderzoek en
onderwijs.
Met een divers en complementair team dat de schouders zet onder een gedeelde missie komen we verder.
Vernieuwingen die onze reputatie als topuniversiteit versterken liggen dan binnen handbereik. Zo draagt het
IT-domein bij aan de doelstellingen in het universitair strategisch plan en het UBD uitvoeringsplan 2017-2020.
Carolien Besselink
Directeur ITS
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Ontwikkelingen sinds het Domeinplan 2015-2016

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Waar zijn stappen gemaakt:
• De basis van de IT-dienstverlening voor de Universiteit Utrecht blijkt behoorlijk stabiel. Er zijn minder Prio-1
storingen, en als ze er zijn, dan is de schade meestal beperkt. Met vervanging van het core netwerk en
verhuizing van het datacentrum is de infrastructuur ook robuuster geworden;
• De tevredenheid over de dienstverlening van ITS is tussen 2014 en 2017 gegroeid;
• De eerste resultaten op het gebied van innovatief vermogen liggen er: grootschalig digitaal toetsen en het
research data managementplatform YoDa (‘Your Data’). Deze hebben uit binnenland en buitenland de
aandacht op zich gevestigd.
Qua samenwerking werkt de programmavorm van Educate-it en Research IT goed. Ook in de samenwerking
tussen ITS en faculteiten zijn er geslaagde voorbeelden, zoals:
• realisatie storagevoorziening door ICT Bèta en ITS
• IT-ondersteuning bij het tweejarige Europese onderzoeksproject Elapse bij DGK: “alsof het altijd al zo
gewerkt heeft”
• samenwerking key user binnen REBO en functioneel beheer ITS Education Services in het kader van
Educate-it, zodat docenten geen gat of drempel in de ondersteuning ervaren.
Bewegingen waar we als IT-domein middenin zitten:
• Inbeheername van de infrastructuur van UBU-applicaties bij ITS op basis van Self service IaaS diensten
• Het aanpassen van systemen om te voldoen aan de nieuwe eisen vanuit Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG; privacy).
• Via de programma’s Research IT en Educate-it worden in samenwerking met onderzoekers respectievelijk
docenten producten ontwikkeld. Binnen de faculteiten wordt de inbedding daarvan steeds intensiever ter
hand genomen.
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Inleiding: De samenhang met andere plandocumenten

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen
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Inleiding: Scope

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie

Het WAARTOE? Is vooral terug te vinden in Strategisch Plan 2016-2020.
HET inhoudelijke WAT vind je terug in de informatieplannen, die de diverse domeinen via regiegroepen
opstellen. Ook voor infrastructuur, en end user services wordt een regiegroep ingesteld. Dit gebeurt op basis
van wat er daar speelt en onder meer in het domeinplan voor dat specifieke domein aan ambities is
opgenomen. Immers, de functionele vraag wat er in de informatievoorziening van de Universiteit Utrecht moet
blijven en wat moet veranderen, bepaalt ‘de business’. Prioritering kan ook voortkomen uit technologische
noodzaak (bijv. in geval van veroudering bestaande diensten).
Het WIE: Welke vaardigheden en competenties hebben medewerkers nodig in 2020? De doelgroep voor het
Domeinplan IT is daarmee ook vooral de IT-community binnen de Universiteit Utrecht zelf. Het IT-domein is
daarbij uitdrukkelijk IEDEREEN die binnen IT werkzaam is: zowel binnen de faculteiten en de UBU, als binnen
de directie ITS van de Universitaire Bestuursdienst. Als er dan dus in dit Domeinplan IT over ‘wij’, ‘we’, óns’
gesproken wordt, dan is dat het IT-Domein 1).
Het WAAR: in dit domeinplan IT is daarmee vooral het HOE / op welke manier? aan de orde: hoe de IT
community voor zich ziet dat ze in de periode 2018-2020 haar maximale bijdrage aan het succes van de
Universiteit Utrecht als brede researchuniversiteit en als een van de grootste hoger-onderwijsinstellingen in
Nederland kan leveren.

Enabling

In de jaarlijkse activiteiten komt het WANNEER naar voren.
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

1)

Waar letterlijk uit het Strategisch plan 2016-2020 wordt geciteerd, betekent ‘wij’ en ‘ons’ net als in het oorspronkelijke document:
Universiteit Utrecht.
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Opbouw Domeinplan IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT

Waarom?

Onderwijs en IT

Trends, missie,

Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

aansluiting bij
strategisch plan

IT agenda
2020

Hoe?
Inrichting ITdomein
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De missie van IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT

Missie
Een professionele IT community die studenten, docenten/onderzoekers en medewerkers in
staat stelt optimaal te presteren.
Daarbij ligt de focus op:
• Klantgerichte oriëntatie
• Beheer én innovatie
• Betrouwbaarheid en kwaliteit
• Veiligheid van UU-data waarborgen.

Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie

Kernwaarden
Naast de kernwaarden van de universiteit - ambitie, inspiratie, betrokkenheid en
onafhankelijkheid - hechten we in het IT domein sterk aan openheid, deskundigheid,
samenwerken en een lerende organisatie zijn.

Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Deze missie en kernwaarden uit het Domeinplan IT 2015-16 blijven onverkort geldig.
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Visie op de uitdagingen

