
Financiële stromen binnen Sport & Cultuur op 
de Universiteit Twente 

Een onderzoek naar het inzichtelijk maken van geldstromen binnen  
een non-profit organisatie 

Bacheloropdracht 
4 augustus 2008 

Roxanne Busschers (s0128104) 
Technische Bedrijfskunde 

Universiteit Twente 

In opdracht van: Student Union 
Begeleider Universiteit Twente: Prof. Dr. Ir. M.J.F. Wouters 

Tweede begeleider Universiteit Twente: prof. Dr. P.B. Boorsma 
Begeleider Student Union: M. Groote Schaarsberg 



Publicatiedatum:
Augustus 2008 

Auteur:
Roxanne Busschers (s0128104) 
Student Technische Bedrijfskunde 

Een onderzoek in opdracht van: 
Student Union, Universiteit Twente 

Bedrijfsbegeleiding:
M. Groote Schaarsberg 

Afstudeercommissie: 
Prof. Dr. Ir. M.J.F. Wouters 
Dr. P.B. Boorsma 



Woord Vooraf 
Het boekwerk dat voor u ligt doet verslag van het onderzoek 
dat ik gedaan heb ter afsluiting van mijn bachelor Technische 
Bedrijfskunde. Een tweede, minstens zo belangrijk, doel van 
dit onderzoek was de advisering van de Student Union en de 
afdeling SA&C van de Universiteit Twente ter verbetering van 
de financiële functie van de sectoren Sport en Cultuur op de 
Universiteit Twente. 

Na een kleine drie jaar met veel plezier gestudeerd te 
hebben en voornamelijk theoretisch bezig te zijn geweest, 
was het tijd om te laten zien waartoe ik in de praktijk in 
staat ben. Op dat moment bleken alle theoretische 
modellen, wiskundige berekeningen, opdrachten en 
tentamenopgaven die ik in de voorbije jaren mij eigen heb 
moeten maken geenszins toereikend om dit onderzoek te 
kunnen volbrengen. Er werd een beroep gedaan op mijn 
eigen creativiteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en 
gezonde verstand. Hierbij heb ik veel gehad aan Mirjam 
Groote Schaarsberg als begeleider vanuit de Student Union. 
Zij stond altijd klaar om mee te denken en gericht kritiek te 
geven. Mirjam, bedankt hiervoor. Verder gaat mijn dank uit 
naar Hannah de Vries-Kockmann, Jan Willem Hidskes en 
Bernard Krakers, voor hun geduld, bereidheid tot meedenken 
en beantwoording van mijn vragen. Zeker niet in de laatste 
plaats gaat mijn dank uit naar professor Marc Wouters voor 
zijn gerichte kritiek en zijn hulp bij het vinden van bruikbare 
theorie en de juiste richting van het onderzoek. Tenslotte wil 
ik mijn kamergenoten bedanken voor de gezelligheid, de rest 
van de afdeling voor de goede sfeer, mijn vrienden voor hun 
geduld met mij en een ieder die ik nu niet genoemd heb, 
maar zeker niet vergeten ben. 

Dan kan ik enkel nog de lezer plezier wensen bij het lezen 
van dit verslag, zoals ik het met plezier geschreven heb. 

Enschede, juli 2008 

Roxanne Busschers 
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Managementsamenvatting

Dit onderzoek heeft zich gericht op het inzichtelijk maken van geldstromen binnen de afdeling 
Studentenactiviteiten & Campus (SA&C) op de Universiteit Twente, waaronder de sectoren Sport 
en Cultuur vallen. De aandacht is uitgegaan naar de inrichting van het boekhoudsysteem. In het 
huidige boekhoudprogramma worden kosten ingedeeld onder kostensoorten (grootboeknummers) 
en kostenplaatsen (ofi-nummers); aan ieder ofi-nummer is in het systeem goedkeurder 
gekoppeld. De hoofdvraag in dit onderzoek luidde: op welke wijze kan de huidige methode van 
boekhouden aangepast worden, zodanig dat er een helder inzicht ontstaat in de baten en lasten 
van een specifieke activiteit? De onderzoeksvragen die hierbij opgesteld zijn, zijn de volgende:  

1) Welke problemen worden er binnen Sport en Cultuur ondervonden met betrekking tot de 
financiële inrichting en de boekhouding? 

2) Welke doelen worden er door de gebruikers gesteld aan het boekhoudsysteem? 
3) Op welke wijze kan de structuur van inboeknummers hiertoe heringericht worden? 
4) Welke andere veranderingen zouden doorgevoerd moeten worden in de boekhouding? 
5) Welke veranderingen zouden er op basis van de veranderingen in de boekhouding moeten 

plaatsvinden in de organisatie? 
Voor het onderzoek is veel gebruik gemaakt van de kennis van de gebruikers; in samenwerking 
met hen zijn verschillende oplossingsrichtingen gegenereerd. Deze zijn vervolgens beoordeeld op 
de criteria wenselijkheid en haalbaarheid; waaruit de onderstaande aanbevelingen zijn 
voortgekomen.  

1) Per project of concrete verantwoordelijkheid zou er een projectnummer, een zogenaamd 
ofi-nummer, moeten zijn. Deze ofi-nummers zouden jaarlijks geëvalueerd moeten worden 
binnen de sector en in overleg met de dienst Financiële en Economische zaken (FEZ).  

2) Vervolgens zou voor ieder project een begroting gemaakt moeten worden, dit is dan een 
deelbegroting van de begroting voor de gehele sector. Bij Cultuur werkt men hier al mee, 
maar bij Sport is dit nog niet het geval.  

3) Per sector zou de begroting in matrixvorm opgesteld moeten worden. Horizontaal komt de 
kostenplaats en verticaal de kostensoort, dit is in figuur 7 in paragraaf 5.4.5 schematisch 
weergegeven.

4) Overheadkosten zijn indirecte kosten die gemeenschappelijk voor meerdere kostobjecten 
zijn, momenteel worden deze niet toegerekend aan een ofi-nummer, anders dan aan 
‘algemeen’. Toerekenen hiervan dient in de toekomst in de volgende mate te gebeuren:  
o Huisvestingslasten. Deze kosten zijn nauwelijks afhankelijk van het uitvoeren van 

activiteiten en kunnen als overhead beschouwd blijft.  
Personele lasten. Toerekening dient te gebeuren voor werknemers die zich geheel of 
voor het overgrote deel bezighouden met activiteiten die onder één ofi-nummer vallen.  

o Materiaalkosten. Materiaalkosten zullen alleen aan een project toegerekend kunnen 
worden als zij enkel voor dit project gebruikt worden. In andere gevallen zal de 
toerekening te arbitrair zijn en bovendien te tijdrovend om te bepalen. 

5) Goedkeuring van facturen zou moeten gebeuren door de projectcoördinator. In navolging 
van de sector Cultuur zou ook bij de sector Sport een factuur rechtstreeks vanuit FEZ naar 
de betreffende coördinator gestuurd moeten worden. Om dit systeem goed te laten werken 
is het wel van essentieel belang om ook projectbegrotingen op te stellen.  

6) Tenslotte is het van belang dat bij het inboeken consequent gehandeld wordt, zodat 
gelijksoortige kosten ook steeds op hetzelfde ofi-nummer geboekt worden. Hiervoor moeten 
binnen de sector richtlijnen opgesteld worden, dit kan in overleg met FEZ. 
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Begrippenlijst 

Hieronder volgt een alfabetische lijst met begrippen, die in dit verslag gebruikt worden en 
specifiek voor dit onderzoek zijn. Deze begrippen worden ook in het verslag toegelicht, maar 
hieronder volgt voor het gemak van de lezer een korte uitleg: 

Afdelingshoofd: het hoofd van het cluster Sport of Cultuur. 

Apollo: overkoepelend orgaan van alle cultuurverenigingen die aangesloten zijn bij de Student 
Union.

Boekstuknummer: specifiek factuurnummer. 

Campus: Terrein van de Universiteit Twente waarop alle onderwijsdiensten, 
huisvestingsmogelijkheden voor studenten en medewerkers en sport- en cultuurfaciliteiten 
gevestigd zijn. 

FEZ: de dienst Financiële en Economische zaken, zij heeft een beleidsondersteunende, 
controlerende en uitvoerende taak ten aanzien van de financiële functie. 

Grootboeknummer: de kostenplaats waaronder een factuur geboekt wordt; deze wordt 
toegewezen door FEZ. Voorbeelden zijn ‘kosten ingehuurd personeel’ en ‘aanschaf computer 
apparatuur’, voor een compleet overzicht zie appendix 8.9. 

Niet-verenigingsgebonden activiteit: activiteit die niet georganiseerd is door een vereniging, 
hieronder valt een grote groep verscheidene activiteiten, zoals: cursussen, inloopuren, 
bedrijfssport, voorstellingen en evenementen.  

Ofi-nummer: projectnummer waaronder een factuur geboekt wordt, voorbeelden zijn fitness en 
bedrijfssport. Een overzicht staat in appendix 8.9. 

RT: ruimtetype, hiervan bestaan op de Universiteit Twente 8 typen, RT0 t/m RT7, die ieder een 
eigen uitrustingsniveau hebben. 

SA&C: Studentenactiviteiten & Campus, onder deze afdeling zijn Sport en Cultuur sinds 1 januari 
2008 samengevoegd. Dit zijn ook de enige onderdelen van SA&C. SA&C maakt onderdeel uit van 
de dienst Student & Onderwijsservicecentrum, S&O. 

Saxion: officiële naam is Saxion Hogescholen Enschede; hogeschool in het centrum van Enschede, 
waarmee de Universiteit Twente gezamenlijk Sport- en Cultuurfaciliteiten aanbiedt. 

S&O: Student & Onderwijsservicecentrum, overkoepelende organisatie waaronder ook de afdeling 
Studentenactiviteiten & Campus valt evenals de afdelingen Student & Onderwijsadministratie en 
Student & Onderwijsbegeleiding.  

Sportraad: overkoepelend orgaan van alle sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Student 
Union.

SU: de stichting Student Union, verantwoordelijk voor de extra-curriculaire activiteiten op de 
Universiteit Twente en opdrachtgever van dit onderzoek.  
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SC: het Sportcentrum, locatie op de campus van de Universiteit Twente waar veel 
sportactiviteiten plaatsvinden. Sportcentrum wordt ook als benaming gebruikt voor het cluster 
Sport.

UT: Universiteit Twente in Enschede. 

Verenigingsgebonden activiteit: activiteit georganiseerd door een vereniging van studenten, 
zoals trainingen en competities. 

VC: Vrijhof Cultuurcentrum, locatie op de campus van de Universiteit Twente waar veel 
cultuuractiviteiten plaatsvinden. Vrijhof Cultuurcentrum wordt ook gebruikt als benaming voor 
het cluster Cultuur.

Xtra-card: de toegangskaart tot alle sportieve en culturele activiteiten op de universiteit en 
Saxion Hogescholen Enschede. 

Xtra-card UT: de toegangskaart tot sportieve en culturele activiteiten op de universiteit voor 
medewerkers, deze kaart kan niet gebruikt worden op Saxion Hogescholen Enschede. 
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1 Inleiding 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Student Union (SU); de SU is het overkoepelende 
orgaan van studenten en studentenorganisaties op de Universiteit Twente (UT). Zij is onder 
anderen beleidsverantwoordelijk op het gebied van Sport en Cultuur op de UT. De sport- en 
cultuurfaciliteiten voor studenten zijn zeer divers en uitgebreid; zo zijn er 36 sportverenigingen 
en 20 cultuurverenigingen actief, maar wordt er ook een grote verscheidenheid aan cursussen 
aangeboden en vele exposities, voorstellingen en evenementen georganiseerd. Hiervan kunnen 
studenten en medewerkers gratis of heel goedkoop gebruik maken na eenmalige aanschaf van 
een Xtra-card; de toegangskaart tot alle sportieve en culturele activiteiten op de Universiteit en 
Saxion Hogescholen Enschede. U kunt zich voorstellen dat met deze faciliteiten jaarlijks veel geld 
gemoeid is en dat het van belang is dat dit geld goed bij gehouden wordt in budgetten en 
overzichten; een duidelijk inzicht in de kostenstructuur is van belang voor het nemen van 
gefundeerde beslissingen. Dit geldt eveneens voor non-profit organisaties, waar beslissingen niet 
enkel op financiële gronden genomen worden. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek ben ik 
desondanks meermaals gestoten op een ambtelijke instelling: ‘Ach, al het geld komt toch uit één 
grote zak, wat maakt het uit wat iets precies kost of wie het betaalt’.
Helaas ontbreekt mede door deze instelling een inzicht in de baten en lasten van een activiteit 
grotendeels bij SA&C, de afdeling waaronder Sport en Cultuur vallen. Waarbij met activiteit 
geduid wordt op zowel het bestaan van een vereniging, het cursusaanbod alsmede alle 
evenementen die georganiseerd worden door Sport of Cultuur. Uit paragraaf 1.2 zal blijken dat 
een belangrijke oorzaak van het gebrek aan inzicht in de huidige inrichting van het 
boekhoudsysteem ligt. Het doel van dit onderzoek is het opzetten van een nieuw ontwerp van het 
boekhoudsysteem, de centrale vraag luidt dan ook: Op welke wijze kan de huidige methode van 
boekhouden aangepast worden, zodanig dat er een helder inzicht ontstaat in de baten en lasten 
van een specifieke activiteit? Na het lezen van dit hoofdstuk zal het voor de lezer helder zijn, 
waarom gekozen is voor deze hoofdvraag. 
Paragraaf 1.1 zal eerst de betrokkenen bij het onderzoek behandelden, waarna het probleem 
beschreven wordt in paragraaf 1.2; hieruit volgt ook een logische afleiding van de hoofdvraag 
met de bijbehorende onderzoeksvragen. Tenslotte zal paragraaf 1.3 kort de middelen die voor dit 
onderzoek ter beschikking hebben gestaan benoemen. 

1.1 Betrokkenen
De opdrachtgever van dit onderzoek is de verantwoordelijke bestuurder van de Student Union, zij 
is de zogenaamde probleemmaker; degene in de organisatie die bij machte is om een probleem 
op de organisatorische agenda te plaatsen (Jonker & Pennink, 2000). Zij heeft aangegeven graag 
een onafhankelijk advies te willen over het inrichten en inzichtelijk maken van de geldstromen. 
Ook de hoofden van de clusters Sport en Cultuur hebben de wens uitgesproken graag een advies 
te willen hebben over hoe de financiële administratie en dergelijke in te richten. Zij zijn de 
zogenaamde probleembezitters; de mensen in de organisatie die het ‘eigendomsrecht’ van een 
probleem krijgen, vrijwillig of verplicht. Tenslotte is FEZ nog een betrokkene, FEZ is de 
concerndirectie Financiële en Economische zaken (FEZ) die een beleidsondersteunende, 
controlerende en uitvoerende taak heeft op het gebied van financiële zaken. Zij zijn 
probleemoplossers; de mensen die concreet iets met het probleem doen moeten.  

1.2 probleemanalyse
De SU heeft het doel van deze opdracht als volgt gedefinieerd:  
Geldstromen en subsidies van Sport & Cultuur inzichtelijk en, waar mogelijk, flexibel maken 
binnen de nieuwe afdeling Studentenactiviteiten & Campus.
Deze doelstelling is heel breed en kan niet in zijn geheel bereikt worden binnen deze 
bacheloropdracht. Om deze reden, en als afleiding uit de probleemkluwen die in paragraaf 1.2.1 
volgt, is er voor gekozen om dit onderzoek enkel te richten op het inzichtelijk maken van de 
geldstromen. In het concluderende hoofdstuk zal wel kort teruggekomen worden op flexibiliteit. 
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De probleemanalyse vindt plaats aan de hand van een probleemkluwen in paragraaf 1.2.1, hieruit 
wordt in paragraaf 1.2.2 een probleemstelling gedestilleerd en een hoofdvraag geformuleerd. 
Paragraaf 1.2.3 geeft vervolgens definities van de termen die voorkomen in de hoofdvraag en 
paragraaf 1.2.4 formuleert onderzoeksvragen om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen.  

