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Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETEN–
SCHAPPEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 7 oktober 1993

In de nota n.a.v. het eindverslag bij het Voorstel van wet houdende
verzelfstandiging van de Informatiseringsbank, heb ik aangekondigd u
nader te mformeren over de herstructurering van de Steunpunten
Studiefinanciering. Dat wil ik hierbij graag doen.

In 1987 kwam de voorlichting aan studerenden en hun ouders over
studiefinanciering in het gedrang als gevolg van problemen bij de
invoering van de wet op de Studiefinanciering. Een aantal hogescholen
en universiteiten is toen te hulp geschoten door steunpunten op te
zetten. Begin augustus 1987 gingen 22 Steunpunten Studiefinanciering,
bij wijze van tijdelijke maatregel, van start. In het voorjaar van 1988 werd
dit aantal uitgebreid naar 25: 15 bij hogescholen, 9 bij universiteiten en
1 bij de Gemeente Eindhoven. Ook de samenwerking werd geformali–
seerd in een contract; eerst voor twee en een half jaar, daarna verlengd
voor 5 jaar tot 31 december 1995.

De steunpuntdienstverlening bleek in een blijvende en sterk stijgende
behoefte te voorzien. Werden in 1988 ongeveer 400 000 klanten te
woord gestaan, in 1992 was dit gestegen tot 1,3 miljoen. Voor de goede
orde zij daarbij vermeld dat ruim de helft van het aantal klanten uit het
Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs komt en dat de
steunpunten ook vragen beantwoorden met betrekking tot de regeling
Tegemoetkoming Studiekosten en inning van lesgelden. De personele
capaciteit op de steunpunten is als gevolg van de stijgende vraag gelei–
delijk gestegen tot 150 fte, het drievoudige ten opzichte van het najaar
1987.

In 1991 heeft een fundamentele bezinning op de steunpuntdienstver–
lening plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies hiervan waren:

- de samenwerking tussen de steunpunten en de Informatiseringsbank
is weliswaar verbeterd, doch geeft nog steeds te veel spanning door
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verschil in visie op doel– en taakstelling van de steunpunten en door
onvoldoende ondersteuning door de Informatiseringsbank van het steun–
puntwerk;

- de onafhankelijke positie van de steunpunten is ongewenst; klanten
hebben (voor zover zij zich realiseren dat de steunpunten formeel
onafhankelijk zijn) behoefte aan communicatie met de executieve organi–
satie;

- de tot nu toe genomen maatregelen voor verbetering van de
kwaliteit en de bereikbaarheid van de dienstverlening zijn nog onvol–
doende. Verdere verbetering vraagt om de kortst denkbare communica–
tielijnen tussen steunpunten (front-office) en Informatiseringsbank
(back-office) en om eenheid in management van de steunpunten;

- de steunpunten zijn, ondanks de drastische capaciteitsuitbreiding,
over het algemeen te klein om de wisselingen in omvang en aard van de
vraag naar dienstverlening op te vangen en continuïteit te waarborgen.

Op grond van deze analyse is aan de 25 betrokken instellingen en de
steunpuntmedewerkers voorgesteld gezamenlijk de verbetering van de
samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening ter hand te nemen
en daarna te spreken over structuurveranderingen teneinde het beheer
van de steunpunten over te dragen naar de Informatiseringsbank en de
steunpunten te clusteren tot een kleiner aantal grotere eenheden.

Als gevolg hiervan is in december 1991 het project Verbetering Steun–
puntdienstverlening van start gegaan. Resultaat hiervan bijvoorbeeld is
de technische centralisatie van de telefoon van de steunpunten,
waardoor de telefonische bereikbaarheid van het steunpuntnetwerk
aanmerkelijk is gestegen. Maar ook tal van procedurele en inhoudelijke
verbeteringen zijn aangebracht waardoor steunpunten aan klanten sneller
antwoorden en oplossingen kunnen aanreiken.