Inleiding
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bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Een optimale prestatie van docenten, studenten en onderzoekers wordt gekenmerkt door:
- UU-onderzoekers maken ook steeds meer van IT gebruik en het onderzoek wordt daarbij reken- en
dataintensiever, ook in vakgebieden waar dat eerst minder gebruikelijk was;
- Het Utrechts onderwijsmodel leunt sterk op blended learning. Het online deel vraagt vanwege de grote
aantallen studenten om robuuste en veilige oplossingen.
- In de ondersteuning is een goed samenwerkende keten tussen financiën, HR, facilitaire dienstverlening,
communicatie, vastgoed en IT-dienstverlening nodig;
- IT maakt het mogelijk op feiten en gemeten trends te beslissen;
- De multidisciplinariteit die de Universiteit Utrecht wenst, overschrijdt de grenzen van organisaties. Daarmee
moet ook informatie en data op een veilige manier gedeeld kunnen worden;
Daarmee is de verwevenheid van IT met onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering dusdanig groot geworden dat
IT voor een belangrijk deel buiten het domein van de ondersteuning treedt. Onderwijs, onderzoek en
bedrijfsvoering = ook IT geworden en vice versa.
Wil het IT-domein die optimale prestatie blijvend ondersteunen, dan betekent dat ruimte voor innovatie, met
behoud van een kwalitatief goede basis.
- Zij de rest van de Universiteit Utrecht goed kan adviseren over de toepassing van IT, op basis van ook zelf
opgedane kennis en ervaring. Niet alleen voor optimalisatie, maar ook voor digitale transformatie.
- Zij waarborgt de continuïteit, de veiligheid, de gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid van haar diensten
- Zij de juiste middelen tijdig moet kunnen leveren.
- Een soepele samenwerking tussen IT’ers onderling en tussen hen en leveranciers (o.a. SURF),
partnerinstellingen en eindgebruikers is cruciaal.

Dit vindt plaats binnen de afgesproken financiële kaders (dia 30+31). Voor ITS: EUR 6 miljoen
investeringsbudget; rond de 37 miljoen exploitatiebudget. IT voor programma’s uit programmabudget, IT
binnen faculteiten uit facultaire budgetten.
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Veelbelovende technologie voor de Universiteit Utrecht

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda

In een serie workshops op basis van het Higher Education Business Model Support Framework van Gartner in
2016 zijn een aantal initiatieven in het kader van het strategisch plan genoemd voor voor de periode tot
2020 en bekeken op hun positieve bijdrage aan die strategie. Dit zijn :
• NextGen Digital Learning Environment
• Learning Material Repositories
• Work Anytime, Anyplace
• Reducing manual administrative tasks
• 1 data exchange platform (deze is dus al in uitvoering)
• Learning analytics
• Institutional analytics
• Bring Your Own Device
• User oriented, self-service administrative systems.
Het definiëren en prioriteren van projecten op deze gebieden verloopt via de regiegroepen.

Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Daarnaast is er nieuwe technologie, die we meer in R&D / innovatie willen verkennen. Dit betekent vooral:
ervaring opdoen met nieuwe techniek om te bepalen op welke manier zij iets kunnen betekenen voor het
oplossen van (toekomstige) knelpunten of behoeften, en waar gewenst de digitale transformatie van de UU.
De ontwikkeling van daadwerkelijke diensten volgt dan later. Dit betreft onder andere:
• Internet of Things, voor ondersteuning onderzoek en smart buildings
• Augmented en Virtual Reality, zowel in onderwijs (DGK) als in onderzoek (FSW)
• Machine Learning: voor onderzoek en learning analytics.
• Block Chain: potentieel voor registratie diploma’s en certificaten
• Robotisering: automatiseren routinematige processen
Natuurlijk kan ook op basis van een vraag of behoefte vanuit het primaire proces, afkomstig van een docent,
onderzoeker, etc.. Het IT-domein moet zo zijn ingericht dat zij deze behoeften kan waarnemen en kan
inschatten dat toepassing/verkenning van nieuwe technologie nodig is. Onderdeel hiervan is het opzetten van
een ‘Denktank Digital University’

Domeinplan IT 2018-2020
Versterken van netwerken
10

Onderzoek en IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Wat staat over Onderzoek en IT in het Strategisch Plan?
Pagina 22:
Utrechtse onderzoekers maken deel uit van interdisciplinaire communities waarbinnen het gebruikelijk is
om data samen te verkrijgen, te analyseren en te delen.
Pagina 23:
De Universiteit Utrecht stelt een investeringsprogramma voor onderzoeksfaciliteiten vast,
waarin zowel facultaire als universitaire investeringen voor een periode van tien jaar vooruit gepland worden.
(…) Het Research IT programma is onderdeel van dit investeringsprogramma. Een hoogwaardig netwerk,
capaciteit voor de opslag van onderzoeksdata en faciliteiten voor high-performance computing maken deel uit
van het Research IT programma.
Wat biedt de techniek?
• Met het ‘internet of things’ en sensors zijn ook nieuwe vormen van dataverzameling mogelijk, die wel
kunnen leiden tot een explosie aan data.
• Met machine learning (zelflerende algoritmen) zijn nieuwe vormen van onderzoek mogelijk, ook op
wetenschappelijke terreinen waar dat traditioneel minder gebruikelijk was.
• Dataopslag wordt steeds goedkoper; hierdoor is het mogelijk meer gedetailleerde data (beelden) ook voor
langere tijd te bewaren.
• Cloud technologie maakt het mogelijk ook voor korte tijd in rekencapaciteit op- en af te schalen; daarbij is
rekenintensief onderzoek ook af te rekenen naar gebruik i.p.v. bezit van apparatuur.
• Virtual reality, zeker in combinatie met serious gaming biedt nieuwe vormen van onderzoek in
gecontroleerde, virtuele omgevingen.
Wat betekent dit voor het IT-domein in 2020?
• Het kunnen leveren van faciliteiten voor data management ( vooral het systeem Yoda – Your Data ),
waarbij de toegankelijkheid voor wetenschappers van buiten de UU vanzelfsprekend is.
• Het kunnen organiseren van toegang tot voldoende, blijvend betaalbare en goed ondersteunde reken- en
opslagcapaciteit en management omgevingen daarvoor
• Kunnen ondersteunen van nieuwe typen apparaten (sensors, Virtual en Augmented Reality headsets).
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Activiteiten 2018 - Onderzoek en IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan

Eindbeeld 2020

Activiteit 2018

Data management en
oplossingen daarvoor

Research IT-programma; uitbouw systeem Yoda – Your Data

Voldoende rekencapaciteit

adviezen

onderzoekers hebben toegang
tot een voor hen geschikt
cluster (doorgaans SURFSara)