1.2.1 probleemkluwen 
In de probleemkluwen hieronder is getracht de verbanden tussen gerelateerde problemen met 
betrekking tot de geldstromen binnen Sport en Cultuur overzichtelijk te maken; een korte 
puntsgewijze toelichting volgt op de volgende pagina. 

(3)
Bepaalde kosten 
lopen via andere 

diensten van de UT

(4)
Kosten worden niet 
betaald door S&C

(1)
Groot deel van kosten 
zijn overheadkosten

(2)
Deze kosten worden 
niet toegerekend aan 
specifieke activiteiten

(12)
Geldstromen zijn  

inflexibel

(14)
Gevaar voor het 

maken van verkeerde 
keuzes voor 
activiteiten

(5)
Kosten worden niet 

meegenomen bij 
berekening totale 
kosten activiteit

(13)
Moeilijk nieuwe 

activiteiten opstarten

(15)
Gaat ten koste van de 

primaire doelgroep

(10)
Kosten worden 
gerelateerd aan 
kostenpost (bv 

personeelskosten)
en niet aan activiteiten

(7)
Geen eenduidigheid 

bij inboeken van 
facturen

(6)
Onoverzichtelijke 

hoeveelheid 
inboeknummers

(8)
Verenigingen betalen 
zelf veel kosten niet 
(instructie, gebruik 

zalen)

(9)
Deze kosten worden 
niet toegerekend aan 

de betreffende 
vereniging

(16)
Lastig om 

verantwoordelijk-
heden vast te leggen

(17)
Geen sturing op 

begroting mogelijk

(18)
Samenvoegen 

begroting Sport en 
Cultuur lastig

(11)
Weinig inzicht in 

baten-lasten

Figuur 1: probleemkluwen 
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(1) Een groot deel van de kosten zijn, of worden behandeld als, overheadkosten, te denken valt 
aan algemene bedrijfsvoering en huisvestingslasten. Het gaat om ongeveer 85% van de 
begroting.

(2) Deze kosten worden geboekt onder een kopje ‘algemeen’ en niet toegerekend aan een 
specifieke activiteit. 

(3) Een deel van de kosten die gemaakt worden voor sport- of cultuuractiviteiten lopen via 
andere diensten van de universiteit. Te denken valt aan de verlichting van de sportvelden. 

(4) Deze kosten vallen daarom niet onder de begrotingen van Sport en Cultuur. 
(5) Om die reden worden ze ook niet meegenomen in de kostenberekening van een activiteit. 
(6) Bij het inboeken van een factuur moet er gekozen worden tussen een hele hoop 

verschillende boekingsnummers, grootboeknummers genaamd, die ieder staan voor een 
bepaalde categorie. 

(7) Om deze reden bestaat er geen eenduidigheid bij het inboeken, waardoor een zelfde 
uitgave de ene keer onder een andere post ingeboekt wordt dan een andere keer. 
Voorbeelden zijn de kosten voor een schermlesinstructeur die de ene maal als ‘declaratie 
werkzaamheden en diensten niet UT-medewerkers’ ten boek komt en de andere maal als 
‘kosten ingehuurd personeel’ of een net volleyballen die als onderhoudskosten of als 
verenigingskosten in de boeken kunnen staan.  

(8) Veel kosten die gemaakt worden voor een vereniging worden niet betaald door de 
betreffende vereniging, maar door het Sportcentrum of Vrijhof Cultuurcentrum. Het gaat 
bijvoorbeeld om het gebruik van zaalruimte voor trainingen of competities. Overigens geldt 
het omgekeerde ook; verenigingen betalen sommige kosten zelf, waardoor het SC of VC hier 
geen zicht op heeft. 

(9) Hierdoor worden deze kosten in het financiële overzicht niet toegerekend aan de 
betreffende vereniging. Dit leidt tot weinig inzicht in de kosten per vereniging. Als men 
deze bedragen toch weten wil, vergt het veel moeite de gewenste gegevens te achterhalen.  

(10) Kosten worden gerelateerd aan kostensoorten, zoals huisvesting, materiaal en personeel, en 
maar in beperkte mate aan activiteiten.  

(11) Bovenstaande oorzaken leiden ertoe dat er bij Sport en Cultuur een duidelijk inzicht in de 
baten en lasten die gemaakt worden bij een activiteit ontbreekt. De gehanteerde definitie 
van activiteit staat in paragraaf 1.2.3.  

(12) Het feit dat een groot deel van de kosten vast staat zorgt ervoor dat de geldstromen niet 
flexibel zijn. Om meer flexibiliteit te kunnen bereiken is het bovendien van belang om meer 
inzicht te creëren in de geldstromen.  

(13) De beperkte flexibiliteit maakt het lastig om nieuwe activiteiten op te starten, omdat 
hiervoor geen geld beschikbaar is. 

(14) Het gebrek aan inzicht in baten en lasten zorgt ervoor dat er geen goed gefundeerde 
beslissingen genomen kunnen worden over uit te voeren activiteiten. Er kan hierbij gedacht 
worden aan een toernooi dat in verband met de prestige die het met zich meebrengt 
binnengehaald wordt, zonder dat men een duidelijk inzicht heeft in de kosten die hieraan 
verbonden zijn. Maar ook aan het wel of niet organiseren van een bepaalde cursus. 

(15) In sommige gevallen kan dit ten koste gaan van de primaire doelgroep; de student. Deze is 
voor de Student Union het allerbelangrijkste en zijn belang dient altijd voorop te staan.

(16) Doordat er weinig inzicht bestaat in de uitgaven is het lastig om verantwoordelijkheden te 
delegeren en mensen hierop aan te spreken. 

(17) Door gebrek aan inzicht in de kosten is het bijzonder moeilijk om te sturen op de 
opgestelde begroting. Zodra meer geld dan begroot uitgegeven wordt, is het heel lastig de 
oorzaak vast te stellen. Bij Sport wordt ieder jaar ongeveer 10% over de begroting gegaan. 

(18) Om de beide begrotingen te kunnen samenvoegen, zoals men overweegt, is het noodzakelijk 
om te kunnen sturen op de begroting. Het tekort van Sport hoeft dan geen probleem voor 
Cultuur te vormen.  

Er wordt hierboven voornamelijk gesproken over kosten of lasten, maar evengoed kan het gaan 
om baten, te denken valt aan verhuuropbrengsten van het sportcentrum of ontvangen subsidies. 
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1.2.2 Probleemstelling en hoofdvraag 
Uit de probleemkluwen kan de volgende probleemstelling afgeleid worden: Binnen de sector 
Sport en Cultuur ontbreekt een duidelijk inzicht in de kosten en baten van een activiteit.

De oorzaken hiervan zijn kort samengevat de volgende: 
1. Het grote percentage overheadkosten. In paragraaf 4.1.2 wordt behandeld waaruit deze 

kosten bestaan en paragraaf 5.5.2 behandelt in hoeverre toerekening wenselijk is. 
2. Het feit dat sommige kosten via andere kanalen op de Universiteit lopen. Dit ligt buiten 

de invloedsfeer van dit onderzoek en bovendien bestaat er niet de wens om inzicht in 
deze kosten te verkrijgen. In paragraaf 4.1.3 wordt behandeld waaruit deze kosten 
bestaan en waarom deze buiten het onderzoek gelaten worden. 

3. Het feit dat veel kosten niet toegerekend worden aan een vereniging. 
4. Kosten worden over het algemeen niet gerelateerd aan een activiteit. 
5. De onoverzichtelijke structuur van inboeknummers. 

De eerste oorzaak wordt zoals aangegeven behandeld in paragraaf 4.1.2, de tweede oorzaak 
wordt buiten dit onderzoek gelaten. De laatste drie genoemde oorzaken betreffen het 
gehanteerde boekhoudsysteem. Met name de laatste twee punten kunnen aangepakt worden door 
het huidige boekhoudsysteem anders in te richten; kosten kunnen gerelateerd worden aan een 
activiteit en inboeknummers kunnen overzichtelijker gestructureerd worden. Dit leidt tot de 
volgende hoofdvraag: 

Op welke wijze kan de huidige methode van boekhouden aangepast worden, zodanig dat er een 
helder inzicht ontstaat in de baten en lasten van een specifieke activiteit? 

1.2.3 Definitie gebruikte begrippen 
Hieronder zullen de begrippen die gebruikt worden in de hoofdvraag gedefinieerd worden. 

Boekhouding
Voor begripvorming van de term ‘boekhouding’ is het in dit geval noodzakelijk om een 
onderscheid te maken tussen management accounting en financiële accounting. Management 
accounting heeft betrekking op het aanleveren van informatie aan de mensen in de organisatie 
om hen te helpen betere beslissingen te nemen. Terwijl financiële accounting extern gericht is 
en informatie verschaft aan mensen buiten de organisatie (Drury, 2004). Omdat het doel van dit 
onderzoek intern gericht is zal hier gebruik gemaakt worden van de definitie van management 
accounting volgens het Management Accounting Practices (MAP) committee (1981). Deze definitie 
identificeert duidelijk boekhouding als integraal onderdeel van het managementproces. 

Management accounting is het proces van identificatie, meting, accumulatie, analyse, 
preparatie, interpretatie en communicatie van financiële informatie die gebruikt wordt door het 
management om te plannen, evalueren en controleren binnen een organisatie om zich ervan te 
verzekeren dat er juist en verantwoordelijk om gegaan wordt met middelen. 

Vanuit deze definitie valt onder de huidige methode van boekhouden: 
Het boekhoudsysteem en de structuur hiervan. Met name de structuur en opzet van 
inboeknummers voor facturen. 
De inhoud van de financiële informatie die intern gecommuniceerd wordt.  
De verdeling van verantwoordelijkheden voor het inboeken van facturen. 
De opvraagbaarheid van financiële gegevens. 
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Activiteit 
Activiteit is in dit kader een heel ruim begrip, waaronder wordt verstaan: een activiteit in de 
letterlijke zin van het woord, zoals een toernooi of een cursus, maar ook de fitnessafdeling van 
het sportcentrum of het bestaan van een sport- of cultuurvereniging. Het gaat hier niet enkel om 
activiteiten die georganiseerd worden voor de primaire doelgroep, studenten, maar ook om 
andere zogenaamde ‘niet-primaire’ activiteiten. Hieronder valt een breed scala aan activiteiten 
die niet voor studenten georganiseerd worden, zoals bedrijfssport, de verhuur van het 
sportcentrum aan CIOS, externe verhuur en evenementen. Activiteiten voor studenten zijn op te 
delen naar verenigingsgerelateerde activiteiten en niet-verenigingsgerelateerde activiteiten. 
Het onderzoek bakent de relevante activiteiten af tot alle activiteiten die plaatsvinden op 
sportief of cultureel vlak en vallen onder de afdeling Studentenactiviteiten & Campus van de 
universiteit Twente. 

1.2.4 Onderzoeksvragen
Voor beantwoording van de hoofdvraag, zal een antwoord gevonden moeten worden op de 
volgende onderzoeksvragen: 

1) Welke problemen worden er binnen Sport en Cultuur ondervonden met betrekking tot de 
financiële inrichting en de boekhouding? 

2) Welke doelen worden er door de gebruikers gesteld aan het boekhoudsysteem? 
3) Op welke wijze kan de structuur van inboeknummers hiertoe heringericht worden? 
4) Welke andere veranderingen zouden doorgevoerd moeten worden in de boekhouding? 
5) Welke veranderingen zouden er op basis van de veranderingen in de boekhouding moeten 

plaatsvinden in de organisatie? 

De eerste vraag wordt behandelt in de laatste paragraaf van hoofdstuk 4, de tweede vraag in 
paragraaf 5.1. De derde vraag wordt behandelt in paragraaf 5.2, maar blijkt uiteindelijk niet 
relevant om verder te beantwoorden. De vragen vier en vijf worden beantwoordt in de 
paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5. 

1.3 Onderzoeksuitvoering
Voor de uitvoering van dit onderzoek heb ik vele documenten doorgespit: begrotingen, financiële 
jaarverslagen, grootboekrekeningen en andere documenten die in het kader van dit onderzoek 
van belang waren. Deels had ik vrije toegang tot deze documenten, omdat ik inlogrechten had op 
de server van de Student Union en al hun documenten kon bekijken. De overige relevante 
documenten heb ik gekregen van de mensen die ik in het kader van het onderzoek gesproken 
heb. Hierbij heb ik de indruk dat door de organisatie geen enkele informatie achtergehouden is. 
Bijgevoegd is een lijst met gebruikte documenten in paragraaf 7.2. 
De gesprekken die ik gevoerd heb zijn voornamelijk geweest met de opdrachtgever en de 
hoofden van Sport en Cultuur. Verder heb ik gesproken met de verantwoordelijke voor de 
boekhouding van Sport en Cultuur van de financiële dienst van de universiteit (FEZ) en heb ik 
eenmalig gesproken met de plaatsvervangende directeur van FEZ. 
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2 Onderzoeksbeschrijving

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd is. Hiertoe zal in paragraaf 
2.1 eerst het belang van de financiële functie in een organisatie en het belang van onderzoek 
naar deze functie toegelicht worden. Paragraaf 2.2 beschrijft de onderzoeksopzet, waarin de 
methode besproken wordt.

2.1 Belang van financiële functie en onderzoek naar deze functie 
Dit onderzoek is geïnitieerd vanuit de informatiegebruikers, in plaats van vanuit de producent van 
de gegevens zoals gebruikelijker is. De gebruikers willen meer accurate informatie, zodat zij 
deze kunnen gebruiken voor de bedrijfsvoering en besluitvorming. Dat de initiatiefnemers 
gebruikers zijn, wil zeggen dat er vanuit de organisatie belang gehecht wordt aan een onderzoek 
naar verbeteringen in de financiële functie. 
Hieronder zal ingegaan worden op een drietal redenen die het belang van een goed 
functionerende financiële functie aangeven: 

De financiële functie wordt vaak gezien als centraal voor het succesvol opereren van een 
organisatie. Het is ook een dure functie; zo heeft onderzoek van The Hackett Group 
(1997) aangetoond dat de kosten van deze functie gemiddeld 1,4% van de winst bedragen. 
In verband met het feit dat een non-profit organisatie niet naar winst streeft is dit minder 
van toepassing op de afdeling SA&C, maar het geeft wel een eerste beeld van het belang 
van een goed functionerende financiële functie aan.  
Hopwood (1979) stelt dat een boekhoudsysteem beschikt over potentiële macht, doordat 
het een selectie maakt van de financiële gegevens die zichtbaar zijn voor bepaalde 
organisatieonderdelen, de mogelijkheid om onderliggende conflicten te maskeren en om 
feiten te creëren uit onzekerheden. Bovendien toont Hopwood aan dat boekhoudsystemen 
eenvoudig verkeerd gebruikt kunnen worden, zodat ze slechte besluitvorming genereren.  
Een trend in non-profit organisaties is dat ze steeds commerciëler ingericht worden, het 
zogenaamde New Public Management (NPM). NPM is een verzamelnaam voor de concrete 
maatregelen die sinds de jaren 80 genomen zijn ter verbetering van de bedrijfsvoering 
van overheidsorganisaties. Veel van dit gedachtegoed is ook toepasbaar op non-
profitorganisaties. Eén van de basisgedachten van NPM zijn de ‘marktconforme’ 
bedrijfsvoeringsmethoden, hierbij kan gedacht worden aan planning- en 
budgetteringstechnieken (Osborne, 1993). Keuzes worden nog steeds niet uitsluitend 
gemaakt op basis van kosten/baten, maar een duidelijk inzicht in wat de kosten van een 
project zijn, wordt steeds belangrijker in non-profit organisaties (Weisbord, 2000). 

