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1. Inleiding 
 
 
1.1. Doel 

 
Tijdens het reorganisatietraject voor de facilitaire dienstverlening is het voornemen geuit 
om de catering van de Universiteit Utrecht uit te besteden aan een externe partij. 
Alvorens die uitbesteding daadwerkelijk uit te kunnen voeren is het van belang dat er 
eenduidigheid bestaat over waar de toekomstige catering binnen de universiteit aan moet 
voldoen. Daarbij vormen het aantal locaties, de openingstijden, het soort aanbod en het 
prijsniveau de belangrijkste issues die in het uitbestedingtraject als voorwaarden aan de 
toekomstige cateraar moeten worden meegegeven. Om tot een dergelijk programma van 
eisen te komen is een visie op de cateringvoorziening noodzakelijk. Dit document beoogt 
handreikingen te geven om die visie voor een periode van vijf tot tien jaar (ca. twee 
contracttermijnen) te bepalen.  
 
Naast de visie op de catering voor de komende jaren, gaat document tevens in op 
arbeidsrechtelijke vraagstukken die bij overgang van personeel aan de orde zijn. De 
overgang van het personeel wordt behandeld als een reorganisatietraject. Dit betekent 
advies van de Universiteitsraad en overeenstemming over een sociaal plan met het Lokaal 
Overleg. 

 
 
1.2. Totstandkoming 
 
Voor de totstandkoming van dit visiedocument is advies gevraagd aan het bureau 
Hospitality Consultants (HC), dat door eerdere opdrachten inmiddels goed bekend is met 
de situatie binnen de Universiteit Utrecht, en daarnaast ruime ervaring heeft met 
uitbestedingstrajecten bij andere universiteiten. HC heeft in eerste instantie een analyse 
gemaakt van de huidige situatie, zowel voor wat betreft de bedrijfseconomische aspecten 
als voor wat betreft de kwalitatieve aspecten. Vervolgens is er voor drie varianten een 
globale exploitatieopzet gemaakt: in geval van een gelijkblijvende situatie, in geval van 
een meer bij de tijd passende en gerationaliseerde situatie, en in geval van een volledig 
commerciële, buiten de universiteit geplaatste situatie. Bij de totstandkoming van dit 
visiedocument is tenslotte gebruik gemaakt van een in 2009 uitgebrachte MBA scriptie 
“Uitbesteding van cateringfuncties door Nederlandse universiteiten; de praktijk in beeld 
gebracht” (Chris Snellen, Maastricht, 2009).  

 
 

1.3. Vervolgtraject  
 
Na vaststelling van het visiedocument zal een aantal zaken verder uitgewerkt worden: 
 

a. het sociaal plan (gepreciseerde randvoorwaarden m.b.t. de overgang van 
personeel) 

b. het programma van eisen 
c. een gedetailleerde aanbestedingsstrategie 

 

 
 



 

  Versie: 2.1 - concept – pagina 5 
  Datum: september 2011 
  Auteurs: FSC 

 

   

1.4. Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 worden nut en noodzaak beschreven die ten grondslag liggen aan het 
voornemen tot uitbesteding van de catering. Hoofdstuk 3 beschrijft de stand van zaken 
van de catering binnen de Universiteit Utrecht, globaal geplaatst in historisch perspectief, 
en voorzien van relevante feiten en cijfers die een kwantitatieve en kwalitatieve diagnose 
geven van de huidige situatie.  
 
De hoofdstukken 4 en 5 gaan in op de externe omgeving: hoofdstuk vier schetst de 
trends en ontwikkelingen binnen moderne catering in het algemeen, en hoofdstuk 5 
zoemt specifiek in op de huidige situatie bij de andere Nederlandse universiteiten. 
 
In hoofdstuk 6 worden drie mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de Universiteit Utrecht 
verkend, en de effecten daarvan op het kosten-en voorzieningenniveau: bij 
gelijkblijvende situatie, bij moderne, gerationaliseerde situatie, en bij volledig 
vercommercialiseerde situatie. 
 
Hoofdstuk 7 gaat -  wederom op hoofdlijnen - in op de arbeidsrechtelijke en personele 
aspecten die bij de overgang van personeel naar een externe partij een rol spelen, en 
biedt de eerste aanzet tot het sociaal plan. 
 