Op aandrang van de betrokken instellingen is vervolgens eerder dan de
expiratiedatum van het vigerende contract, de zogenoemde herstructu–
rering van de steunpunten ter hand genomen. Met de instellingen is
inmiddels op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over verbreking van
het contract en overdracht van het steunpuntwerk en de steunpuntmede–
werkers naar de Informatiseringsbank per 1 januari 1994. Finale
overeenstemming terzake is vrijwel rond, behalve met de Rijksuniversiteit
Limburg. Samen met de VSNU wordt getracht alsnog tot een akkoord
met de RL te komen.

Voor 1994 staat de zogenoemde herschikking van het steunpunt–
netwerk gepland. Op verzoek van de steunpuntmedewerkers heeft de
besluitvorming daarover reeds plaatsgevonden, zodat zij weten waar zij
aan toe zijn, wanneer zij moeten besluiten over een aanstellingsaanbod
van de Informatiseringsbank.

De herschikking van het steunpuntnetwerk behelst het aantal steun–
punten te clusteren tot een kleiner aantal grotere eenheden, met het
doel:

1. Efficiency-verbetering, waardoor de nog steeds groeiende vraag
naar steunpuntdienstverlening kan worden opgevangen en vooral de
telefonische bereikbaarheid verder kan worden verbeterd. Hiertoe is o.a.
belangrijk dat flexibeler kan worden ingespeeld op de schommelingen in
de omvang van de vraag;

2. Kwaüteitsverbetering, waardoor aan klanten sneller en eenduidiger
antwoorden en oplossingen kunnen worden aangereikt. Hiervoor is een
beheersbaarder «span of control» van het netwerk nodig, evenals grotere
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eenheden waardoor enige taakverdeling en specialisatie kan worden
ingevoerd en de continuïteit kan worden gegarandeerd.

De concretisering van het herschikkingsplan heeft plaatsgevonden aan
de hand van 3 criteria:

- streven naar ca. 15 steunpunten met gemiddeld 10 formatie–
plaatsen;

- locatie van de nieuwe steunpunten kiezen in plaatsen met grote
concentraties (potentiële) klanten;

- steunpunten zo spreiden dat in beginsel alle (potentiële) klanten
binnen 45 minuten reizen met openbaar vervoer een steunpuntbalie
kunnen bereiken.

Uitkomst van een iteratief proces, waarbij de 25 betrokken colleges
van bestuur, de steunpuntmedewerkers en de organisaties van studenten
en school– en studentendecanen zijn betrokken, is het definitieve
herschikkingsplan. Dit voorziet in 16 steunpunten en 5 spreekuur-balies.
Vanuit alle plaatsen met grotere concentraties (potentiële) klanten kan
binnen een half uur reizen met openbaar vervoer een steunpuntbalie
worden bereikt. Dat de bereikbaarheid van de steunpuntbalies voor een
aantal klanten verslechtert is nadrukkelijk géén doel, maar wel een onver–
mijdelijk gevolg. Prioriteit wordt echter gegeven aan betere kwaliteit en
vergroting van de telefonische bereikbaarheid. Nu reeds gaat bijna 80%
van de klantcontacten via de telefoon en dit kan bij betere bereikbaarheid
naar verwachting nog aanmerkelijk stijgen, terwijl een balieklant
ongeveer twee keer zoveel tijd kost als een telefonische klant. Dit laat
uiteraard onverlet dat de steunpunten fysiek goed bereikbaar moeten zijn
voor klanten die een bezoek moeten of willen brengen. Naar mijn mening
doet het herschikkingsplan evenwichtig recht aan enerzijds de
efficiency-doelstelling met het oog op telefonische bereikbaarheid als
anderzijds de spreidingsdoelstelling met het oog op de fysieke bereik–
baarheid.

Vrijwel alle genoemde betrokkenen onderschrijven de doelstelling van
het herschikkingsplan. Begrijpelijkerwijs echter blijft een aantal colleges
van de instellingen in plaatsen waar het steunpunt zal verdwijnen het
oneens met de locatiekeuze. Het nieuwe steunpuntnetwerk is
opgenomen in bijlage 1.'

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
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