Bovenstaande redenen geven voor SA&C het belang aan van een goed functionerende financiële 
functie. Het boekhoudsysteem moet ingericht zijn op een wijze die voor de gebruikers de 
benodigde gegevens genereert om gegronde beslissingen te kunnen nemen. Omdat bovendien uit 
hoofdstuk 4 blijkt dat er op dit gebied nog verbeteringen te behalen zijn, kan dit onderzoek een 
waardevolle bijdrage leveren aan de organisatie. 
De eigenschappen van de gewenste rol van de financiële functie zijn gelijk aan die van de 
opkomende financiële functie zoals deze in 1997 al opgemerkt werd in for-profit organisaties 
(Redesigning the finance function, 1997):

Analytisch, strategisch en waardetoevoegend georiënteerd 
Een adviserende businesspartner 
Een deelnemer en leider in besluitvorming 
Gefocust op verbetering. 

Met bovenstaande karakteristieken in het achterhoofd zal gedurende het onderzoek gekeken 
worden naar mogelijke verbeterslagen die behaald kunnen worden binnen de financiële functie, 
zodat in grotere mate voldaan kan worden aan deze eigenschappen. 
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2.2 Onderzoeksopzet
Als afleiding uit de probleemkluwen in paragraaf 1.2.1 en de geschetste problemen in paragraaf 
4.4 zal dit onderzoek zich richten op de boekhouding. Daarbinnen zal het onderzoek zich 
voornamelijk richten op de herinrichting van inboeknummers. Paragraaf 2.2.1 benoemt de 
randvoorwaarden die reeds aan het begin van deze opdracht geformuleerd zijn. Paragraaf 2.2.2 
beschrijft de onderzoeksmethode. 

2.2.1 Randvoorwaarden van onderzoek 
Voor de start van dit onderzoek zijn in samenwerking met de gebruikers enkele randvoorwaarden 
geformuleerd, waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden: 

1. Het budget staat vast en hierin zijn geen wijzigingen mogelijk. 
2. Het huidige boekhoudprogramma, Oracle Projects, zal gehandhaafd moeten worden. 
3. Het systeem moet zowel voor Sport als Cultuur bruikbaar zijn en mag voor geen van 

beiden een achteruitgang betekenen. 
4. Er kan niet teveel extra werk verricht worden door het personeel en bovendien dient 

rekening gehouden te worden met het huidige kennisniveau van de medewerkers. 
De eerste drie randvoorwaarden zijn heel hard en daar kan geen verandering in aangebracht 
worden. De laatste is een stukje zachter, maar geeft aan dat de speelruimte niet onbeperkt is. 

2.2.2 Methode van onderzoek 
Het verbeteren van de financiële functie betreft drie dimensies, namelijk proces, mensen en 
informatietechnologie (Redesign the finance function, december 2007). In dit geval zal het 
onderzoek zich in eerste instantie richten op het proces, maar het zal niet kunnen zonder de hulp 
van mensen en IT. Twee belangrijke uitgangspunten bij dit onderzoek zijn: 

Het onderzoek maakt gebruik van de bestaande kennis die aanwezig is in de organisatie. 
Bestaande kennis in een organisatie, Yanow spreekt over lokale kennis, bevat 
gedetailleerd inzicht in de lokale situatie. Veranderingsprocessen in organisatie kunnen 
profijt hebben van deze lokale kennis (Yanow, 2004).  
Er wordt intensief samengewerkt met de gebruikers. Het is aannemelijk dat het betrekken 
van werknemers bij de gang van zaken in een veranderingsproces een positief effect heeft 
op zowel de houding van werknemers ten opzichte van het proces als de technische 
uitkomst van het proces (Adler &Borys, 2004). 

Dit onderzoek zal zich richten op de boekhouding; daarbinnen was de eerste intentie om het 
grootste deel van het onderzoek te richten op de herinrichting van inboeknummers. De reden 
hiervoor is dat zowel uit gesprekken met gebruikers als uit de probleemanalyse uit paragraaf 1.2 
is gebleken dat door een goede inrichting van inboeknummers de meest essentiële problemen 
opgelost kunnen worden.  
Deze herinrichting was in eerste instantie opgezet als een iteratief proces, maar al redelijk snel 
is gebleken dat het niet mogelijk is om de inboeknummers te veranderen. Hierdoor is gezocht 
naar nieuwe oplossingsrichtingen. Het onderzoek heeft de volgende stappen doorlopen, zoals 
aangegeven in onderstaand figuur:  

Figuur 2: aanpak onderzoek 

In paragraaf 5.1 worden de geformuleerde doelen behandeld; deze zijn in gesprek met de 
gebruikers ontstaan. De eerste opzet staat in appendix 8.11, in paragraaf 5.2 wordt de 
onmogelijkheid om de inboeknummers te wijzigen besproken. De punten 4 en 5 komen aan bod in 
de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5, het laatste punt staat centraal in hoofdstuk 6. 
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3 Organisatie op bedrijfskundig vlak 

Dit hoofdstuk dient als achtergrondinformatie en behandelt de bedrijfskundige organisatie 
omtrent de Student Union en Sport en Cultuur. 
Hiertoe zal eerst gekeken worden naar wat de Student Union precies inhoudt in paragraaf 3.1, 
hierna volgt een beschrijving van Sport en Cultuur op de Universiteit Twente in paragraaf 3.2, 
waarna ingegaan wordt op de organisatiestructuur en het verband tussen beiden in paragraaf 3.3. 

3.1 Student Union 
De Student Union (SU) is het overkoepelende orgaan van de studenten en studentenorganisaties 
van de universiteit Twente (UT). De SU is opgericht in 1999 als stichting, naar aanleiding van de 
wens om een extra impuls te geven aan de rollen en functies van studenten en hun organisaties 
op de Universiteit Twente. Inmiddels bestaat de SU uit 100 verenigingen en 8000 studenten.  

De missie van de Student Union luidt: “De Student Union bevordert de academische vorming en 
het welzijn van de studenten van de Universiteit Twente”.

De stichting bestaat uit een bestuur, een Raad van Toezicht, een Raad van Advies, medewerkers, 
commissies en een Deelnemersraad; een organogram van de organisatie staat in appendix 8.1. In 
de Deelnemersraad zijn alle Student Unionverenigingen vertegenwoordigd, onderverdeeld naar 5 
koepels: cultuur, gezelligheid, sport, studie en overig. De bestuursfuncties worden volledig 
vervuld door studenten, die hiervoor een jaar hun studie opzij zetten. Momenteel bestaat het 
bestuur uit vijf studenten. Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor één of meerdere 
portefeuilles. De bestaande portefeuilles zijn: 

Voorzitter  
Sport & Cultuur 
Academische Vorming 
Externe Betrekkingen 
Ondernemerschap 

Communicatie 
Internationalisering 
Financiën
Accommodatie

De SU houdt zich bezig met activiteiten die buiten het curriculum om plaatsvinden op het gebied 
van bovenstaande portefeuilles. Sinds 2004 is zij volledig beleidsverantwoordelijk voor de 
sectoren Sport en Cultuur en voor de leefomgeving van internationale studenten. Dit jaar is daar 
als beleidsverantwoordelijkheid ook Studentondernemerschap bijgekomen. Bovendien beheert de 
SU drie verschillende gebouwen: de Bastille (het gebouw op de campus voor studenten), de 
Pakkerij (het gebouw in de stad waarin alle studentengezelligheidsverenigingen gehuisvest zijn) 
en het Watersportcomplex (www.studentunion.utwente.nl). 

3.2 Sport en Cultuur op de UT 
Op de UT wordt door studenten en medewerkers actief deelgenomen aan sport- en 
cultuuractiviteiten. Deze activiteiten zijn onder te verdelen naar verenigingsgebonden 
activiteiten en niet-verenigingsgebonden activiteiten.  

3.2.1 Sport- en Cultuuractiviteiten 
Onder verenigingsgebonden activiteiten worden alle activiteiten verstaan die door een vereniging 
van studenten georganiseerd worden; dit beslaat voornamelijk trainingen en competitie. Er 
bestaan op de UT 36 sportverenigingen en 20 cultuurverenigingen, zie appendices 8.2 en 8.3. 
Zowel de sport- als de cultuurverenigingen hebben een overkoepelend orgaan, respectievelijk de 
Sportraad en Apollo. De verenigingen worden opgezet en bestuurd door studenten. Zij ontvangen 
hun gelden uit contributie en subsidies, bovendien kunnen zij gratis gebruik maken van op de UT 
aanwezige faciliteiten, hierover meer in paragraaf 4.1.1. 
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Onder niet-verenigingsgebonden activiteiten valt een grote verscheidene groep: 
Cursussen op het gebied van zowel sport als cultuur, zoals poweryoga of vrij schilderen. 
Inloopuren, zoals een spinningles 
Fitness
Evenementen, zoals een cultureel festival 
Voorstellingen 
Exposities
Bedrijfssport: sportmogelijkheden voor medewerkers. 

De overkoepelende toegangskaart tot sport- en cultuurfaciliteiten is de zogenaamde Xtra-card; 
deze is voor studenten en kan gebruikt worden op de UT en de Saxion Hogescholen Enschede. 
Voor medewerkers is er de Xtra-card UT, die enkel op de UT gebruikt kan worden. De Xtra-card is 
nodig om lid te kunnen zijn van een sport- of cultuurvereniging en om deel te kunnen nemen aan 
cursussen (Dijk, van, 2007). Bovendien geeft de kaart korting op de toegang tot onder anderen 
voorstellingen. 
Sport vindt grotendeels plaats in het Sportcentrum, van waaruit ook de organisatie plaatsvindt. 
Verder is er een watersportcomplex en wordt er voor sommige sporten extern ruimte ingehuurd, 
zoals een manage voor de paardrijdvereniging. Cultuur vindt grotendeels plaats in het Vrijhof 
Cultuurcentrum, waar de directie van Cultuur zich ook bevindt. Om deze reden wordt ook 
gesproken over het Sportcentrum (SC) of Vrijhof Cultuurcentrum (VC) als het gaat over 
respectievelijk het cluster Sport of het cluster Cultuur. Beide clusters vallen onder de afdeling 
Studentenactiviteiten & Campus (SA&C). 
Zowel Sport als Cultuur heeft een aantal stafmedewerkers in dienst die zich bezighouden met de 
organisatie, bij Sport zijn dit er 9, waarnaast nog 22 docenten in vaste dienst zijn en 10 op 
contractbasis ingehuurd worden. Bij Cultuur zijn ook 9 personen als stafmedewerker in vaste 
dienst, daarnaast zijn er 9 instructeurs in vaste dienst en 33 instructeurs worden op contractbasis 
ingehuurd. Van de stafmedewerkers hebben een aantal de verantwoordelijkheid over een 
bepaald project, zogenaamde projectcoördinatoren.  
Bij Sport zijn  er coördinatoren voor:      Bij Cultuur voor: 

Onderhoud (o.a. materialen) 
Fitness
Verenigingen 
bedrijfssport 
Zwembad

Voorstellingen 
Cursussen 
Verenigingen 
Kunstcollecties

3.2.2 Beleidsuitgangspunten SU voor Sport en Cultuur op de UT 
De Student Union heeft als beleidsverantwoordelijke op het gebied van Sport en Cultuur een 
aantal beleidsuitgangspunten (Visie Cultuur, 2008 & Visie Sport, 2008) opgesteld die het kader 
vormen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, deze kunnen als volgt worden samengevat: 

1. De student is de primaire gebruiker van sport- en cultuurfaciliteiten, medewerkers zijn de 
secundaire gebruikers en alle andere gebruikers zijn tertiair.  

2. Sport- en cultuurfaciliteiten moeten sociale binding tussen UT-studenten bevorderen, 
hiertoe zijn verenigingen het ideale middel. Om deze reden wordt er prioriteit gesteld 
aan verenigingsgebonden activiteiten boven niet-verenigingsgebonden activiteiten. 

3. De campus is de primaire sport- en cultuurlocatie. 
4. De kosten gemaakt door de SU en de dienst SA&C, per student die aan 

verenigingsgebonden sport of cultuur doet moet in redelijke verhouding staan tot de eigen 
bijdrage van de student. 

5. Externe verhuur mag niet ten koste gaan van de primaire doelgroep. 

3.3 Relatie SU en Sport & Cultuur 
Op 1 januari 2008 is er op de universiteit organisatorisch het één en ander verandert (Groote 
Schaarsberg, 2007). Voorheen bestond er één Dienst Student- en Campusvoorzieningen (DiSC), 
vijf losse Bureaus onderwijszaken (BOZ’s) en een onderwijskundige dienst. Nu zijn al deze 



diensten geïntegreerd in het nieuwe Student & Onderwijs Service Centrum (S&O), waaronder drie 
afdelingen vallen: Student & onderwijsadministratie (S&OA), Student & Onderwijsbegeleiding 
(S&OB) en Studentactiviteiten & Campus (SA&C). Onder deze laatste afdeling zijn de sectoren 
Sport en Cultuur samengevoegd, zoals te zien is in onderstaand organogram.  

Figuur 3: organogram Student & Onderwijsservicecentrum 
(bron: Groote Schaarsberg, 2007) 

Voorheen waren Sport en Cultuur twee aparte clusters, maar ze werkten op sommige gebieden 
wel samen. De intentie van de samenvoeging van de clusters is om beide clusters sterker te 
maken; te denken valt aan een gezamenlijk cursusaanbod en een gezamenlijk communicatieplan. 
Er bestaat bijvoorbeeld al één Sport & Cultuurkaart: de Xtra-card. De verwachting is dat in de 
toekomst de clusters meer en meer geïntegreerd zullen raken (Groote Schaarsberg, 2007). 
De Student Union is beleidsverantwoordelijk op het gebied van Sport en Cultuur, dit houdt in dat 
de portefeuillehouder Sport & Cultuur direct de afdeling SA&C aanstuurt op beleidsmatig gebied. 
Aan het hoofd van beide clusters staan afdelingshoofden, die regelmatig overleg voeren met de 
portefeuillehouder Sport & Cultuur.  
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4 Organisatie op financieel vlak 

Dit hoofdstuk behandelt alle financiële facetten van de afdeling Studentenactiviteiten & Campus 
(SA&C) waaronder Sport en Cultuur vallen. Hiertoe zal ingegaan worden op de geldstromen 
binnen Sport en Cultuur, het tot stand komen van de begroting en de gang van zaken omtrent de 
boekhouding, in respectievelijk de paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3, Vervolgens gaat paragraaf 4.4 
puntsgewijs in op de vraag:  

1) Welke problemen worden er binnen Sport en Cultuur ondervonden met betrekking tot de 
financiële inrichting en de boekhouding? 