Voldoende dataopslag

Ontwikkeling gezamenlijke
storage diensten

Uitgebreid storage portfolio

Management omgevingen
infrastructuur

Realisatie managementomgeving monitoring
infrastructuur

Ten minste 1 dienst onder
monitoring gebracht

Nieuwe typen apparaten

Beheer inrichten

Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

resultaat
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Onderwijs en IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Wat staat over Onderwijs en IT in het Strategisch Plan?
Pagina 17:
We zorgen voor goed geoutilleerde onderwijsruimten en een moderne digitale leeromgeving.
We zetten het programma Educate-it voort. In 2020 is blended learning een onlosmakelijk
element van het Utrechtse onderwijs.
Ook intensiveren we onze inspanningen om het Utrechtse onderwijsmateriaal digitaal en open
beschikbaar te stellen.
Wat biedt de techniek?
• In de ‘Next generation digital Learning Environment’ werken diverse applicaties en applicaties van
verschillende leveranciers naadloos samen om student en docent 1 geïntegreerde gebruikservaring te
bieden. – Het Utrechts onderwijsmodel vraagt met ‘blended learning’ ook om een mix van offline en online
leerelementen
• Big Data’ technieken maken het ook mogelijk om uit het digitaal gedrag de meest effectieve leerstijl voor
individuele studenten te destilleren (Learning analytics)
• Het bezit van smart phones onder studenten is bijna 100%
• Augmented reality: het verrijken van de fysieke omgeving met digitale gegevens maakt nieuwe vormen van
onderwijs mogelijk.
• Studenten zullen moeten ook leren werken met de IT die in onderzoek succesvol toepasbaar blijkt te zijn
Wat betekent dat voor het IT-domein in 2020:
• Heeft het IT-domein het met werkplekdiensten en draadloze connectiviteit mede mogelijk gemaakt
onderwijs- en werkruimtes flexibeler te gebruiken, waardoor vierkante meters intensiever kunnen
worden benut;
• Biedt het IT-domein faciliteiten voor gecontroleerde uitwisseling van gegevens, zowel logistiek als
educatieve content.
• Doet het IT-domein ervaring op met nieuwe technieken en met UU-collega’s op zoek gaan naar
kansrijke toepassingen.
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Activiteiten 2018 - Onderwijs en IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan

Eindbeeld 2020

Activiteit 2018

resultaat

Flexibelere onderwijs- en
werkruimtes

Samen met FSC en V&C een visie op
een gezonde, aangename en flexibele
werk- en verblijfsomgeving opstellen
(fysiek en digitaal)

Vastgesteld visiedocument

Inrichting flexibele computerleerzalen

Heringerichte
computerleerzalen

UU-data overal
verantwoord en veilig
toegankelijk

Ontwikkelen security diensten en bouwblokken

Ten minste 3 nieuwe
security building blocks in
Producten- en
Dienstencatalogus

Gecontroleerde
uitwisseling van
gegevens

Lopend project: aanbesteding beheer
integratieplatform

Inproductiename
integratieplatform

Ervaring opdoen met
nieuwe technieken

Proeftuinen multidisciplinair opzetten

Tenminste 2 uitgevoerde
multidisciplinaire
proeftuinen

Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Domeinplan IT 2018-2020
Versterken van netwerken
14

Ondersteuning en IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Wat staat over ondersteuning en IT in het Strategisch Plan?
P26:
De campus en de fysieke en digitale infrastructuur van de universiteit zijn zo ingericht
dat ze onze ambities, onder meer op het gebied van samenwerking en communityvorming,
ondersteunen. De campus van de universiteit is een plek waar studenten en medewerkers met
plezier komen.
P28:
De Universiteit Utrecht stimuleert interactie, samenwerking en effectieve informele netwerken
in de organisatie zodat medewerkers gemakkelijker met elkaar kunnen afstemmen en best practices
kunnen delen. We stellen middelen ter beschikking om initiatieven die hierop zijn gericht te stimuleren.
Wat biedt de techniek?
• Apps bieden de mogelijkheden bepaalde administratieve taken ook op de smart phone aan te bieden
• Robotisering kan veel voorkomende, routinematige administratieve taken automatiseren. Dat betekent dat
er tijd beschikbaar komt voor de minder routinematige zaken.
• De technologie voor tijd- en plaatsonafhankelijk draagt bij aan flexibeler gebruik van werkruimtes
• Business Intelligence biedt steeds meer mogelijkheden om feiten te verzamelen voor besluitvorming (Plando-check-act)
• Applicaties en infrastructuurdiensten in de cloud worden volwassener, maar niet alles dat ‘cloud’ genoemd
wordt, is dat ook.
Wat betekent dat voor het IT-domein in 2020?
• Het bieden van gebruiksvriendelijke, self servicediensten voor allerhande aanvragen en administratieve
handelingen
• Het organiseren van netwerken en werkplekbeheer zodanig, dat medewerkers apparaat- en
plaatsonafhankelijk hun werk kunnen verrichten. Dit draagt bij aan de mogelijkheden, om fysieke ruimte
op de campus flexibeler te gebruiken.
• Nauwere samenwerking in de hele ondersteunings-/dienstverleningsketen: vermindering van
bijvoorbeeld regeldruk vraagt acties van O&O (beleid), keuzes voor inrichting van processen die daarmee te
maken hebben (HR), en aanpassing van IT-systemen (onder regie van iemand uit IT-domein) maar mogelijk
uitgevoerd door een externe leverancier). Voor dit soort verbeteringen worden multidisciplinaire teams
ingezet.
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Activiteiten 2018- Ondersteuning en IT
Eindbeeld 2020

Activiteit 2018

resultaat

Bevorderen
zelfredzaamheid

Gebruikers binnen het IT-domein en
daarbuiten zelfredzaam maken door
bewustwording en DoeHetZelfleermateriaal en toolkits te
ontwikkelen

Op ten minste twee
gebieden (waar onder
Office 365) gebruikers
geïnstrueerd.