4.1 Geldstromen binnen Sport en Cultuur 
Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de 
geldstromen binnen Sport en Cultuur op de UT. Hiertoe zal in 
deze paragraaf eerst een beschrijving van de bestaande 
relevante geldstromen volgen. Met betrekking tot de sport- 
en cultuurfaciliteiten op de UT is er sprake van een grote 
verscheidenheid aan geldstromen. Waarvan sommige kosten 
niet betaald worden door SA&C, al horen ze strikt gesproken 
hier wel toe. Om enigszins overzicht te creëren in deze 
wirwar zal er gekeken worden vanuit verschillende niveaus; 
beginnende op het laagste niveau van verenigingen in 
paragraaf 4.1.1, vervolgens de afdeling SA&C in paragraaf 
4.1.2 en tenslotte de universiteit als geheel in paragraaf 
4.1.3. Bovendien is het een en ander overzichtelijk getracht 
te maken in meerdere diagrammen, die te vinden zijn in de 
appendices 8.4 t/m 8.6. Deze diagrammen zijn, evenals 
figuur 4, in verband met de organisatiestructuur andersom 
opgezet als de hieronder aangehouden volgorde.  
In onderstaande beschrijving en ook in de verdere paragrafen 
en hoofdstukken worden de termen uitgaven-inkomsten,   Figuur 4: geldstromen op UT 

Universiteit Twente

SA&C

Vereniging

Centrale bijdrage + 
compensatie huisvestingslasten

Subsidies

... ...

......

lasten-baten en kosten-opbrengsten gehanteerd. De begrippen  
uitgaven en inkomsten hebben betrekking op daadwerkelijke geldstromen waarbij een 
verandering van de samenstelling van het kapitaal optreedt, maar geen verandering in de omvang 
van het vermogen. In het geval van lasten en baten treedt wel een verandering in de omvang van 
het vermogen op. Een afschrijving bijvoorbeeld is een last, maar geen uitgave. Kosten en 
opbrengsten zijn de lasten en baten die onmiddellijk samenhangen met de productie (Mol, 2008). 
In het begrip kosten zit geen verspilling meegenomen in tegenstelling tot het begrip lasten. 
Lasten en baten zijn dus bredere begrippen dan kosten en opbrengsten.  

4.1.1 Verenigingen
De baten van verenigingen zijn drieledig; de contributie betaald door leden (zie voor contributie 
sportverenigingen appendix 8.2), eventuele sponsoring van bedrijven en subsidie ontvangen van 
het Sportcentrum of het Vrijhof Cultuurcentrum. Voor cultuurverenigingen komen daar nog de 
inkomsten uit voorstellingen bij. Veel subsidie wordt door verenigingen niet in geld maar in 
natura ontvangen: 

Een vereniging betaalt niet voor het gebruik van ruimtes/faciliteiten op de campus om 
training te geven. 
Een vereniging betaalt niet de personeelskosten van een instructeur als de universiteit 
iemand in dienst heeft die de training geven kan. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere 
student recht heeft op 1,5 uur sporttraining en 2,5 uur cultuuroefentijd en  
-ruimte per week. Bovendien heeft iedere topsporter recht heeft op 2 x 1,5 uur training 
per week; voor een topcultuurder wordt een individuele afspraak gemaakt. 
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Een vereniging betaalt niet voor het gebruik van materialen, eventueel worden er nieuwe 
materialen gekocht door het SC of VC als een vereniging aangeeft deze nodig te hebben. 
Een sportvereniging betaalt momenteel niet voor het gebruik van faciliteiten voor het 
houden van competities en slechts 50% van de kosten voor een evenement worden 
doorberekend, mogelijk verandert dit in de nabije toekomst (Steggink, 2008). Aan 
Cultuurverenigingen worden evenementkosten niet doorberekend. 

Een subsidie in geld kan een vereniging aanvragen op drie verschillende kostenposten, namelijk: 
instructie, accommodatie en materiaal. Bij instructie gaat het om de personele lasten van een 
trainer, indien deze niet in dienst is van de UT en ingehuurd wordt door de vereniging. Bij 
accommodatie gaat het om de huur van externe ruimtes of faciliteiten, bijvoorbeeld omdat de 
campus niet beschikt over de benodigde faciliteit, te denken valt aan de huur van een 
schaatsbaan voor de schaatsvereniging. Bij materiaal gaat het om nieuwe materialen die een 
vereniging nodig heeft; het kan dan gaan om tennisballen, een nieuwe zeilboot of 
persoonsgebonden trainingshandschoenen. In het eerste geval zal het SC waarschijnlijk de gehele 
kosten op zich nemen. In het geval van een zeilboot zal er een afspraak gemaakt worden met de 
vereniging; zij ontvangen jaarlijks een bedrag gelijk aan het afschrijvingsbedrag, omdat de 
begroting van het SC een eenmalige dusdanig grote uitgave niet aankan. In het laatste geval zal 
er waarschijnlijk sprake zijn van een gedeeltelijke subsidie, omdat het materiaal niet voor 
algemeen gebruik is. 
Lasten heeft een vereniging ook aan personeel, materiaal en huisvesting. Bij huisvestingslasten 
gaat het voornamelijk om evenementen, omdat hiervan 50% doorberekend wordt aan de 
vereniging, gebaseerd op de commerciële verhuurprijzen. 

4.1.2 De afdeling SA&C 
De afdeling Studentenactiviteiten & Campus, net als veel diensten op de universiteit Twente, is 
een non-profit organisatie; een organisatie die zich bij de besluitvorming niet laat leiden door 
een streven naar geldelijk voordeel. Non-profit organisaties hebben uitdrukkelijk niet als doel het 
verschaffen van een ondernemersloon dan wel het bereiken van een zo hoog mogelijke 
rentabiliteit op het door de eigenaren geïnvesteerde vermogen (Groot & Van Helden, 2007). Kort 
gezegd streeft een non-profit organisatie dus niet bewust winst na, maar kostendekking. 
Voor zowel Sport als Cultuur staat een groot percentage van de lasten vast, ongeveer 85% van de 
begroting. Het gaat voornamelijk om huisvestingslasten, afschrijving van materialen en personele 
lasten. Overheadkosten zijn indirecte kosten die gemeenschappelijk zijn voor meerdere 
kostobjecten (Granof, 2001). Binnen de afdeling SA&C kunnen deze gemakshalve opgedeeld 
worden naar materiaal, personeel en huisvesting. 
Voor een aanzienlijk deel van deze overheadkosten is het bijzonder lastig om ze toe te rekenen 
aan specifieke activiteiten en om dit op structurele basis te doen vergt veel manuren werk. Het 
toerekenen van materiaalkosten zou voor sommige materialen vrij gemakkelijk zijn, zoals 
volleyballen voor de volleybalvereniging. Maar voor anderen weer veel lastiger, omdat de 
materialen voor meerdere activiteiten gebruikt worden. Personeelslasten zouden toegerekend 
kunnen worden, eventueel aan de hand van het percentage van de tijd dat een personeelslid aan 
een activiteit besteedt, maar dit gebeurt niet. Huisvestingslasten toerekenen is een stapje 
lastiger en tijdrovender dan het toerekenen van personeelslasten. Over de wenselijkheid van 
kostenallocatie is de afgelopen halve eeuw veel geschreven; in paragraaf 5.5.2 zal hiervan een 
korte samenvatting gegeven worden, waarna een aanbeveling volgt over de mate waarin in dit 
geval allocatie wenselijk is.
De afdeling Studentactiviteiten & Campus heeft te maken met verenigingsgebonden lasten en 
niet-verenigingsgebonden lasten. Onder verenigingsgebonden lasten vallen de posten die 
genoemd worden als subsidie in de vorige paragraaf. Het Sportcentrum en Vrijhof Cultuurcentrum 
betalen aan de UT een jaarlijks vast bedrag voor de afschrijving van de gebouwen die zij 
gebruiken en verlenen subsidie voor huisvesting aan verenigingen waarvan de activiteiten buiten 
de campus plaatsvinden. Ook betalen zij het salaris van instructiepersoneel, rechtstreeks omdat 
de instructeur in dienst is van SA&C of via een subsidie aan een vereniging die de instructeur op 
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uurbasis inhuurt. Tenslotte betaalt de afdeling SA&C de materialen die de verenigingen gebruiken 
of verleent zij hiervoor een subsidie, zoals beschreven in paragraaf 4.1.1. 
Onder niet-verenigingsgebonden lasten valt een grote verscheidenheid aan posten, onder te 
verdelen naar de activiteiten genoemd in paragraaf 3.2.1 en kosten voor de algemene 
bedrijfsvoering, zoals het salaris van personeelsleden die zich niet rechtstreeks bezighouden met 
lesgeven.
De baten van het SC en VC worden voor het overgrote deel verstrekt door de UT in de vorm van 
een centrale bijdrage en als compensatie op de huisvestingslasten, zoals weergegeven in figuur 5. 
Verder halen SC en VC opbrengsten uit verhuur aan externen; de grootste externe huurder is de 
sportopleiding CIOS. Dit geld komt centraal binnen via het Reserveringsbureau en wordt daarna 
afgedragen aan het betreffende cluster. Tenslotte zijn er opbrengsten uit deelname aan 
cursussen, toegangskaartjes voor voorstellingen en het zwembad, fitnesskaarten, verkoop van de 
Xtra-card en de sportkantine. Bij Sport komt er nog geld binnen via werknemers die op de 
universiteit sporten, deels via de werknemersvereniging OPUT en deels rechtstreeks van de 
werknemers. 

Figuur 5: taartdiagrammen baten Sport en Cultuur 

4.1.3 De universiteit 
Ondanks het feit dat Sport en Cultuur opbrengsten genereren uit externe partijen, zoals 
beschreven in de vorige paragraaf, zijn deze in beide clusters niet voldoende om de lasten te 
bekostigen en moet de universiteit een bijdrage leveren. Het beleid van de universiteit is dat de 
opbrengsten van de Sport- en Cultuurfaciliteiten niet voldoende hoeven te zijn om de lasten te 
dekken, omdat men belang hecht aan het bestaan van deze faciliteiten. Bovendien is uit 
onderzoek naar gemeentelijke sportaccommodaties gebleken dat het vrijwel onmogelijk is om 
sportaccommodaties kostendekkend te laten zijn. Geconcludeerd is dat sinds het einde van de 
jaren zeventig de verliezen op de exploitatie van sportaccommodaties versneld gegroeid zijn 
door de sterke stijgingen van energie-, materiaal- en personeelslasten (Tarievenbeleid 
sportaccommodaties, 1984). 
Hieronder zal enkel ingegaan worden op de lasten die de universiteit heeft voor de sport- en 
cultuurfaciliteiten, deze bestaan uit:  

Huisvestingslasten van de faciliteiten op de campus die voor sport en cultuur gebruikt 
worden, hierbij gaat het voornamelijk om het Sportcentrum en de Vrijhof. Deze lasten 
worden doorberekend aan Sport en Cultuur, maar de universiteit verstrekt hen wel weer 
een compensatie voor de huisvestingslasten. 
De universiteit verstrekt een centrale bijdrage aan Sport en Cultuur, zodat tekorten op de 
begroting aangevuld kunnen worden. 
Lasten die niet doorberekend worden, hierbij gaat het voornamelijk om onderhoudslasten 
en energielasten. Bij onderhoud kan gedacht worden aan het onderhoud van de 
grasvelden en bij energielasten aan de verlichting van de voetbalvelden. Het betreft 
lasten die moeilijk toe te rekenen zijn, omdat onduidelijk is welk percentage hiervan 
gemaakt wordt voor de afdeling SA&C. 

Bacheloropdracht R.A. Busschers 21



De lasten die niet doorberekend worden aan SA&C door de universiteit worden buiten dit 
onderzoek gehouden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebrek aan toegevoegde waarde 
die inzicht in deze kosten zou opleveren en de gevoeligheid van deze gegevens. Het toerekenen 
van deze kosten op structurele basis kost veel manuren werk en levert weinig op, omdat de 
lasten toch niet door SA&C betaald worden. Inzicht in de lasten binnen SA&C levert meer op, 
omdat dit gebruikt kan worden om mensen verantwoordelijk te stellen. Bovendien kan er beter 
eerst gekeken worden binnen de afdeling, voordat het onderzoek verbreedt wordt naar 
daarbuiten.  
Als precies bekend zou worden welke lasten door de Universiteit opgebracht worden die eigenlijk 
doorberekend zouden moeten worden aan SA&C, dan bestaat het risico dat deze lasten in de 
toekomst ook betaald zullen moeten worden door SA&C. Om deze reden bestaat er in de 
organisatie weinig behoefte aan inzicht in deze lasten. Bovendien gaat het om een relatief klein 
aandeel in de totale lasten voor Sport- en Cultuurfaciliteiten. 

4.2 Totstandkoming van begroting
De samenvoeging van de clusters Sport en Cultuur in SA&C heeft geen directe gevolgen gehad 
voor de financiële functie. Voorlopig stellen de clusters nog afzonderlijk een begroting op, onder 
anderen om te voorkomen dat tekorten bij Sport opgevangen worden met gelden van Cultuur; al 
zal hier mogelijk in de toekomst verandering in komen. De begroting van Sport voor 2008 staat in 
appendix 8.7 en de begroting voor Cultuur in appendix 8.8 (Jaarplan 2008 Student Union, 2008). 
Een begroting bestaat normaliter uit een winst- en verliesrekening, een gebudgetteerde balans 
en een kasbegroting (Horngren, Foster & Datar, 2000). De begroting zoals deze is opgesteld door 
de clusters Sport en Cultuur is van een hybride vorm tussen een winst- en verliesrekening en een 
kasbegroting in.  
Sinds een flink aantal jaren hebben Sport en Cultuur niet meer de beschikking over eigen 
reserves. Deze zijn opgenomen door de universiteit, die hierdoor ook tekorten op de begroting 
aanvult. Mocht men een grote investering willen doen, dan moeten de plannen voorgelegd 
worden aan het College van Bestuur die vervolgens bepaalt of het geld beschikbaar gesteld 
wordt.
Het opstellen van een begroting dient drie doelen (Granof, 2001), namelijk  

Planning. De begroting bevat het ‘programma’ en de geplande allocatie van middelen. 
Beheersbaarheid. Begrotingen helpen om te controleren of geraamde middelen 
binnenkomen en uitgegeven worden als verwacht. 
Rapporteren en evalueren. Begrotingen zijn de basis voor rapporten en evaluaties aan het 
einde van een periode. 

Bij Sport en Cultuur komt de begroting als volgt tot stand: het College van Bestuur stelt een 
begroting op voor de gehele universiteit, waarin een bepaald bedrag staat voor Sport en Cultuur. 
Op basis hiervan stellen de sectoren Sport en Cultuur in samenwerking met FEZ een 
kostensoortenbegroting op; dit specificeert de omvang van de diverse middelencategorieën, zoals 
personeel en materiële voorzieningen. Verder kunnen de entiteiten waarop een begroting 
betrekking heeft kostenplaatsen of kostendragers zijn. Een kostenplaatsenbegroting specificeert 
de middelen naar de plek in de organisatie waarop inkomsten en uitgaven betrekking hebben. 
Deze zogenaamde plek hoeft geen fysieke plek te zijn, maar kan ook verwijzen naar 
verantwoordelijkheden. Een kostendragerbegroting specificeert de middelen naar de 
programma’s die door één of meer organisatieafdelingen afzonderlijk of gezamenlijk worden 
gerealiseerd (Groot & Van Helden, 2007). Een voorbeeld van een dergelijk programma binnen de 
afdeling SA&C is een gezamenlijke Sport en Cultuurdag. Bij Cultuur houdt men zelf een 
kostenplaatsenbegroting bij. Mogelijk kan er in de toekomst binnen SA&C een 
kostendragersbegroting opgesteld worden, zodat het gemakkelijker wordt om gezamenlijke 
projecten op te zetten. 
In het opstellen van de begroting hebben de clusters weinig vrijheden, omdat een groot deel van 
de lasten vast staat, voor beide clusters ongeveer 85%. Zo moet er een aanzienlijk bedrag betaald 
worden aan vaste lasten voor huisvesting, bij sport ongeveer 55% van het totale budget en bij 
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cultuur ongeveer 45%. Bovendien heeft een groot deel van het personeel een vaste betrekking. 
Het in vaste dienst hebben van instructiepersoneel wordt door de afdelingshoofden gezien als een 
probleem, omdat dit de keuzevrijheid bij het organiseren van onder anderen cursussen 
belemmert. Momenteel lost men dit op door iedere vaste kracht die vertrekt te vervangen door 
een zelfstandige die op uurbasis ingehuurd wordt.  
Bovendien hebben het SC en VC een keuze kunnen maken in de wijze waarop zij met hun 
huisvestingslasten omgaan; er bestaan op de UT namelijk acht tarieven voor huisvesting. Ieder 
tarief heeft een ander uitrustingsniveau; zo worden de uitgaven voor investeringen in de ruimte 
bij een hoog tarief betaald door het facilitair bedrijf en niet door de afdeling zelf, terwijl deze 
uitgaven bij een laag tarief wel door de afdeling betaald moeten worden. Door te kiezen voor 
een hoog tarief hoeft men zich geen zorgen te maken over grote investeringen. Daarentegen is 
het budget minder flexibel inzetbaar, omdat de vaste lasten hoger zijn. Bij Cultuur is gekozen 
voor het duurste tarief; bij Sport zijn wisselende tarieven, waardoor een deel van de 
investeringen in de ruimtes zelf bekostigd moet worden. 
Het cluster Cultuur is over het algemeen genomen de afgelopen jaren binnen het budget 
gebleven, Sport echter heeft het budget de afgelopen jaren overschreden met gemiddeld 10%. 
Het is onduidelijk of Sport te kampen heeft met structureel te weinig financiële middelen, door 
een groeiend aantal sportieve studenten, of dat er andere zaken spelen. Meer inzicht in de lasten 
zou ook kunnen bijdragen aan het inperken van de budgetoverschrijding, omdat knelpunten 
waarneembaar worden. 

4.3 Boekhouding
Alle uitgaven van SA&C worden nauwkeurig bijgehouden en onder een gespecificeerd nummer 
opgeslagen in het boekhoudprogramma Oracle Projects. Wanneer er een aanschaf gedaan is voor 
Sport of Cultuur komt er bij FEZ een factuur binnen. In sommige gevallen komt de factuur eerst 
bij SC of VC binnen; deze stuurt de factuur dan door naar FEZ.  
Bij het registreren krijgt de factuur een projectnummer toegewezen, ofi-nummer genaamd. De 
eerste vier cijfers geven het cluster aan; 7403 is Sport en 7404 is Cultuur. Onder het ofi-nummer 
zit een grootboeknummer, met daar weer onder een zogenaamd boekstuknummer dat specifiek 
voor de factuur is. Het ofi-nummer geeft de kostenplaats aan, het grootboeknummer de 
kostensoort. De ofi-nummers zijn in 2008 gewijzigd; de gehanteerde ofi-nummers en 
grootboeknummers staan in appendix 8.9. Een voorbeeld van de inboekstructuur is te vinden in 
de uitdraai van de grootboekrekening van 2007, zie appendix 8.10; een ergonomieboek staat 
geregistreerd onder ofi-nummer 73031400 (sport- bedrijfssport), grootboeknummer 2610 
(boeken) en boekstuknummer 307010134.  
Het toekennen van een dergelijk gespecificeerd nummer, zorgt ervoor dat heel nauwkeurig 
bijgehouden wordt aan welke kostensoorten geld wordt uitgegeven. Echter zijn de kosten die 
gemaakt worden voor een specifieke activiteit hierin niet zichtbaar. Bovendien ontbreekt de 
relatie tussen de inboekstructuur en de begroting, waardoor het voor het afdelingshoofd niet 
mogelijk is om op ieder moment te zien hoeveel geld er nog vrij te besteden is aan een 
begrotingspost.
Het ofi-nummer en grootboeknummer wordt door FEZ toegekend. Aan ieder ofi-nummer heeft 
het systeem één projectcoördinator gekoppeld; deze moet de factuur goedkeuren. Aan deze 
persoon verstuurt FEZ per email automatisch de factuur.  
De projectcoördinator maakt eventuele aanpassingen aan het grootboeknummer en ofi-nummer 
en keurt vervolgens de factuur goed. Bij Cultuur is voor een ofi-nummer iemand 
verantwoordelijk, die de beschikking heeft over een bepaald budget en de goedkeuring van 
facturen binnen dit project doet. Per ofi-nummer wordt ook een begroting gemaakt en het 
afdelingshoofd Cultuur controleert regelmatig of goed omgegaan wordt met het budget; ze 
werken bij Cultuur met een schaduwboekhouding. Bij Sport zijn ook projectcoördinatoren maar 
er wordt geen begroting opgesteld per ofi-nummer, ook de goedkeuring van facturen gebeurt 
centraal door het afdelingshoofd Sport. 
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Voor het goedkeuren van een factuur heeft de verantwoordelijke persoon bevoegdheid tot 5000 
euro binnen de begroting en tot 500 euro daarbuiten. Voor facturen die hierboven komen is een 
tweede handtekening nodig. 
Figuur 6, hieronder, geeft schematisch het proces van inboeken bij Sport en Cultuur weer. 

Figuur 6: inboekproces bij Sport en Cultuur 

Door middel van het programma Business Objects kunnen gewenste gegevens gehaald worden uit 
Oracle Projects, dat als het ware een database is. Business Objects kan de gegevens op meerdere 
manieren structureren, zo kan een uitdraai gemaakt worden op kostensoorten of op 
kostenplaatsen. De uitdraai in appendix 8.10 is een voorbeeld van een uitdraai op kostenplaats. 

4.4 Gesignaleerde problemen 
Hieronder volgen puntsgewijs problemen met betrekking tot de gehele financiële gang van zaken 
omtrent Sport en Cultuur, deze volgen grotendeels uit hetgeen hierboven beschreven. Om geen 
herhaling te zijn van de problemen uit probleemkluwen uit paragraaf 1.2.1, zal enkel gekeken 
worden naar zaken die aan het licht gekomen zijn in gesprekken en gedurende het doornemen  
van data:
1) Op de universiteit heerst een enigszins ambtelijk cultuurtje waarin weinig motivatie lijkt te 

zijn om binnen de begroting te blijven of om inzicht te creëren in de kosten. De indruk 
wordt gewekt dat men het gevoel heeft dat alles toch uit één geldzak komt en tekorten wel 
aangevuld worden.  

2) Bovendien bestaat na aanleiding van gesprekken het vermoeden dat er binnen de 
organisatie verminderde motivatie is om actief te proberen de lasten te minimaliseren, 
doordat reserves centraal beheerd worden. 

3) Bij sport heeft men jaarlijks een overschrijding van het budget van ongeveer 10%. De 
centrale bijdrage van de UT is al jaren ongeveer gelijk terwijl het aantal deelnemers aan 
Sport en Cultuur toeneemt, waardoor de bijdrage per deelnemer aan Sport en Cultuur 
afgenomen is van 640 euro in 2002 naar 444 in 2007 (Begrotingsbrief Disc, 2007). Structureel 
te weinig financiële middelen zou dus een oorzaak kunnen zijn van de budgetoverschrijding. 
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Maar ook een gebrek aan inzicht in de baten en lasten is mogelijk een oorzaak; in ieder 
geval zou meer inzicht kunnen helpen om de oorzaken van de overschrijding te 
identificeren.  

4) Geldstromen zijn inflexibel door een grote hoeveelheid vaste uitgaven. Zowel Sport als 
Cultuur heeft veel vaste uitgaven aan huisvesting en personeel. Op het eerste gezicht valt 
hieraan niets te veranderen en voor huisvesting geldt dit ook in grote mate. Maar door 
personeel op uurbasis in te huren voor het geven van training en cursussen, ontstaat er 
meer flexibiliteit in het cursusaanbod. Het verdient aanbeveling deze werkwijze door te 
zetten en verder uit te breiden. 

5) Het afdelingshoofd heeft geen inzicht in de uitgaven die hij/zij gedaan heeft. Na 
goedkeuring wordt de factuur verder verwerkt bij FEZ en heeft het afdelingshoofd er geen 
zicht meer op. Hij/zij ontvangt alleen periodiek een overzicht dat aangeeft hoeveel van het 
clusterbudget reeds uitgeven is. Dit overzicht is bovendien van het gehele cluster en niet 
per ofi-nummer. Bij Cultuur worden daarom zogenaamde schaduwboekhoudingen per 
project bijgehouden.  

6) De sector Sport kent geen projectbegrotingen, waardoor projectcoördinatoren niet overzien 
of hun uitgaven stroken met de totale begroting van Sport. 

7) De kostenplaats wordt toegekend door FEZ, terwijl het afdelingshoofd een betere kennis 
heeft van de betreffende uitgave. Het afdelingshoofd kan de kostenplaats eventueel 
wijzigen, maar dit is lastig en gebeurt weinig. Hierdoor kunnen kosten onder de verkeerde 
kostenplaats in de boekhouding komen te staan. 

8) De onoverzichtelijk grote hoeveelheid grootboeknummers, zie appendix 8.9, maakt correct 
inboeken onnodig ingewikkeld en veroorzaakt fouten. 

De eerste twee genoemde problemen hebben betrekking op de bedrijfscultuur en zijn bijzonder 
lastig te veranderen, toch kan dit onderzoek mogelijk leidden tot meer kostenbewustzijn. Zoals 
aangeven bij het derde punt, kan meer inzicht helpen om de oorzaken van de overschrijding bij 
Sport te identificeren. Het vierde probleem, de inflexibiliteit van personeelslasten, kan opgelost 
worden door personeel als zelfstandigen op uurbasis in te huren. De laatste vier punten kunnen 
aangepakt worden door kritisch te kijken naar het boekhoudproces en –systeem. Ook de 
problemen uit de probleemkluwen kunnen opgelost worden door herinrichting van het 
boekhoudproces, zoals reeds gebleken is in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 5 zal oplossingsrichtingen met 
betrekking tot het boekhoudproces bespreken en beoordelen. 
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5 Oplossingsrichtingen

De vragen waarop dit hoofdstuk antwoord geeft, zijn: 
2) Welke doelen worden er door de gebruikers gesteld aan het boekhoudsysteem? 
4) Welke andere veranderingen zouden doorgevoerd moeten worden in de boekhouding? 
5) Welke veranderingen zouden er op basis van de veranderingen in de boekhouding moeten 

plaatsvinden in de organisatie? 
Het onderzoek is uitgevoerd zoals beschreven in paragraaf 2.2.2. De geformuleerde doelen die 
voortgekomen zijn uit de eerste stap van het proces staan in paragraaf 5.1. 
Gebleken is helaas gedurende het onderzoek dat het niet mogelijk is om wijzigingen aan te 
brengen in de gehanteerde kostenplaatsen, paragraaf 5.2 gaat hier verder op in. Hierdoor is 
beantwoording van de derde onderzoeksvraag ‘Op welke wijze kan de structuur van 
inboeknummers hiertoe heringericht worden?’ niet verder relevant. Ook de betekenis van vraag 4 
is door deze ontwikkeling verandert; deze is veel belangrijker geworden. De vragen 4 en 5 
worden gezamenlijk behandelt; hiervoor zijn een aantal nieuwe oplossingsrichtingen 
gegenereerd, die logischerwijs niet hetzelfde resultaat opleveren als de eerder gekozen 
oplossingsrichting. Paragraaf 5.3 bespreekt kort deze mogelijke oplossingsrichtingen, paragraaf 
5.4 en 5.5 beoordelen de oplossingsrichtingen op de criteria haalbaarheid en wenselijkheid.
Waarbij paragraaf 5.4 gaat over oplossingsrichtingen die betrekking hebben op de structuur en 
paragraaf 5.5 over oplossingsrichtingen met betrekking tot het toerekenen van kosten. 

5.1 Geformuleerde doelen van boekhoudsysteem 
Naar aanleiding van gesprekken met gebruikers en de opdrachtgever zijn de volgende doelen 
geformuleerd voor de nieuwe inboekstructuur: 
1) Een heldere en overzichtelijke structuur; concreet houdt dit in dat er gebruik gemaakt 

wordt van minder nummers en de inhoud van een groep begrijpelijk is voor elke gebruiker, 
waardoor minder fouten gemaakt worden en tijd bespaard wordt.

2) Het afleidbaar zijn van benodigde gegevens rechtstreeks uit het boekhoudprogramma. In 
het Sportcentrum hebben ze een overzicht gemaakt van de kosten per sportvereniging, 
hiervoor was veel zoekwerk nodig. Deze gegevens zouden gemakkelijk uit het 
boekhoudprogramma te halen moeten zijn. 

3) Gegevens moeten voor alle gebruikers op ieder moment opvraagbaar zijn. Momenteel 
krijgen de afdelingshoofden periodiek een overzicht van FEZ waarop zij kunnen zien hoeveel 
geld voor iedere post nog beschikbaar is. Dit zouden zij graag op ieder gewenst moment 
kunnen opvragen.

4) Een duidelijke overeenkomst tussen de gebruikte inboeknummers en de posten op de 
begroting.

5) Inzicht creëren in de verhouding tussen verenigingsgerelateerde kosten en niet-
verenigingsgerelateerde kosten. Dit is van belang omdat het beleidsuitgangspunt is dat er 
prioriteit gesteld wordt aan verenigingsgebonden activiteiten boven niet-
verenigingsgebonden activiteiten. Dit zou dus ook moeten blijken uit de kosten die gemaakt 
worden voor beide typen activiteiten, maar dit is niet bekend.

6) Inzicht creëren in de kosten die gemaakt worden voor een activiteit/evenement/ 
voorstelling/etcetera. Aan de hand hiervan kan besloten worden of bijvoorbeeld niet te 
weinig kosten doorberekend worden of wat de prijs van een toegangskaartje zou moeten 
zijn.

7) Inzicht creëren in de kosten die per vereniging gemaakt worden door het SC of VC. 
Beleidsuitgangspunt is namelijk dat de kosten die gemaakt worden door de SU en de dienst 
SA&C, per student die aan verenigingsgebonden sport of cultuur doet in redelijke 
verhouding moet staan tot de eigen bijdrage van de student. Dit punt is naar verder 
onderzoek toch niet relevant gebleken en voor dit moment niet haalbaar. Bovendien is een 
ander beleidsuitgangspunt van de SU dat iedere aangesloten vereniging gesubsidieerd 
wordt.
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8) Opdeling van inboeknummers naar accommodatie, personeel/instructie en materiaal, dit 
zijn de posten waarop een vereniging subsidie aan kan vragen.

Aan de hand van deze wensenlijst is een eerste opzet van een inrichting van de inboeknummers 
gemaakt, deze staat in appendix 8.11.  

5.2 Belangrijke randvoorwaarde 
Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is gebleken dat de wil niet altijd aanwezig is om inzicht 
in kosten te creëren, zowel op hoog niveau in de organisatie als op de werkvloer. Men volgt een 
uitgestippeld beleid, zonder hierbij al te veel notie te nemen van de kosten. Het gevoel dat al 
het geld toch uit één grote zak komt is meermaals expliciet uitgesproken. Op hoger niveau ziet 
men de meerwaarde van inzichtelijkheid niet zo en op de werkvloer vindt men het te tijdrovend.  
Een groter probleem deed zich voor toen gedurende het verdere verloop van het onderzoek 
duidelijk werd dat het implementeren van een nieuwe structuur van boeknummers niet mogelijk 
is. De gebruikte grootboeknummers zijn universiteitsbreed vastgelegd en worden voor alle 
diensten op de UT gebruikt; afwijken hiervan is onder geen beding toegestaan. De reden dat er 
universiteitsbreed gebruik gemaakt wordt van dezelfde kostensoorten is de mogelijkheid om alle 
diensten te kunnen samenvoegen tot één overzicht. Hierdoor kan er op universiteitsniveau 
financiële berichtgeving plaatsvinden en kan men de vereiste verantwoording aan de minister 
afleggen.
Deze vinding bracht een nieuwe, tot nog toe onopgemerkte, randvoorwaarde boven water. Deze 
randvoorwaarde maakt dat het vooralsnog vruchteloos is om verder te zoeken naar een antwoord 
op de derde onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan de structuur van inboeknummers hiertoe 
heringericht worden?’  