Plaats- en
apparaatonafhankelijk
werken

Projecten via regiegroep EUS:
Windows 10, uitbouw MyWorkPlace

Enabling

Nauwere samenwerking in
de keten

Inzet Multidisciplinaire teams

Slagvaardigheid

Business Intelligence

Doorontwikkeling
rapportagemogeljkheden, naast
verantwoording ook meer prognoses
/ voorspellingen

Inleiding

Self service
Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda

Mobile device management (MDM)

MDM-platform in gebruik

Innovatie

Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

-

Meer UU-breed
gebruikte rapportages
Gebruik Business
Objects toegenomen;
gebruik zelfbouwrapportages (o.a. in
Excel) is afgenomen
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Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT

Waarom?

Onderwijs en IT

Trends, missie,

Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

aansluiting bij
strategisch plan

IT agenda
2020

Hoe?
Inrichting ITdomein
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Opbouw IT agenda 2020

IT agenda
2020

Inleiding
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bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT

Innovatie

Enabling

Slagvaardigheid

Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Een goed antwoord op de uitdagingen zoals die voorkomen uit het
strategisch plan 2016-2020 en uit de nieuwe mogelijkheden van
technologie vraagt ook een en ander van de werkwijze van het ITdomein. Wat dat voor onze werkwijze betekent, is in dit hoofdstuk
beschreven, en min of meer in de volgorde waarin een nieuwe dienst
tot stand komt:
• van een nieuw idee dat succesvol lijkt te zijn,
• via de creatie van een dienst die de universiteit Utrecht in staat stelt
te veranderen waar dat nodig is (enabling)
• naar een slagvaardige ondersteuning van bestaande diensten.
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IT agenda
2020

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Innovatie

Enabling

Slagvaardigheid
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1. Innovatie

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Wat staat hierover in het Strategisch Plan?
Pagina 6: Onze cultuur van samenwerking maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact
mogelijk.
Pagina 25: Onze organisatie is innovatief en proactief en kenmerkt zich door een verbetercultuur. Medewerkers
hebben de ambitie om zichzelf te ontwikkelen en de activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn voortdurend te
verbeteren.
Doelstellingen IT-domein 2020
Het IT-domein maakt zich volgens 'LEAN Startup' principes (zie bijlage 4) nieuwe technologie eigen die de
Universiteit Utrecht waardevol acht voor digitale transformatie (zie de opsomming op pagina 9). Zij stelt
medewerkers in de gelegenheid om in proeftuinen innovatieve ideeën via Proofs of Concept te ontwikkelen, te
toetsen aan de behoefte bij onderzoekers, docenten en studenten, en bij succes ook te laten omzetten naar
nieuwe IT-diensten.
In 2020:
• Is een multidisciplinaire aanpak en een aanpak over organisatiegrenzen heen voor de vormgeving van ITveranderingen en innovatie de standaard: UU'ers werken regelmatig samen met partnerorganisaties, projecten
zijn een gezamenlijke inspanning van IT'ers en business (ondersteuners, onderzoekers, docenten en
studenten), ITS en faculteiten. In teamsamenstellingen wordt expliciet gezocht naar mensen met elkaar
aanvullende vaardigheden en competenties, van buiten en binnen het IT-domein.
• Er is een ‘Denktank Digital University’ actief, die nadenkt over hoe de Universiteit Utrecht er over 5 tot 10
jaar uitziet als we volop meegaan met digital transformation. Wat is de impact van digital transformation op
onderwijs en onderzoek?
• Wordt inspiratie van buiten, opgedane kennis en ervaring waar mogelijk middels bijeenkomsten,
samenwerkingsplatforms en websites gedeeld. Er zijn meerdere kennisnetwerken / communities actief;
• Is vernieuwing onderdeel van de bedrijfscultuur, waarbij geldt: fail often, fail fast. Via de LEAN startup
werkwijze en innovatieteams leiden geslaagde R&D trajecten tot nieuwe IT-diensten. Deze worden via de
reguliere verwerving en het sourcingsbeleid (zie bijlage 5) gerealiseerd;
• De uitbouw van innovatie tot volwaardige IT-dienst verloopt via de reguliere prioritering en fasering van
initiatieven bij regiegroepen. Innovaties die wel potentie hebben , maar nog niet rijp genoeg zijn om tot
volledige dienst op te tuigen, kunnen tijdelijk via een ‘kraamkamer’ constructie beheerd worden.
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Activiteiten 2018 - Innovatie

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan

Eindbeeld 2020 en
faculteiten

Activiteit 2018

resultaat

Multidisciplinaire aanpak

Multidisciplinaire virtuele teams up
and running (nieuw)

Er zijn in 2018 ten minste
twee van die teams
operationeel

Opzetten ‘Denktank Digital
University’

Denktank is bemenst, eerste
sessies hebben
plaatsgevonden

Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT

Kennis van buiten

De IT-agenda

Het aanbod van de ITSAcademy
wordt verder uitgebouwd.

Breder cursusaanbod

LEAN startup

Doorzetten proeftuinen, maar ook
met deelname van medewerkers
uit andere domeinen en faculteiten

Ten minste 2 uitgevoerde
proeftuinen

Inrichting kraamkamer
voor innovaties met
potentie op langere termijn

Opzetten kraamkamerbeheerconstructie

Werkwijze inbeheername via
kraamkamer is ingebed; de
eerste innovaties zijn
daarmee in beheer genomen.

Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Uitbouw kennisnetwerken intern
en met partners in de regio (CIOplatform, IT Circle Utrecht)
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IT agenda
2020

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Innovatie

Enabling

Slagvaardigheid
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2. Het IT-domein als enabler

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Wat staat hierover in het Strategisch Plan?
Pagina 23:
Een hoogwaardig netwerk, capaciteit voor de opslag van onderzoeksdata en faciliteiten voor high-performance
computing maken deel uit van het Research IT programma.
Pagina 28:
De Universiteit Utrecht stimuleert interactie, samenwerking en effectieve informele netwerken in de
organisatie zodat medewerkers gemakkelijker met elkaar kunnen afstemmen en best practices kunnen delen.
We stellen middelen ter beschikking om initiatieven die hierop zijn gericht te stimuleren.
Doelstellingen IT-domein 2020
Het IT-domein wordt als enabler gezien; de basis is blijvend op orde en de (technische) mogelijkheden van IT
leiden tot vernieuwende vormen van onderzoek en onderwijs. Het IT-domein wordt ook gezien als betrouwbare
en waardevolle adviseur in het vormgeven van veranderingen.
In 2020:
• Duurzaamheid: Het IT-domein koopt duurzaam in en stimuleert eindgebruikers tot energiezuinig gebruik
van hun apparaten
• Is werkplekbeheer en veilige toegang tot data niet meer afhankelijk van een vaste verbinding met het
interne netwerk.
• Reageert het IT–domein adequaat op nieuwe ontwikkelingen en speelt tijdig in op de verwerving van
nieuwe middelen (verlenging van contracten, aanbestedingen, op- en afschalen van capaciteit; life cycle
management op applicaties en infra). Veranderingen in vraag naar, gebruik en gedrag van diensten wordt
gemonitord;
• Adviseert het IT-domein de Universiteit Utrecht over nieuwe mogelijkheden van IT voor onderwijs en
onderzoek, en over de aanpak en risico’s bij toepassing daarvan
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Activiteiten 2018-IT-domein als enabler

Inleiding

Eindbeeld 2020

Activiteit 2018

resultaat

Duurzaamheid

Inkooprichtlijnen

Aangepaste inkooprichtlijnen en lager
energieverbruik van nieuwe apparaten

Stimuleren
duurzaamheid in / na
gebruik

Lager energieverbruik;
milieuvriendelijke recycling oude
apparatuur, randapparatuur en
accessoires.

Onafhankelijkheid vaste
verbinding interne netwerk

Project vervanging
accesslaag netwerk

Aangepaste accesslaag netwerk

Tijdig inspelen verwerving
van nieuwe middelen

Informatieplanning en
portfolio management
op orde

Regiegroepen op alle thema’s
ingesteld; Gestimuleerd dat
informatieplannen voor elk thema
compleet en actueel zijn;
Infraplan compleet en actueel

Producten- en
Dienstencatalogus (PDC)
op orde

Koppeling Producten- en
Dienstencatalogus (PDC) en de
Configuration Management Database
(CMDB);
Governance PDC vastgelegd
er is transparantie (showback) kosten
IT-diensten.

Training en coaching
medewerkers

Hogere tevredenheid klanten over
adviezen vanuit IT-domein

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Versterken adviseurschap
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IT agenda
2020

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Innovatie

Enabling

Slagvaardigheid
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3. Slagvaardigheid

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Wat staat hierover in het Strategisch Plan?
Pagina 25:
In de ondersteunende processen is een sterkere regie en coördinatie om processen effectiever en efficiënter te
organiseren.
Pagina 26:
De campus en de fysieke en digitale infrastructuur van de universiteit zijn zo ingericht dat ze onze ambities,
onder meer op het gebied van samenwerking en communityvorming, ondersteunen.
Doelstellingen IT-domein 2020
Er is inzicht in de actuele stand van zaken en gebruikersbehoeften. Het IT-domein reageert daar proactief,
adequaat en snel op, met zo min mogelijk schakels. IT wordt op tijd geleverd: bestaande diensten kennen
korte levertijden of kunnen self service worden geactiveerd; nieuwe diensten worden snel omgezet van
behoefteinventarisatie tot implementatie. Het veranderportfolio wordt periodiek bijgesteld, waarbij business en
het IT–domein in hetzelfde tempo met elkaar optrekken. Regiegroepen regelen financiering en prioritering tijdig
via 'rolling forecast’.
In 2020:
• Kunnen gebruikers zelfstandig, via self service benodigde IT-diensten bestellen. (zo min mogelijk schakels,
snelle levering)
• Ervaren gebruikers de IT-diensten als veilig, nuttig, bruikbaar en betrouwbaar. Het IT-domein heeft ook
inzicht in hoe de gebruikerservaringen zijn. Het IT–domein ontwerpt haar diensten denkend vanuit de
eindgebruiker en haar gebruikservaring;
• Geldt voor standaard changes, dat de levertijd per change is bepaald en geoptimaliseerd. Daarbij zijn
standaard handelingen in beheer waar mogelijk geautomatiseerd;
• Werken IT-medewerkers bewust met security-, privacy-, inkoop- en overige richtlijnen. De operationele
informatiebeveiliging is belegd in de lijnorganisatie. De IT van de Universiteit Utrecht staat erom bekend dat
informatiebeveiliging goed geregeld is op een manier die onderzoek en onderwijs niet belemmert;
• Wordt in een dienst de beschikbaarheid als 1 geheel gemonitord; voor brondata geldt 1 versie van de
waarheid. Deze wordt per gegevenstype op 1 plek verzameld en beheerd, en van daaruit gedistribueerd;
• IS het continuïteits- en crisismanagement auditproof ingericht, in samenhang met het gehele
crisismanagement voor de Universiteit Utrecht.
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Activiteiten 2018- Slagvaardigheid

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan

Eindbeeld 2020

Activiteit 2018

resultaat

Monitoring infrastructuur
ingericht

De methodiek van meten en
presenteren is bepaald
, de gemonitorde informatie
wordt in een dashboard
gepresenteerd
het gebruikersgedrag in
processen wordt gemonitord

De monitoring infrastructuur is
geïmplementeerd. Het gebruik en
het gedrag van tenminste 1 dienst
wordt gemonitord:
duidelijke koppeling met de te
ondernemen acties / maatregelen
(bijv.. security, licentie- en
capacity management, life cycle
van applicaties)

Inzicht in
gebruikerservaringen

Uitbouw van instrumentarium,
o.a. via focusgroepen

Waarderingscijfers van gebruikers
aanwezig.

Self service

Platform geautomatiseerde
uitlevering gereed

Een breed inzetbaar platform voor
geautomatiseerde uitlevering van
IT-diensten is geïmplementeerd.
Ten minste 1 dienst is via dit
platform leverbaar.