5.3 Potentiële oplossingsrichtingen 
De in paragraaf 5.2 boven water gekomen randvoorwaarde, heeft implementatie van de optimale 
oplossingsrichting voorlopig onmogelijk gemaakt. Om deze reden wordt er gekeken naar nieuwe 
oplossingen binnen deze inkadering, waarbij de lezer zich ervan bewust moet zijn dat het hierbij 
gaat om suboptimale oplossingsrichtingen. Deze oplossingen zijn gegenereerd door gesprekken te 
voeren met de betrokkenen, door brainstormen en door te spreken met andere Technische 
Bedrijfskunde studenten. De gegenereerde oplossingsrichtingen zijn: 
1) Het opstellen van richtlijnen voor het inboeken van facturen op ofi-nummers, hierdoor 

ontstaat er eenduidigheid. Vragen die hierbij opkomen zijn: 
o Over welke ofi-nummers bestaat onduidelijkheid? 
o Welke richtlijnen zouden duidelijkheid scheppen? 

2) Het aanpassen van ofi-nummers. De grootboeknummers kunnen niet worden aangepast, 
maar ofi-nummers kunnen dat wel. Vragen die hierbij opkomen zijn: 

o Welke ofi-nummers zouden opgesplitst moeten worden? 
o Welke ofi-nummers zijn niet nuttig? 
o Welke nieuwe ofi-nummers zijn gewenst? 

3) Het optimaliseren van het inboekproces en de bijbehorende verdeling van 
verantwoordelijkheden. Vragen die hierbij opkomen zijn: 

o Wie zou een factuur moeten inboeken? 
o Wie zou een factuur moeten goedkeuren? 
o Wie zou welke gegevens moeten kunnen opvragen? 
o Welke verbeteringen in het proces zijn mogelijk? 

4) Het voeren van een, of het professionaliseren van de reeds gebruikte, schaduwboekhouding 
waarin gegevens bijgehouden worden die niet opvraagbaar zijn uit het huidige 
boekhoudsysteem. Vragen die hierbij opkomen zijn: 

o Welke gegevens zouden bijgehouden moeten worden? 
o Wie moet deze gegevens bijhouden? 
o Op welke wijze kan dit vormgegeven worden? 
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5) Een conversiemethode opzetten waarmee uit de bestaande gegevens de gewenste gegevens 
afgeleid kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld voor huisvestingslasten 
een grove allocatiemethode toegepast wordt, zodat een indicatie gegeven kan worden van 
verenigingsgebonden activiteiten aan de hand van de gegevens uit het boekhoudsysteem. 
Vragen die hierbij opkomen zijn: 

o In welke kosten is in de organisatie inzicht gewenst? 
o Waarnaar zijn deze kosten op te delen? 
o Op welke wijze zijn deze kosten af te leiden uit reeds opgeslagen gegevens?  

6) Het toerekenen van kosten die nu op algemeen geboekt worden, aan projecten. Vragen die 
hierbij opkomen zijn: 

o In hoeverre moet je huisvestingslasten toerekenen? 
o In hoeverre moet je personele lasten toerekenen? 
o In hoeverre moet je materiaalkosten toerekenen? 
o In hoeverre is dit alles mogelijk binnen het huidige systeem en personeelsbestand? 

Paragraaf 5.4 behandelt de oplossingsrichtingen één tot en met vier, en paragraaf 5.5 de 
oplossingsrichtingen vijf en zes. Deze opdeling is gemaakt omdat de eerste vier 
oplossingsrichtingen betrekking hebben op de structuur en de laatste twee op het toerekenen van 
kosten. De oplossingsrichtingen vijf en zes staan daarmee los van de eerste vier 
oplossingsrichtingen, omdat zij naast alle structuurgerichte oplossingsrichtingen mogelijk 
toegevoegde waarde hebben. 

5.4 Beoordeling oplossingsrichtingen met betrekking tot structuur 
De bovenbeschreven oplossingsrichtingen zijn besproken met de opdrachtgever, de 
afdelingshoofden van Sport en Cultuur en FEZ. In deze gesprekken is gesproken over de 
wenselijkheid en haalbaarheid van iedere oplossingsrichting. Deze twee criteria zijn heel breed 
en zijn daarom opgedeeld naar een aantal makkelijker te beoordelen subcriteria. 
Volgens Kepner en Tregoe (1981) zijn er twee typen criteria, die door hen ‘vereisten’ en 
‘wensen’ genoemd worden. Als er niet voldaan wordt aan een vereiste dan valt de oplossing 
onmiddellijk af. De vereisten kunnen afgeleid worden uit de randvoorwaarden uit paragraaf 
2.2.1. In dit geval zijn twee punten relevant: het handhaven van het huidige systeem en het 
opleidingsniveau en de beschikbare tijd van werknemers. Dit laatste punt wordt echter niet 
meegenomen als vereiste maar als wens, omdat het geen harde voorwaarde is. De 
oplossingsrichtingen worden beoordeeld op hun relatieve score op de wensen-criteria. Het is in 
dit geval niet nodig om hierbij gewichten en getalmatige scores aan te geven, omdat de 
oplossingen elkaar niet uitsluiten. Het is enkel zaak om per oplossingsrichting te beoordelen of 
deze geïmplementeerd dient te worden.  

Voor het criteria haalbaarheid van de oplossing, zijn de volgende subcriteria opgesteld: 
Vereiste 
1) Kan de oplossing geïmplementeerd worden binnen het huidige boekhoudsysteem? 
Wensen
2) In hoeverre zijn er kosten verbonden aan de oplossing? 
3) In hoeverre vergt de oplossing extra manuren of extra opleiding van de medewerkers? 

Voor het criteria wenselijkheid van de oplossing zijn de volgende subcriteria opgesteld: 
Wensen
4) In hoeverre levert de oplossing een bijdrage aan de doelen die in paragraaf 5.1 

geformuleerd zijn? 
5) In hoeverre stuit de oplossing op bezwaren anders dan geformuleerd in de punten 1,2 en 

3?
De oplossingrichtingen zullen kort toegelicht worden, waarna een puntsgewijze beoordeling op 
bovenstaande subcriteria volgt. 
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5.4.1 Opstellen van richtlijnen voor gebruik ofi-nummers 
Momenteel worden facturen niet altijd consistent ingevoerd, waarmee bedoeld wordt dat 
soortgelijke facturen onder verschillende grootboeknummers of ofi-nummers in de boekhouding 
staan. Vooral het boeken op een onjuist ofi-nummer heeft gevolgen, omdat hierdoor kosten aan 
een verkeerd project toegerekend worden. Er bestaan soms meerdere ofi-nummers die 
toepasselijk zijn en dan kunnen richtlijnen helpen om te bepalen waaronder een factuur geboekt 
moet worden. Een concreet voorbeeld kan helpen om dit te verduidelijken: bij Cultuur bestaat 
een ofi-nummer voor voorstellingen en één voor publiciteit, promotieposters voor een 
voorstelling zouden in dit geval zowel onder voorstellingen als onder publiciteit geboekt kunnen 
worden. Door richtlijnen op te stellen kan er consequenter ingeboekt worden, waardoor een 
beter beeld van de projectkosten ontstaat.  
1) Het opstellen van richtlijnen gebeurt buiten het systeem en geeft aan hoe het systeem 

gebruikt moet worden. Er bestaat dus geen enkel probleem bij het implementeren van deze 
oplossing binnen het huidige boekhoudsysteem. 

2) Aan deze oplossing zijn nauwelijks kosten verbonden, omdat het hier gaat om een 
bewustwordingsproces. 

3) Er moeten binnen Sport en Cultuur eenmalig richtlijnen opgesteld worden, bij voorkeur 
schriftelijk. Daarna is het zaak om van tijd tot tijd te evalueren en eventueel nieuwe 
richtlijnen op te stellen. Dit vergt weinig tijd en bovendien kan het weer tijd besparen bij 
het inboeken, omdat op dat moment dan geen overleg hoeft plaats te vinden.  

4) Deze oplossing draagt bij aan het behalen van het eerste doel uit paragraaf 5.1 doordat het 
meewerkt aan een structuur die voor de gebruikers begrijpelijker is en daarom 
consequenter gebruikt wordt.  

5) Er kleven geen verdere bezwaren aan het opstellen en hanteren van richtlijnen voor het 
inboeken van facturen op ofi-nummers. 

Concluderend kan gesteld worden dat het van belang is om consequent in te boeken, dit kan 
bereikt worden door richtlijnen op te stellen binnen de sector, eventueel in overleg met FEZ.  

5.4.2 Aanpassen van ofi-nummers 
Het wijzigen van de ofi-nummers is reeds per 1 januari 2008 gebeurd aan de hand van overleg 
tussen de afdelingshoofden en FEZ. Een deel van de ofi-nummers is gerelateerd aan de 
verantwoordelijkheden van stafmedewerkers, coördinatoren genaamd. Bij Sport zijn er 
coördinatoren voor:     Bij Cultuur voor: 

Onderhoud 
Fitness
Verenigingen 
Bedrijfssport
Zwembad

Voorstellingen 
Cursussen 
Verenigingen 
Kunstcollecties

De overige ofi-nummers zijn de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd, in appendix 8.9 
staat een compleet overzicht van ofi-nummers.  
1) Het aanpassen van ofi-nummers is binnen het systeem geen probleem. Er zijn echter twee 

aspecten om rekening mee te houden, namelijk dat een wijziging alleen op 1 januari 
ingevoerd kan worden en eenmaal gebruikte nummers kunnen niet hergebruikt worden.  

2) Het wijzigen van ofi-nummers kost geen geld. 
3) Het wijzigen van ofi-nummers kost ook praktisch geen manuren. 
4) Ofi-nummers kunnen gebruikt worden om inzicht te creëren in de baten en lasten van een 

activiteit, doordat voor iedere activiteit waarin men inzicht zou willen hebben een apart 
ofi-nummer aangemaakt kan worden. Hierdoor werkt deze oplossing mee aan het behalen 
van de doelen 1, 5 en 6 uit paragraaf 5.1. 

5) Er kleven twee bezwaren aan het wijzigen van ofi-nummers, namelijk er bestaat het risico 
op veranderingsmoeheid in de organisatie, omdat de nummers reeds per 1 januari 2008 
gewijzigd zijn. En door nieuwe nummers te kiezen verlies je de opgeslagen geschiedenis, 
hiermee wordt bedoeld dat zodra er overgegaan wordt op nieuwe nummers een financiële 



vergelijking van projecten met eerdere jaren bijzonder lastig wordt. Toch zijn dit geen 
grote bezwaren en wegen ze niet op tegen het extra inzicht dat gecreëerd kan worden door 
gericht ofi-nummers te kiezen.  

Concluderend kan gesteld worden dat het in ieder geval relevant is om de ofi-nummers te 
behouden die in bovenstaand overzicht genoemd worden, zodat coördinatoren 
verantwoordelijkheid kunnen afdragen over hun uitgaven. Verder geldt dat ofi-nummers gebruikt 
kunnen worden om inzicht te creëren in de baten en lasten van een activiteit, doordat voor 
iedere activiteit waarin men inzicht zou willen hebben een apart ofi-nummer aangemaakt kan 
worden. Daarom is het belangrijk om de ofi-nummers jaarlijks te evalueren; hierbij moet ook 
gekeken worden naar grote projecten die voor de deur staan. Het kan dan wenselijk zijn om 
hiervoor een apart ofi-nummer in het leven te roepen. Men moet niet bang zijn voor te veel 
nummers; een grotere hoeveelheid ofi-nummers biedt meer inzicht en kent minimale nadelen 
zolang de nummers consequent en juist gebruikt worden. Hiermee wordt echter niet gezegd dat 
meer altijd beter is, enkel dat het zeer de overweging waard is om voor activiteiten waarin men 
kosteninzicht wil een ofi-nummer aan te maken. 

5.4.3 Optimaliseren van inboekproces met betrekking tot verantwoordelijkheden 
Deze oplossingsrichting gaat in op hoe verantwoordelijkheden binnen het inboekproces verdeeld 
zouden moeten zijn. Het gaat dan om wie welke handelingen uitvoert en welke mogelijkheden 
men binnen het systeem heeft. Het beste kunnen deze twee deelrichtingen afzonderlijk 
behandeld worden. 

Handelingen 
Binnen het inboekproces is het om meerdere redenen van zwaarwegend belang dat 
verantwoordelijkheden gekoppeld zijn aan de taak van het inboeken, namelijk: 

Degene die de uitgave heeft gedaan of er verantwoordelijk voor is, kan het best beoordelen 
of een factuur klopt en onder het betreffende ofi-nummer hoort. 
De coördinator heeft op deze wijze meer zicht op zijn uitgaven en zijn budget, waardoor de 
kans op overschrijding afneemt. 
Door mensen zelf de facturen te laten goedkeuren, komen alle bedragen nog eens voorbij 
en dit zorgt ervoor dat geld gaat leven bij de werknemers en zij zich er bewuster van zijn.  

Om deze redenen zouden coördinatoren zelf de facturen die bij hun project horen moeten 
goedkeuren. Bij Cultuur worden facturen al rechtstreeks vanuit FEZ naar de betreffende 
coördinator gestuurd. Voorstel is om deze methode eveneens bij Sport in te voeren. 
1) In het boekhoudsysteem is aan ieder ofi-nummer een verantwoordelijke gekoppeld, dit kan 

het afdelingshoofd zijn, maar ook een projectcoördinator. Het systeem biedt dus geen 
belemmeringen om de goedkeur-taak te laten uitvoeren door de projectcoördinator.  

2) Deze oplossing kost geen geld.  
3) Deze oplossing vergt extra tijd van de projectcoördinator, maar bespaart tijd van het 

afdelingshoofd. Over het geheel bespaart deze oplossing tijd, omdat de factuur hiermee 
rechtstreeks na degene gaat die er het meeste zicht op heeft; het afdelingshoofd hoeft over 
de juistheid van een factuur niet te gaan overleggen met de projectcoördinator. De 
medewerkers beschikken over voldoende kennis om in staat te zijn zelf te bepalen of een 
factuur goedgekeurd dient te worden. 

4) Deze oplossing draagt bij aan het eerste doel uit paragraaf 5.1 en heeft bovendien 
bovengenoemde voordelen. 

5) Er bestaan geen bezwaren tegen deze oplossing. Zoals reeds genoemd wordt bij Cultuur al 
op deze wijze gewerkt. 

Concluderend kan gesteld worden dat bij Sport evenals bij Cultuur de coördinatoren zelf een 
factuur zouden moeten goedkeuren. Om dit te kunnen doen is het wel van essentieel belang dat 
er projectbegrotingen opgesteld worden, zodat een coördinator kan zien hoeveel geld hij 
uitgeven mag. Paragraaf 5.4.5 gaat hier verder op in.  
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Mogelijkheden 
Enkel de medewerkers van FEZ hebben toegang tot het boekhoudprogramma en kunnen hierin 
kijken en wijzigingen aanbrengen. De overige gebruikers ontvangen een mailtje van een factuur 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn en keuren deze goed. Hierna hebben zij geen zicht meer op de 
facturen en de totaal uitgegeven bedragen. Hierom zou het goed zijn als iedere 
projectcoördinator voor zijn eigen ofi-nummer een kijkfunctie zou hebben in het 
boekhoudsysteem.
1) Voor het systeem kunnen licenties gekocht worden voor een kijkfunctie. 
2) Deze licenties zijn duur, bovendien zijn er in dat geval waarschijnlijk meer mensen op de 

UT die toegang zouden willen. Nu hebben enkel de mensen van FEZ toegang tot het 
systeem. Als iedere medewerker op de UT een licentie krijgt, kost dit volgens een grove 
schatting een paar ton in euro’s. 