Crisismanagement en
bedrijfszekerheid

Het continuïteits- en
crisismanagement is auditproof
ingericht, in samenhang met het
gehele crisismanagement van
de universiteit.

Vastgesteld business continuity
plan

Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen
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Opbouw Domeinplan IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT

Waarom?

Onderwijs en IT

Trends, missie,

Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

aansluiting bij
strategisch plan

IT agenda
2020

Hoe?
Inrichting ITdomein
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Samenwerking
Algemeen
• Proactief handelen, ook wel eens bewust 'buiten je boekje gaan', eigenaarschap ook nemen als dat elders
ontbreekt. Regelen wat nog niet afgesproken is.
• Kleine clubs die meer agile werken en die daarmee in korte slagen bruikbare tussenresultaten neerzetten

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Met de business
• Adviseurschap. Kennis en mogelijkheden van techniek ook uitdragen, besluitvormers ook adviseren op de
risico’s en meerdere scenario’s schetsen die een knelpunt kunnen oplossen
• Voor wat betreft vraagarticulatie: ook verduidelijken van de vraag en de behoeften. Soms door R&D met
korte feedback loops, maar ook door vaardigheden om een heldere opdracht te formuleren met de
opdrachtgever.
• Op zoek naar complementaire kennis elders binnen de universiteit: bijvoorbeeld bij procesmanagers van HR.
• Standaardisering en uniformering: Het IT-domein kan niet voor de universiteit bepalen waar zij verder wil
standaardiseren of uniformeren en zo ja, in welk tempo. Het IT-domein kan inzichtelijk maken waar
historisch gegroeide variatie ook leidt tot (eerder verborgen) kosten en dit agenderen.
Co-creatie
• Door samen met eindgebruikers een applicatie of dienst te ontwerpen, wordt snel inzichtelijk wat voor hen
wel werkt en wat niet. Zo is duidelijk, hoe gebruiksvriendelijkheid en minimalisering van het aantal
handelingen voor hen bereikt kan worden.
• Co-creatie met leveranciers: naast regievoering op dienstverlening ook met hen samenwerken om tot
bruikbare innovaties te komen, zeker binnen SURF-verband.
• Verder uitbouwen self service diensten met aandacht voor de gebruikerservaring.
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Impact op de organisatie
•
Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

•

De persoonlijke ontwikkeling van ITS-medewerkers wordt gevoerd conform het memo ‘Organisatie
ontwikkeling ITS, verkenning richting 2020’. De clusterhoofden binnen ITS zullen hiervoor een apart plan
met hun cluster ontwikkelen voor de doorontwikkeling van het vakman/-vrouwschap. De IT-afdelingen
binnen de faculteiten doen dit binnen de uitwerking van de strategische faculteitsplannen.
De rollen van Service delivery Manager en Product Manager worden binnen ITS ingevoerd (nieuw).

De voorgestelde uitkomsten en acties voor 2018 leiden niet tot een wijziging van de organisatie-inrichting.
Wel kan voor individuele medewerkers het takenpakket in 2020 verschillen ten opzichte van 2017:
• Op onderdelen zullen wel nieuwe rollen ontstaan, o.a. Service delivery Manager, Product Manager, Data
management, en verantwoordelijkheden eventueel anders belegd worden’;
• Inrichting van multidisciplinaire teams betekent werken in andere verbanden, met teamleden vanuit andere
afdelingen en onderdelen van de Universiteit Utrecht en vanuit partnerorganisaties;
• Ruimte om aan innovatie mee te werken;
• Doorgaan in een al ingezette verandering van uitvoering naar meer regie. Self service
en geautomatiseerde uitlevering versterken dit;
• Continu verbeteren
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Uitgangspunten voor financiering en prioritering
•
Inleiding

•

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT

•
•

Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

•

IT binnen een meerjarig, UU-breed programma (Educate-it, Research IT) wordt uit het
programmabudget betaald.
Andere UU-brede investeringen op gebied van IT worden uit het investeringsbudget betaald. Het
investeringsbudget voor 2018-2020 is EUR 6 miljoen per jaar (begroting 2018: incidenteel
toegekend. Begroting 2019+2020: structurele toekenning beoogd bij begrotingsbehandeling dec
2018). Een investeringscommissie verdeelt dat budget over een aantal thema’s; binnen het budget
van dat thema bepaalt een regiegroep de prioritering en fasering (zie volgende slide)
Projecten binnen de eigen faculteit worden uit faculteitsmiddelen betaald.
IT Innovatie wordt betaald via een daarvoor gereserveerd bedrag in het exploitatiebudget.
Geslaagde innovatie die doorontwikkeld kan worden tot een reguliere dienst wordt ingebracht in de
prioritering van reguliere investeringen. Innovatietrajecten zijn qua sourcing meer gericht op het
zelf opdoen van kennis en ervaring, maar hebben ook meer het karakter van R&D dan wel
productontwikkeling. Wanneer de uitkomsten daarvan leiden tot het inrichten van een volwaardige
IT-dienst, dan is daarop, net als op alle IT diensten, de sourcing strategie van toepassing.
Het exploitatiebudget voor ITS in 2018 bedraagt rond EUR 39,6 miljoen, waarvan 6 mio
afschrijvingen. (Zie bijlage 3 voor de ontwikkeling van de IT-begroting 2015-2018)

De in het Domeinplan genoemde actiepunten en ambities moeten binnen deze financiële kaders worden
gerealiseerd.
Voor exploitatie zullen na ingebruikname ook de middelen in de meerjarenbegroting moeten worden
opgenomen. Deze exploitatielasten worden in de aanvraag van een IT investering mee genomen in de
documentatie.
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Zeggenschap over investeringsbudget

Inleiding
20%

IT-investeringscommissie

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT

regiegroep

regiegroep

regiegroep

regiegroep

regiegroep

De IT-agenda
20%

Innovatie
Enabling

•

Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

•

Voorjaar 2018 is de IT-investeringscommissie ingesteld. Deze bestaat uit:
•
de algemeen directeur UBD (voorzitter),
•
een decaan,
•
een faculteitsdirecteur en
•
de directeur ITS.
De secretaris van de commissie is de adjunct-directeur ITS.
De regiegroep bepaalt via een informatieplan de prioritering en fasering van initiatieven binnen haar
thema, binnen het haar toegekende budget. Mee- en tegenvallers worden in principe binnen dat
budget opgevangen.
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Criteria / ordening in prioritering en fasering
Een regiegroep kan onder meer de volgende criteria gebruiken, om de prioritering en fasering van haar
portfolio te bepalen:

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Prioritering:
- Wat qua wet- en regelgeving aangepast moet worden, zal moeten worden uitgevoerd
- De business case / toegevoegde waarde
- Verbetering van primair proces (onderwijs en/of onderzoek)
Fasering / planbaarheid
- Zijn de resources in de gevraagde periode binnen de faculteiten, de betrokken domeinen en/of ITS ervoor
vrij te maken?
- Onderlinge afhankelijkheden: moet het een zijn afgerond voordat het ander kan beginnen?
Algemene overwegingen:
• Is bij vervangingsinvestering er naast een technische noodzaak ook een verbetering voor onderwijs,
onderzoek of ondersteuning aan te wijzen? (of op zijn minst voorkomen van achteruitgang)
• Welke risico’s loopt de Universiteit Utrecht bij het wel uitvoeren van het initiatief?
• Welke risico’s loopt de Universiteit Utrecht bij het niet uitvoeren van het initiatief?
• Hoe goed uitvoerbaar / complex is het initiatief?
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Contactmogelijkheden voor gebruikers van IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen
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IT-functie binnen Organogram UU,
01-01-2018
UU

Inleiding
Bibliotheek
(UBU)

Bestuursdienst

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
HR

O&O

Finance

Vastgoed &
Campus

FSC (facilitair)

ITS

Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda

Plm. 180 FTE centraal

Innovatie
Comm &
Marketing

Enabling

CWC

Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Plm. 75 FTE decentraal bij faculteiten
Beta

Diergeneeskunde

Soc Wetensch

GEO

Geneeskunde

Geesteswetensch

REBO

BIJLAGEN

Bijlage 1. Genoemde focusgebieden voor faculteiten en UBU
Bereik
analytics
analytics
infra
infra
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderwijs
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek
overig
overig
overig
overig
overig
overig
overig
overig

ONDERWERP
knelpunten in - en uitvoer data PURE
meer std rapportages onderwijs en onderzoek
Bring Your Own Device
storage voorzieningen
application life cycle onderwijsapplicaties
blended Learning
facultaire uitwerking Educate-it
flexibele Computerleerzalen
flexibele onderwijsruimtes
onderwijscurriculum
Teaching and Learning Lab
toegankelijkheid studentinformatie
(samenwerking) Digital Humanities
data management
data science
facultaire uitwerking Research IT
tekst mining
Web Team / APP team: apps voor augmented reality
differentiatie in service levels
informatiebeveiliging en privacy
LEAN
monitoring gebruik / rationalisatie applicaties
unified communications en digitale werkplek
wegnemen kleine belemmeringen
Inbeheername bij ITS van infrastructuur
Open access repository

Beta

DGK

FSW

GEO

GW

REBO

UBU

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

Als opgemaakt uit de consultatieronde met bibliothecaris, faculteitsdirecteuren en facultair informatiemanagers, januarifebruari 2018

x
x
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst
Term
augmented reality

Inleiding
Elapse

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan

enabler
IaaS

Onderzoek en IT
internet of things

Onderwijs en IT
learning analytics

Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid

machine learning
Mobile device management
(MDM)

netwerk access laag
Next Generation Digital Learning
Environment

Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

NGDLE
Proof of concept (PoC)

virtual reality
YoDa

Toelichting
het real-time gebruik van informatie in de vorm van tekst, grafische afbeeldingen, audio en andere
virtuele uitbreidingen geïntegreerd met / geporjecteer op objecten in de echte wereld. Het is dit 'echte
wereld'-element dat AR onderscheidt van virtual reality.
Een van de onderzoeksprogramma's bij de faculteit Diergeneeskunde: Effects of Low-Level Air Pollution:
A Study in Europe (ELAPSE)
iets of iemand die iets mogelijk maakt
Infrastructure as a service is een gestandaardiseerd, sterk geautomatiseerd aanbod van
computermiddelen, aangevuld met opslag- en netwerkmogelijkheden eigendom zijn van en worden
gehost door een serviceprovider en on-demand aan klanten worden aangeboden.
Internet der dingen: een netwerk van apparaten en sensoren die met elkaar kunnen communiceren en
interacteren
een educatieve toepassing van weba nalyse gericht op profilering cursisten. Een proces van het
verzamelen en analyseren van individuele interacties van de cursist in online leeractiviteiten. [2016
Horizonrapport]
computers die zelf algortimes kunnen destilleren uit de analyse van bestaande datasets en deze
vervolgens op nieuwe datasets kunnen toepassen.
Het op een veilige en gecontroleerde manier ter beschikking stellen van UU-data en applicaties op
mobiele apparaten, of die apparaten nu van de UU zelf of van de gebruiker zijn.
die functionaliteit in een netwerk, die ervoor zorgt dat data op de juiste manier vertaald en verpakt
wordt om over het fysieke netwerk getransporteerd te kunnen worden.
een leeromgeving die bestaat uit leermiddelen en componenten die voldoen aan gemeenschappelijke
standaarden Hoewel het traditionele LMS administratieve functies biedt, is de NGDLE bedoeld om
direct leren te ondersteunen. Hiertoe moeten de volgende generatie omgevingen vijf terreinen
adresseren: 1) interoperabiliteit en integratie; 2) personalisatie bieden; 3) analyseren, adviseren en
beoordelen op leerprestaties; 4) samenwerking ondersteunen; 5) laagdrempelig toegankelijk zijn.
(definite van Educause)
next Generation Digital Learning Environment
Met een POC wordt bedoeld dat een idee, een concept of een product snel uitgewerkt wordt als
demonstratie. Het idee of product wordt dus niet volledig uitgewerkt en gemaakt, maar er wordt iets in
elkaar gezet wat het bewijs moet zijn dat iets mogelijk of haalbaar is.
een door de computer gegenereerde 3D-omgeving die een gebruiker omringt en op een natuurlijke
manier reageert op de acties / bewegingen van die gebruiker.
Your Data - de data management oplossing / bewaarplaats van de universiteit Utrecht voor opslag en
publicatie van Research Data.
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Bijlage 3. Ontwikkeling kosten universitaire IT