3) Deze oplossing vergt veel tijd en bijscholing, omdat Oracle Projects een zeer uitgebreid en 
gecompliceerd programma is dat voor een leek niet zo maar te begrijpen is. Iedereen die 
iets op zou willen zoeken zal zich eerst diepgaand moeten verdiepen in de werking van het 
programma.

4) Deze oplossing draagt gericht en essentieel bij aan het behalen van het derde gestelde doel 
in paragraaf 5.1.

5) Er bestaan geen bezwaren tegen deze functie anders dan al genoemd in punt 2 en 3.  
Concluderend kan gesteld worden dat hoewel het een zeer wenselijke situatie is dat een 
coördinator ieder moment kan opvragen hoeveel geld hij al heeft uitgegeven, deze optie te veel 
tijd en geld kost en daarom niet haalbaar is. 
Wel kan men op ieder gewenst moment een overzicht aanvragen bij FEZ en deze per mail 
ontvangen. Hier zouden projectcoördinatoren dan ook geregeld gebruik van moeten maken. 

5.4.4 Voeren van schaduwboekhouding 
De mogelijkheid om op ieder moment inzicht te hebben in de gegevens kan ook gecreëerd 
worden door alle inkomsten en uitgaven binnen de sector zelf bij te houden, een zogenaamde 
schaduwboekhouding. Deels wordt er bij Sport en Cultuur al gewerkt met 
schaduwboekhoudingen, omdat het boekhoudsysteem van de UT niet de gewenste gegevens 
genereert. Bij Cultuur wordt per projectcoördinator een begroting gemaakt en bijgehouden 
hoeveel geld uitgegeven wordt, bij Sport houd men enkele gegevens over verenigingskosten bij.  
1) Het voeren van een schaduwboekhouding vindt plaats buiten het huidige systeem, omdat dit 

systeem blijkbaar niet de juiste gegevens genereert. Er wordt dus voldaan aan deze 
randvoorwaarde. 

2) Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze oplossing, buiten dat het manuren kost. 
3) Mocht deze oplossingsrichting gekozen worden dan ligt het voor de hand om de 

schaduwboekhouding te centraliseren bij de afdeling die over de meeste kennis van 
boekhouden beschikt, FEZ. FEZ echter heeft niet voldoende tijd om naast de eigen 
boekhouding nog een schaduwboekhouding bij te houden voor Sport en Cultuur. Dit verwijst 
de taak terug naar de afdelingshoofden, die ook geen tijd over hebben. Bovendien hebben 
zij weinig ervaring met boekhouden en zouden zij zich sterk moeten gaan verdiepen in de 
materie.

4) Door een schaduwboekhouding bij te houden kan inzicht gecreëerd worden in alle kosten 
waarin men inzicht zou willen en waarvan met het de tijd en moeite waard vindt om 
gegevens over bij te houden. Hierdoor kunnen de doelen 5, 6, 7 en 8 uit paragraaf 5.1 
bereikt worden. 

5) Bij deze oplossing wordt er wel op andere bezwaren gestuit dan tijdsbelasting, genoemd in 
punt 3. Op centraal niveau vindt men namelijk dat het niet toegestaan is om buiten het 
systeem gegevens bij te houden en dat dit ook zeker niet nodig is, omdat Oracle Projects 
alle gevraagde gegevens inzichtelijk kan maken. Bovendien is er sprake van redundantie van 
gegevens zodra gewerkt wordt met een schaduwboekhouding, waardoor er altijd verschillen 
zullen bestaan tussen beide interpretaties; dit levert discussie op over welke gegevens juist 
zijn.
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De bezwaren die genoemd worden in de punten 3 en 5 zijn zwaarwegend, waardoor het 
geprefereerd wordt het om zoveel mogelijk gewenste gegevens uit het huidige boekhoudsysteem 
te halen.

5.4.5 Afsluitende opmerkingen 
Aan de hand van de besproken oplossingsrichtingen zijn er nog een tweetal opmerkingen te 
maken.
1) Niet zozeer gericht op inzicht als wel op de mogelijkheid om te sturen wordt aanbevolen om 

aan de verschillende ofi-nummers een begroting te koppelen. Bij Cultuur is men hierin al 
heel ver, maar bij Sport wordt nog niet gewerkt met projectbegrotingen. Het best kunnen 
zij dit naar het voorbeeld van Cultuur gaan opzetten. Het hanteren van projectbegrotingen 
is van groot belang, omdat  

o deze sturing mogelijk maakt. 
o verantwoordelijkheden gedelegeerd kunnen worden. 
o de oorzaken van budgetoverschrijdingen aangewezen kunnen worden. 

2) Deze deelbegrotingen zouden niet als een vorm van schaduwboekhouding opgesteld moeten 
worden, maar juist binnen het boekhoudprogramma. Dat kan door per sector een begroting 
in matrixvorm te maken, met horizontaal de kostenplaatsen en verticaal de kostensoorten, 
zoals in figuur 7 schematisch weergegeven is. Hierdoor kan men de voordelen van 
kostensoortenbegrotingen combineren met die van kostenplaatsenbegrotingen, zie 
paragraaf 4.2. Momenteel worden grootboekrekeningen wel opgesplitst naar kostenplaatsen 
en kostensoorten, maar de begroting is een kostensoortenbegroting. Een horizontale 
optelling over alle kostenplaatsen zal weer de totale kostensoort leveren, zoals deze nu op 
de begroting staat.      

kostenplaatsen

Personele lasten 
   Schaalsalarissen
…

Huisvestingslasten 
…

Apparatuur/Inventaris
…

Materieel gebonden kosten 
…

Overige lasten 
…

   

Centrale ondersteuning 
   Compensatie huisvestingslasten
…

Opbrengst goederen en diensten 
…

   

Figuur 7: voorbeeld matrixbegroting Sport 
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5.5 Oplossingsrichtingen met betrekking tot toerekenen van kosten
Het toerekenen van kosten staat los van de oplossingsrichtingen die in paragraaf 5.4 behandeld 
worden en dient te gebeuren naast deze oplossingen, zodat ze elkaar aan kunnen vullen. Met 
name bij de voorgestelde matrixbegroting zoals hierboven weergegeven is het van belang dat 
kosten tot op zekere hoogte toegerekend worden. Er bestaan twee manieren waarop toerekening 
gedaan kan worden, buiten het systeem of binnen het systeem. Buiten het systeem kan gewerkt 
worden met een soort conversiemethode, zoals beschreven in paragraaf 5.5.1, dit verandert niets 
aan de gegevens die in het systeem bijgehouden worden. Voor een oplossing die binnen het 
systeem geïmplementeerd wordt geldt dit uiteraard niet, paragraaf 5.5.2 behandelt dit en 
benoemt eveneens de argumenten om wel of niet tot het toerekenen van overheadkosten over te 
gaan. De beoordeling van de oplossingsrichtingen zal eveneens gebeuren aan de hand van de 
criteria die opgesteld zijn in paragraaf 5.4. 

5.5.1 Conversiemethode
Met deze oplossingsrichting wordt bedoeld dat de toerekening van overheadkosten gebeurt op 
basis van een grove schattingsfactor. Bovendien kunnen hiermee kosten toegerekend worden aan 
activiteiten waaraan dat nu in het systeem niet kan, zoals een specifieke vereniging.  
1) Gegevens uit Oracle Projects kunnen geïmporteerd worden in een excelsheet, waarna ze op 

allerlei manieren getransformeerd en toegerekend kunnen worden. Het kan gaan om een 
simpele Excelsheet of een ingewikkelde applicatie. 

2) Deze methode kost veel extra geld als de opdracht om een conversieapplicatie te bouwen 
extern wordt uitgezet. Als gekozen wordt voor een eenvoudige excelsheet dan kan dit ook 
intern gemaakt worden, waardoor er geen extra kosten verbonden zijn aan deze 
oplossingsrichting.

3) Het maken van een conversieapplicatie kost veel tijd als dit intern gedaan wordt en 
bovendien is bepaalde kennis noodzakelijk, waarover niet iedereen beschikken zal. In het 
gebruik hoeft deze oplossingsrichting weinig extra tijd te kosten. 

4) Deze oplossingsrichting is vergelijkbaar aan het bijhouden van een schaduwboekhouding en 
biedt soortgelijke voordelen. Ook met een conversiemethode kan inzicht gecreëerd worden 
in kosten die men zou willen weten, waardoor eveneens bijgedragen kan worden aan de 
doelen 5, 6, 7 en 8 uit paragraaf 5.1. 

5) Kosten zouden via een vrije grove schattingsfactor toegerekend moeten worden aan 
activiteiten, waardoor de nauwkeurigheid ten opzichte van een schaduwboekhouding 
minder is.  

Ook bij deze oplossing geldt dat men op centraal niveau een sterk geloof heeft in de 
mogelijkheden van Oracle Projects en liever ziet dat deze gebruikt worden dan dat er systemen 
naast het huidige systeem draaien. Bovendien kost het bouwen van de applicatie veel geld, ofwel 
omdat de opdracht extern uitgezet wordt ofwel omdat deze veel interne manuren vergt. Om 
deze redenen wordt het niet aanbevolen om een conversiemethode te gebruiken. 

5.5.2 Kosten toerekenen aan projecten 
Veel kosten worden toegerekend aan het ofi-nummer ‘algemeen’ waarvan men zich kan afvragen 
of deze niet beter zouden passen onder een specifieker ofi-nummer. Deze paragraaf gaat over de 
toerekening van kosten en zal beginnen met het samenvatten van de argumenten voor en tegen 
kostenallocatie. Het gaat hierbij om overheadkosten, dit zijn indirecte kosten die 
gemeenschappelijk zijn voor meerdere kostobjecten. Na de argumenten voor en tegen volgt een 
conclusie over de mate waarin in deze specifieke situatie toerekening wenselijk is. Tenslotte 
wordt de voorgestelde oplossing beoordeeld aan de hand van de opgestelde subcriteria en volgt 
er een definitieve aanbeveling. 

Argumenten voor kostenallocatie
Zimmerman (1979) stelt dat het alloceren van overheadkosten gebruikt kan worden om 
individuele managers te stimuleren controle uit te oefenen op het gebruik van centrale diensten, 
waardoor zij minder gebruik maken van deze centrale diensten. Bovendien kan kostenallocatie 
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volgens Young (1985) en Jordan (1988) iedere medewerker in een organisatie motiveren om de 
winst van de organisatie te optimaliseren over alle alternatieve handelingswijzen, die vaak niet 
eens te overzien zijn door de directie. Omdat alle lasten als het ware doorberekend worden zal 
men minder geneigd zijn, projecten te ondernemen die een negatief resultaat opleveren.  
Cohen & Loeb(1982) stellen dat volledige kostenallocatie, bij een zuiver gemeenschappelijke 
input, kan zorgen voor efficiënte allocatie van de input. Met efficiëntie wordt in dit geval 
gedoeld op maximale winst. Whang (1989) gaat hierin nog een stapje verder door te stellen dat 
kostenallocatie een volledige informatie-efficiënte regel is waarmee de optimale oplossing 
bereikt wordt in zowel aankoop- als allocatieproblemen. Dit komt onder anderen doordat 
kostenallocatie gebruikt wordt als schatting voor moeilijk te observeren alternatieve kosten 
(Miller & Buckman, 1987). Dit zijn de kosten die de opbrengsten meten die verloren gegaan zijn 
door te kiezen voor alternatief A, als hiermee alternatief B uitgesloten wordt (Drury, 2007). Het 
is bijzonder lastig om deze kosten per keer te berekenen; stel dat het gaat over een 
vergaderruimte: de ene keer wordt deze ruimte door geen enkele ander organisatieonderdeel 
gewenst en zijn de alternatieve kosten nul. Terwijl een andere keer een ander 
organisatieonderdeel moet uitwijken naar een externe ruimte en hiervoor moet betalen. Door 
deze kosten te alloceren naar de verschillende organisatieonderdelen kunnen de alternatieve 
kosten geschat worden en kunnen op basis hiervan betere beslissingen genomen worden. Verder 
zorgt kostenallocatie voor de beschikking over meer informatie, namelijk over of er voldoende 
capaciteit beschikbaar is. Wanneer de gehele kosten van een gemeenschappelijk middel 
gealloceerd worden is er blijkbaar onvoldoende capaciteit beschikbaar (Zimmerman, 1979). 
Tenslotte dient kostenallocatie als informatiesysteem met betrekking tot de winstgevendheid van 
organisatieonderdelen (Beja & Zang, 1986). 

Argumenten tegen kostenallocatie 
Vele economen, waaronder Kaplan (1977) hebben in het verleden geschreven dat kostenallocatie 
onvermijdelijk arbitrair is. Zoals Thomas (1969) schreef is het onmogelijk om allocatie te baseren 
op een verdedigbare theorie. Zimmerman (1979) noemt het argument dat kostenallocatie het 
gebruik van gemeenschappelijke goederen demotiveert. En dat terwijl het gebruik van een 
gemeenschappelijk goed geen marginale kosten met zich meebrengt. Marginale kosten zijn de 
kosten voor het produceren van één extra product, dit zijn dus enkel de directe kosten (Berry & 
Jarvis, 2003). Bovendien verplaatst allocatie kosten weg van de plek waar ze gemaakt en 
beïnvloed kunnen worden naar andere plekken in de organisatie (Ashton, Hopper & Scapens, 
1991). Tenslotte is het nog relevant om de hogere kosten die allocatie met zich meebrengt in 
overweging te nemen (Zimmerman, 1979). 

Conclusie
Van belang bij het afwegen van genoemde argumenten is het om niet te vergeten dat SA&C een 
non-profit organisatie is.; kostenallocatie om van een product of dienst de prijs die berekend 
wordt aan klanten te kunnen bepalen is hier niet aan de orde. Vanwege het non-profit aspect is 
het argument van Cohen & Loeb en Whang, dat door middel van allocatie op een kostenefficiënte 
wijze gealloceerd wordt, ook niet relevant. Allocatie gebeurt binnen SA&C immers op basis van 
beleidsuitgangspunten, niet op basis van winstmaximalisatie. Ook de informatie over 
winstgevendheid die Beja & Zang aandragen is hier niet relevant.  
Zwaarwegend in dit opzicht is wel het feit dat door allocatie kosten verplaatst worden naar 
plekken in de organisatie waar ze niet beïnvloedbaar zijn.  
In dit concrete geval is het praktisch om de opdeling naar huisvestingslasten, personele lasten en 
materiaalkosten te maken. Het uitgangspunt bij de bepaling tot hoever de betreffende lasten 
toegerekend dienen te worden is de mate waarin de lasten op projectniveau beïnvloedbaar zijn. 

Huisvestingslasten. Voor het toerekenen van huisvestingslasten aan activiteiten zijn weinig 
argumenten te vinden, terwijl dit wel veel tijd en moeite kost. Ook zonder het doorgang 
vinden van een activiteit zal in bijna alle gevallen betaald moeten worden voor de 
huisvesting, waardoor deze lasten nauwelijks op projectniveau beïnvloedbaar zijn.  