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan

IT-investeringen (in K€)

2015

2016

2017

2018

IT investeringsbudget

5.931

4.329

7.375

6.000

741

1.474

1.613

398

419

479

Research IT*
Educate-it**

194

Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie

* Bij Research IT is de aanname gedaan dat 80% van de uitgaven IT-investeringen betreffen. Dit is opgenomen.
** Binnen Educate-it wordt het overgrote deel van het budget besteed aan didactische en praktische ondersteuning van
docenten. Een kleiner deel is voor specifieke IT-gerelateerde kosten zoals licenties voor (innovatie) tools.
In overleg met O&O is de aanname gedaan dat dit IT deel 20% van het totale budget van Educate-it beslaat. Dit is
opgenomen.

ITS Exploitatie (in K€)

2015

2016

2017

2018

30.650

32.277

33.396

33.595

4.172

4.911

6.239

6.058

34.822

37.188

39.635

39.653

6,8%

6,6%

0%

Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

ITS beheer
Afschrijvingen
Totaal ITS
Stijging totaal ITS tov vorig jaar

NB: Ook bij de faculteiten worden kosten voor IT gemaakt, deze zijn hier niet opgenomen.
NB: In 2015 heeft Gartner de omvang van de exploitatiebegroting over 2015 getoetst met een financiele benchmark.
Daarin is geconstateerd dat deze in lijn is met instellingen die met de UU vergelijkbaar zijn

38
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Bijlage 4. LEAN Startup

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid

LEAN wordt binnen de Universiteit Utrecht al gebruikt voor
procesverbetering van bestaande processen
In het voorjaar van 2017 heeft ITS in samenwerking met UtrechtInc
met een tweetal proeftuinen geëxperimenteerd. In deze experimenten
is de LEAN Startup methode gebruikt. LEAN Startup gebruikt een aan
aantal inzichten vanuit de LEAN Continue verbetermethode om juist
nieuwe initiatieven te ontplooien.
Centraal staat het principe in korte tijd tot een ‘minimum werkbaar
product’ te komen, gebruikers snel feedback over dit product te laten
geven, daarvan te leren en het product bij te stellen. De experimenten
van 2017 betroffen een chatrobot in curriculumplanning en
optimaliseren van carpoolen. In beide gevallen is gebleken, dat het op
deze manier toetsen van je oplossing / hypothese door middel van een
prototype of uitvraag leidt tot snelle bijstelling ten opzichte van het
oorspronkelijke idee. Gebruikersreacties waren overwegend positief en
deelnemende medewerkers enthousiast.

Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

Basis van LEAN Startup : Eric Ries (2011) , The LEAN Startup,
ISBN 978-0307887894
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Bijlage 5. IT sourcing strategie
Vindplaats sourcing strategie: Sourcing strategie v1.1, november 2017
Inleiding

Definitie/samenvatting van ITS-sourcingstrategie:

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

We outsourcen alle IT-diensten die niet direct bijdragen aan onderwijs en onderzoek, TENZIJ we door
outsourcen niet kunnen voldoen aan de eisen van kwaliteit, security, privacy en efficiency.
• Daarbij kiezen we primair voor cloudoplossingen.
• Kiezen we voor partners die diensten as a service aanbieden.
• Uitbesteden van IT diensten voor het onderwijs en onderzoek is mogelijk als de kennis van onderwijs en
onderzoek behouden blijft en aan de eisen van kwaliteit, security, privacy en efficiency wordt voldaan.
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Bijlage 6. Bronnen

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling
Slagvaardigheid
Hoe? IT-domein
Samenwerking
Financiering
Organisatie

Bijlagen

•
•
•
•
•

Enterprise architectuur v2.0, mei 2017
Integrale energiestrategie, juni 2017
Sourcing strategie v1.1, november 2017
Strategisch Plan Universiteit Utrecht 2016-2020 v1.0, 5 september 2016
Uitvoeringsplan UBD 2017-2020 “Groei door verbinding”

•

Foto’s onder andere afkomstig uit Beeldarchief ITS, Uitvoeringsplan UBD en beeldbank Universiteit Utrecht
(Maarten Nauw; Ivar Pel; Kees Rutten; Steven Snoep)
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Bijlage 7. Totstandkomings- en vervolgproces
Voorbereiding
Maart-mei aanpak besproken met MT ITS en Platform informatiemanagers
Juni: thema’s bepaald (afdelingshoofden, informatiemanagers)

Inleiding

Waarom? Trends, missie,
bijdrage aan Strategisch Plan
Onderzoek en IT
Onderwijs en IT
Ondersteuning en IT
De IT-agenda
Innovatie
Enabling

Ontwerpfase
September: sessie IT4IT met MT ITS
September: 4 open lunchthemasessies, over:
• Menskracht / vakmanschap
• Time to Market
• Data
• Trends en nieuwe technologie
Schrijfwerk: oktober-november
Toetsfase
December 2017 / februari 2018:
Via afdelingshoofden binnen ITS, domeindirecteuren binnen de UBD en faculteitsdirecteuren.
Maart / april 2018: Bespreking in Netwerk IT en MO

Slagvaardigheid

Samenwerking

Vaststelling
April 2018: vaststelling in College van Bestuur
Juni 2018: publicatie

Financiering

Eind 2018 tussentijdse evaluatie en nieuwe acties voor 2019

Hoe? IT-domein

Organisatie

Bijlagen

Eind 2019 tussentijdse evaluatie en nieuwe acties voor 2020