Bacheloropdracht R.A. Busschers 34



Personele lasten. Het toerekenen van personele lasten aan een activiteit biedt wel 
meerwaarde, omdat een werknemer in het geval een activiteit niet bestond niet was 
aangenomen of zijn tijd aan een andere activiteit had kunnen wijdden. Bovendien is het 
eenvoudiger, omdat simpelweg gekeken kan worden met welke activiteit een medewerker 
zich bezighoudt en onder welke ofi-nummer deze activiteit valt. Als een medewerker zich 
bezighoudt met meerdere projecten moet geschat worden hoeveel procent van de tijd 
hij/zij zich aan iedere activiteit wijdt. Ook de loonkosten van de projectcoördinatoren 
kunnen toegerekend worden aan het betreffende project. Toch zullen de personele lasten 
van stafmedewerkers in enkele gevallen wel als overheadkosten te boek blijven staan, 
omdat tijdsbesteding te ingewikkeld is om te bepalen.  
Materiaalkosten. Materiaalkosten zullen alleen dan aan een project toegerekend kunnen 
worden als zij enkel voor dit project gebruikt worden. In andere gevallen zal de toerekening 
te arbitrair en bovendien te tijdrovend zijn om te bepalen. 

Beoordeling aan de hand van subcriteria 
Hieronder zal de boven beschreven oplossing getoetst worden aan de hand van de vijf subcriteria. 
1) Gehele facturen kunnen toegerekend worden aan een ofi-nummer, maar met de huidige 

licenties is het niet mogelijk om facturen een wegingsfactor mee te geven. Een rekening 
kan dus niet voor de helft toegerekend worden aan het ene ofi-nummer en voor de andere 
helft aan een ander. 

2) Een licentie waarmee wel weegfactoren meegegeven kunnen worden is duur en de 
organisatie is niet bereid deze uitgave te doen. Het toerekenen van een geheel 
factuurbedrag aan een ander nummer dan ‘algemeen’ kost geen extra geld. 

3) De hoeveelheid extra werk die deze oplossing met zich meebrengt is afhankelijk van de 
mate waarin besloten wordt kosten toe te rekenen en de kostensoorten waarvoor dit gedaan 
wordt. Bovendien kost deze oplossing extra tijd als besloten wordt de weging handmatig in 
te voeren.

4) Deze oplossing levert een essentiële bijdrage aan het bereiken van de doelen 5, 6 en 7 uit 
paragraaf 5.1. 

5) Aan deze oplossing kleven geen andere bezwaren dan die reeds genoemd zijn in de punten 2 
en 3. Tenzij een factuur handmatig verdeeld wordt over meerdere ofi-nummers, dit is 
namelijk behalve tijdrovend ook foutengevoelig. 

Concluderend kan dus gesteld worden dat huisvestingslasten niet toegerekend hoeven te worden. 
Personele lasten kunnen in het systeem enkel toegerekend worden aan een ofi-nummer als een 
werknemer zich alleen of voor het overgrote deel van de tijd voor één project inzet, omdat het 
met de huidige licenties niet mogelijk is om weegfactoren mee te geven en handmatig invoeren 
te foutengevoelig en arbeidsintensief is. Materiaalkosten hoeven alleen toegerekend te worden 
aan een ofi-nummer anders dan ‘algemeen’ als deze materialen enkel voor dit project gebruikt 
worden. Ook hier is toerekening op basis van weegfactoren niet mogelijk en bovendien niet 
wenselijk, omdat de toerekening te arbitrair zou zijn.
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Het doel van dit onderzoek is het flexibel en inzichtelijk maken van geldstromen binnen Sport en 
Cultuur op de Universiteit Twente, waarbij de nadruk gelegen heeft op inzichtelijkheid. De in dit 
onderzoek gevonden conclusies zullen behandeld worden aan de hand van de onderzoeksvragen 
die in de inleiding geformuleerd zijn. Tot slot zal kort ingegaan worden op flexibiliteit van 
geldstromen. 

6.1 Onderzoeksvraag 1
1) Welke problemen worden er binnen Sport en Cultuur ondervonden met betrekking tot de 

financiële inrichting en de boekhouding? 
Samenvattend kan gesteld worden dat er sprake is van de volgende hoofdproblemen: 

Het toekennen van een zeer gespecificeerd nummer zorgt ervoor dat heel nauwkeurig 
bijgehouden wordt aan welke kostensoorten geld wordt uitgegeven. Echter zijn de kosten 
die gemaakt worden voor een specifieke activiteit hierin niet zichtbaar.  
De afdeling Sport stelt geen begroting per project op, maar werkt wel met 
projectcoördinatoren. Hierdoor is onduidelijk hoeveel geld zij te besteden hebben. 
De onoverzichtelijk grote hoeveelheid grootboeknummers maakt correct inboeken onnodig 
ingewikkeld en veroorzaakt fouten. 

Kort gezegd dient het boekhoudsysteem op een wijze ingericht te zijn die voor de gebruikers de 
gegevens genereert die nodig zijn om gegronde beslissingen te kunnen nemen. Op dit moment is 
dat niet het geval. Bovendien is voor SA&C, ondanks het feit dat het een non-profit organisatie is, 
een goed functioneerde financiële functie van belang. 

6.2 Onderzoeksvraag 2
2) Welke doelen worden er door de gebruikers gesteld aan het boekhoudsysteem? 

Samenvattend kunnen de volgende hoofddoelen genoemd worden: 
Een heldere en overzichtelijke structuur. 
Dat benodigde gegevens rechtstreeks afleidbaar zijn uit het boekhoudprogramma. 
Dat gegevens op ieder moment opvraagbaar zijn. 
Inzicht hebben in: 

o Verhouding verenigingsgerelateerde kosten en niet-verenigingsgerelateerde kosten   
o Kosten die gemaakt worden voor een specifieke vereniging 
o Kosten die gemaakt worden voor een activiteit/evenement/voorstelling/etcetra 

6.3 Onderzoeksvraag 3
3) Op welke wijze kan de structuur van inboeknummers hiertoe heringericht worden? 

De inboeknummers dienen geherstructureerd te worden, omdat deze niet inzichtelijk zijn en niet 
de gewenste gegevens voor de gebruikers genereren. Uiteindelijk is gebleken dat het niet 
mogelijk is om wijzigingen aan te brengen in de bestaande grootboeknummers, daarom is er 
gekeken naar andere oplossingsrichtingen. 

6.4 Onderzoeksvragen 4 en 5
4) Welke andere veranderingen zouden doorgevoerd moeten worden in de boekhouding? 
5) Welke veranderingen zouden er op basis van de veranderingen in de boekhouding moeten 

plaatsvinden in de organisatie? 
Deze vragen zijn sterk gerelateerd en worden om deze reden gezamenlijk behandeld. 
Onderstaande aanbevelingen zijn suboptimaal, omdat het, in ieder geval op dit moment, niet 
mogelijk is de optimale oplossingsrichting te volgen: het herstructureren van het inboeksysteem. 
Zodra in de toekomst deze mogelijkheid toch ontstaat, zou hier wederom naar gekeken moeten 
worden. 
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Puntsgewijs zullen de aanbevelingen met betrekking tot verbeteringen van de financiële functie 
van SA&C aan bod komen. 

1. Per project of verantwoordelijkheid zou er een ofi-nummer moeten zijn. Hierbij moet de 
organisatie niet bang zijn voor een te grote hoeveelheid nummers. Als ieder project zijn 
eigen nummer heeft kan eenvoudig afgelezen worden wat de kosten en baten van dit 
project zijn. Deze ofi-nummers zouden jaarlijks geëvalueerd moeten worden binnen de 
sector en in overleg met FEZ.  

2. Vervolgens zou voor ieder project een begroting gemaakt moeten worden, dit is dan een 
deelbegroting van de begroting voor de hele sector. Bij Cultuur is men hiermee al bezig, 
maar bij Sport wordt nog niet gewerkt met projectbegrotingen. 

3. Deze projectbegrotingen zouden gecombineerd moeten worden met de huidige begroting 
door middel van een matrixvorm, waarin horizontaal de kostenplaatsen en verticaal de 
kostensoorten staan. Schematisch is dit weergegeven in figuur 7 in paragraaf 5.4.5. 
Momenteel wordt de begroting alleen uitgesplitst naar kostensoorten. Door de begroting 
op deze wijze op te stellen, is er minder noodzaak tot het voeren van een 
schaduwbegroting. Dit scheelt tijd, zorgt voor minder redundantie van gegevens en meer 
inzicht in de begroting.  
Het op deze wijze opstellen van een begroting maakt het in de toekomst eenvoudiger om 
de begrotingen van Sport en Cultuur samen te voegen; gezamenlijke projecten kunnen 
gezamenlijk begroot worden en afzonderlijke projecten afzonderlijk. Op deze manier is 
aan het einde van het begrotingsjaar per project inzichtelijk of de uitgaven binnen de 
begroting zijn gebleven. 

4. Zowel bij Sport als bij Cultuur worden veel lasten als overheadkosten beschouwd. Toch 
zouden sommige van deze lasten zonder veel extra moeite toegerekend kunnen worden 
aan een ofi-nummer, hiervoor is het praktisch de opdeling te maken naar personele 
lasten, huisvestingslasten en materiaalkosten. Hieronder volgt voor ieder van deze 
kostensoort tot hoeverre toerekening aanbevolen wordt. 
o Huisvestingslasten. Ook zonder het doorgang vinden van een activiteit zal in bijna alle 

gevallen betaald moeten worden voor de huisvesting, om deze reden kun je deze 
lasten als overhead beschouwen.  

o Personele lasten. In geval van personele lasten geldt dat het toerekenen van deze 
lasten wel zinvol is, omdat een werknemer in geval een activiteit niet bestond niet 
was aangenomen of zijn tijd aan een andere activiteit had kunnen besteden. 
Daarnaast is het toerekenen eenvoudiger, omdat simpelweg gekeken kan worden met 
welke activiteit een medewerker zich bezighoudt en onder welke ofi-nummer deze 
activiteit valt. Dit geldt ook voor de projectcoördinator. Omdat het in het systeem 
niet mogelijk is om een wegingsfactor mee te geven en handmatig invoeren te 
tijdrovend en foutengevoelig is, zullen loonkosten van medewerkers die zich met 
meerdere projecten bezighouden als overheadkosten te boek moeten blijven staan. 

o Materiaalkosten. Materiaalkosten zullen alleen aan een project toegerekend kunnen 
worden als zij enkel voor dit project gebruikt worden. In andere gevallen zal de 
toerekening te arbitrair en bovendien te tijdrovend zijn om te bepalen. 

5. Goedkeuring van facturen zou moeten gebeuren door de projectcoördinator, omdat deze 
het beste een factuur kan beoordelen op correctheid. Bovendien heeft hij op deze wijze 
meer inzicht in zijn uitgaven en budget. Bij Cultuur worden facturen al rechtstreeks 
vanuit FEZ naar de betreffende coördinator gestuurd. Bij Sport zou men deze 
verantwoordelijkheid ook aan de coördinator moeten geven.  
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Om dit systeem goed te laten werken is het wel van essentieel belang om ook 
projectbegrotingen op te stellen, zodat uitgaven ook vergeleken kunnen worden met 
begrote uitgaven en er sturing mogelijk is.  

6. Idealiter zou een coördinator een ‘kijkfunctie’ in het boekhoudprogramma hebben 
waarmee hij enkel de uitgaven en inkomsten van zijn eigen ofi-nummer kan bekijken, 
maar niets wijzigen kan. Het afdelingshoofd zou dan voor alle ofi-nummers van zijn sector 
een ‘kijkfunctie’ moeten hebben. Dit is echter te kostbaar en bovendien is het systeem 
zeer gecompliceerd en voor een leek moeilijk te begrijpen. Daarom zou een coördinator 
regelmatig een overzicht van de op zijn ofi-nummer geboekte kosten moeten aanvragen 
bij FEZ; deze kan vervolgens per email het gevraagde overzicht versturen. 

7. Tenslotte is het van belang dat bij het inboeken consequent gehandeld wordt, zodat 
gelijke uitgaven ook steeds op hetzelfde ofi-nummer geboekt worden. Hiervoor moeten 
binnen de sector richtlijnen opgesteld worden, dit kan in overleg met FEZ. 

6.5 Flexibiliteit 
Dit onderzoek heeft zich beziggehouden met het inzichtelijk maken van geldstromen, toch zijn er 
ook op het gebied van het vergroten van de flexibiliteit van geldstromen enkele zaken naar voren 
gekomen.

Ten eerste kan de flexibiliteit van geldstromen vergroot worden door instructeurs per klus 
op uurbasis in te huren. Hierdoor is er meer keuzemogelijkheid bij het opstellen van het 
cursusprogramma en de verdere invulling van activiteiten. Zowel Sport als Cultuur is reeds 
bezig met het vervangen van werknemers met een vast contract die vertrekken door 
zelfstandigen die op uurbasis ingehuurd kunnen worden. Aanbevolen wordt om dit door te 
zetten.
De keuze voor een RT-tarief is zeer bepalend voor de mate waarin geldstromen flexibel 
zijn. Op de lange termijn is het de overweging waard om te kiezen voor een lager RT-
tarief met een bijbehorend lager uitrustingsniveau. Weliswaar moet de sector dan zelf 
bepaalde investeringsuitgaven opbrengen, maar een kleiner deel van de lasten staat reeds 
in de begroting vast. Hierdoor is er meer keuzevrijheid waaraan men geld wil besteden en 
welke investeringen men gewenst of noodzakelijk acht.  
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8.1 Organogram organisatie SU 
(bron: website www.studentunion.utwente.nl) 

Onderstaand organogram geeft de organisatie van de Student Union weer: 

Deelnemersraad: elke vereniging die is aangesloten bij de Student Union is automatisch 
vertegenwoordigd in de Deelnemersraad. Uit de Deelnemersraad wordt de RvT gekozen. 
Raad van Toezicht (RvT): belast met het houden van toezicht op en het geven van advies aan 
het bestuur. De RvT wordt benoemd en ontslagen door de deelnemersraad. Zij kunnen 
beslissingen die door het Unionbestuur genomen zijn goed- of afkeuren. 
Bestuur: studenten die een jaar één of meerdere portefeuilles voor hun rekening nemen, 
benoemt en ontslagen door de RvT. 
Raad van Advies (RvA): geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken op 
hoofdlijnen. De RvA wordt samengesteld door het bestuur. 
Medewerkers: ondersteuning van het bestuur door een secretariaat en administrateur. 
Commissies: bijvoorbeeld de organisatie van de introductie van eerstejaars. Commissies 
worden aangestuurd door het bestuur. 
Koepels: de verenigingen op de UT zijn ondergebracht in een vijftal sectoren: cultuur, 
gezelligheid, sport, studie en overig. Het centrale aanspreekpunt van een sector is de koepel. 
Verenigingen: de Student Union bestaat uit ongeveer 100 verenigingen, die verenigt zijn in de 
bovenstaande koepels. 
Studenten: zijn de groep waarop de SU zich richt; haar beleid op afstemt en haar activiteiten 
voor organiseert. 
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8.2 Sportverenigingen op de UT 
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8.3 op de UT 
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8.4 Diagram kostenstructuur Universiteitsbreed 

Universiteit Twente

SA&C

Centrale bijdrage

uitgaven

overig

......

Huisvestingslasten

Afschrijvingskosten 
gebouwen

Compensatie 
huisvestingslasten onderhoud energiekosten

SA&C

Ontvangen door

Doorberekend aan

inkomsten

niet
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8.5 Diagram kostenstructuur SA&C
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8.6 Diagram kostenstructuur verenigingen 
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8.7 Begroting Sport 2008 
(bron: jaarplan 2008 Student Union, 2008) 
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8.8 Begroting Cultuur 2008 
(bron: jaarplan 2008 Student Union, 2008) 
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8.9 Gehanteerde ofi-nummers en grootboeknummers 
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8.10 Voorbeeld uitdraai grootboekrekening 
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8.11 Eerste opzet herstructurering inboeknummers 
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