In hoofdstuk 8 worden de projectorganisatie, de communicatie en de planning 
beschreven.  
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2. Nut en noodzaak: achtergronden en overwegingen bij 
uitbesteding Catering 
 
Een inventariserend onderzoek in 2006 naar integrale kosten, organisatievorm en 
performance van de facilitaire dienstverlening binnen de Universiteit Utrecht (Audit 
Facility Management UU, oktober 2006), en de daarop volgende beschrijving in 2007 van 
de beoogde nieuwe facilitaire organisatie, inclusief een analyse van de noodzakelijke 
veranderingen (Business Case Facility Management UU (oktober 2007) hebben in 
november 2009 geleid tot het besluit tot reorganisatie van het facilitaire domein binnen 
de Universiteit Utrecht. Deze besluitvorming werd vooraf gegaan door een uitvoerige 
gedachtenwisseling met de Universiteitsraad. Het positieve advies van de 
Universiteitsraad werd gedaan onder de conditie dat bij de nadere uitwerking van de 
voorgenomen uitbesteding van de catering de plannen hiervoor  “in al hun modaliteiten”  
nogmaals voor advies aan de Universiteitsraad zouden worden voorgelegd. 
 
Het nieuwe concept voor de facilitaire dienstverlening binnen de Universiteit Utrecht stoelt 
op een aantal uitgangspunten, zoals vastgelegd in het Reorganisatieplan. Een van die 
uitgangspunten is dat de facilitaire organisatie haar focus gaat verschuiven van uitvoering 
naar regie en coördinatie. Aldus zal de facilitaire organisatie de schakelfunctie vervullen 
tussen de vraag vanuit de universiteit en het aanbod cq de prestatie door de externe 
aanbieder. Bij het adagium “Van uitvoering naar regie” is daarbij uitdrukkelijk de 
kanttekening gemaakt dat telkens weer zorgvuldig afgewogen dient te worden of het, en 
zo ja in welke mate, gewenst is om taken/diensten uit te besteden. Bij de afweging om 
taken wel of niet uit te besteden spelen diverse aspecten een rol: kosten, mate van 
flexibiliteit, continuïteit, kwaliteit en risicobeheersing. Voor de nieuwe FSC organisatie zijn 
dan ook per domein verschillende keuzes gemaakt voor (de mate van) uitbesteding of 
uitvoering in eigen beheer. Catering is, anders dan bijvoorbeeld beveiliging of onderhoud, 
een minder kritische factor voor het primaire proces; uitbesteding daarvan kan dus 
zonder veel risico voor het primaire proces gebeuren. Onderbrenging van de 
cateringdienstverlening bij een externe partij heeft als voordeel een betere continuïteit en 
flexibiliteit in de operationele bedrijfsvoering, een substantiële kostenreductie, gekoppeld 
aan een stabielere situatie voor wat betreft de meerjarige kostenprognoses, en tenslotte 
grotere deskundigheid en slagkracht op het gebied van (product)innovatie, 
conceptvernieuwing en personeelsmanagement.  
 
De voordelen en doeltreffendheid van een uitbestede cateringsituatie hebben zich in de 
facilitaire wereld in de afgelopen decennia voldoende bewezen. Bij de Nederlandse 
universiteiten is inmiddels in negen van de dertien gevallen de catering uitbesteed. 
Behalve Utrecht hebben de universiteiten van Leiden, Groningen en Nijmegen de catering 
nog in eigen beheer. Hieraan ligt geen expliciete beslissing ten grondslag, maar is men er 
eenvoudigweg nog niet aan toe gekomen. De andere universiteiten zijn in het afgelopen 
decennium tot uitbesteding overgegaan, of kennen - zoals Rotterdam,  Eindhoven en 
Delft - al meer dan tien jaar een uitbestede situatie. Hierdoor is inmiddels veel ervaring 
bij opdrachtgevers en opdrachtnemers beschikbaar met betrekking tot 
contractmanagement en hercontractering. 
 
De vrees voor anonimisering in een uitbestede situatie is niet terecht. Ook waar 
medewerkers in dienst van een externe partij zijn is de binding met bezoekers/gasten 
door het dagelijkse en persoonlijke contact groot, en vereenzelvigen de 
cateringmedewerkers zich vaak sterker met de organisatie waar zij hun feitelijke 
werkzaamheden verrichten, dan met hun formele werkgever. Van de ca. 70 vaste 
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gezichten in de FSC-catering zijn ca. 40 medewerkers niet in dienst van de UU, maar 
worden al sinds vele jaren ingehuurd bij Sodexo. FSC heeft daartoe een overeenkomst 
voor inhuur van personeel met Sodexo afgesloten. Deze medewerkers dragen dezelfde 
bedrijfskleding als de UU-medewerkers en vallen onder FSC management. Bezoekers 
ervaren geen verschil in aandacht, klantvriendelijkheid of flexibiliteit op grond van 
verschillend werkgeverschap. 
 
Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het in stand houden van de catering in eigen 
beheer een weinig kostenefficiënte onderneming. De Universiteit Utrecht legt jaarlijks een 
aanzienlijk bedrag toe op de exploitatie van de catering, middelen die daardoor niet 
beschikbaar zijn voor het primaire proces. In de Utrechtse situatie gaat het om in totaal 
ca M€ 1 (exclusief de kosten voor het beschikbaar stellen van bedrijfsruimten en 
restaurants; kosten die overigens ook in het geval van uitbesteding ten laste van de 
universiteit zullen blijven). Uit ervaringsgegevens bij catering-uitbestedingstrajecten blijkt 
dat bij een gelijkblijvend kwaliteitsniveau een kostenniveau kan worden worden bereikt 
van om en nabij de nullijn, in sommige gevallen kan zelfs sprake zijn van een returnfee 
aan de opdrachtgevende partij. Uiteraard is één en ander afhankelijk van zaken als het 
gewenste aantal locaties, de gewenste openingstijden en het te voeren prijsbeleid.  
 
Binnen de Nederlandse hoger onderwijssituatie is uitbestede catering in de vorm van een 
contract tot dienstverlening het meest voorkomende model. Ook de cateringbranche heeft 
zich in de achterliggende periode sterk ontwikkeld en geprofessionaliseerd, waarbij de 
positionering ten opzichte van de opdrachtgever is verschoven van “aannemer” naar 
“strategisch partner”. Het voeren van een succesvolle catering is vanuit diverse 
overwegingen (imago, tevredenheid, kosten en verdiensten) een gemeenschappelijk 
belang voor beide contractpartijen. Op de langere termijn is het niet onwaarschijnlijk dat 
cateringvoorzieningen op nog grotere afstand van de “moeder-organisatie” komen te 
staan: naarmate de exploitaties rendabeler worden kan het ondernemersrisico meer 
richting de externe partij verschuiven. Een drastische overgang naar dit model is echter 
riskant, want leidt tot verlies van de gewenste grip op (het niveau van) de voorzieningen.  
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3. Analyse van de huidige situatie binnen de UU 

 
 

3.1. Historische context 
 

Het heeft in het verleden ontbroken aan een duidelijk beleid voor het 
voorzieningenprogramma voor catering binnen de universiteit. Het huidige aanbod is het 
resultaat van gefragmenteerde, versnipperde en historisch gegroeide initiatieven vanuit 
uiteenlopende onderdelen binnen de universiteit, en vaak gekoppeld aan 
(nieuw)bouwprogramma’s. Hoewel er de laatste jaren waar mogelijk gerationaliseerd is, 
is het aantal locaties en de spreiding ervan nog voornamelijk de resultante van 
incidentele keuzes in het verleden. Voor het grootste gedeelte worden de 
cateringvoorzieningen door het FSC in eigen beheer geëxploiteerd. Medewerkers zijn 
deels in dienst van de UU en worden deels ingeleend bij Sodexo en All Clean 
(afwaskrachten). Op de afspraken en contracten die door andere universitaire onderdelen 
worden afgesloten zoals voor het Academiegebouw, Achter Sint Pieter (Rebo), JBI en UCU 
heeft het FSC geen invloed. Dat geldt eveneens voor uitbaters van horecavoorzieningen in 
De Uithof zoals de Basketbar, Hema en pizzakraam. Contractuele afspraken met deze 
aanbieders worden door andere partijen binnen de universiteit gemaakt.  
 

 

3.2. Omgevingsfactoren 
 
In de binnenstad is sprake van sterke concurrentie door commerciële gelegenheden 
binnen loopafstand van de universitaire panden. In de Uithof is dergelijke concurrentie 
getalsmatig geringer; het verschil tussen het aanbod van de reguliere 
cateringvoorzieningen en de commerciële aanbieders echter groot. Opvallend daarbij is 
dat de commerciële aanbieders succesvol inspelen op de veranderende behoefte; dat 
geldt overigens eveneens voor de commercieel geëxploiteerde FSC onderneming 
Gutenberg. De aanwezigheid en de diversiteit in het commerciële aanbod in het 
centrumgebied in de Uithof is onderscheidend ten opzichte van andere universiteiten, 
waar exploitaties als de Basketbar, Hema, Pizzakraam niet of nauwelijks voorkomen. 
 
 

3.3. UU-locaties: aantal en soort  
 
De UU beschikt over 21 cateringlocaties (zie bijlage 1). Het grootste deel hiervan wordt 
geëxploiteerd door FSC, en kent een gesubsidieerd aanbod (de bedrijfsrestaurants). Een 
klein deel wordt geëxploiteerd door FSC op commerciële basis (o.a. Gutenberg en David 
de Wied) en een ander deel wordt geëxploiteerd door andere onderdelen van de UU of 
externe partijen (Achter Sint Pieter/REBO, Academiegebouw/Oud London, UCU en JBI). In 
een enkel geval verzorgt FSC de dienstverlening cq voorziening, maar ligt het financieel 

risico bij het universitaire onderdeel (USBO en Universiteitsmuseum).  
 

 
3.4. Voorzieningenniveau: technisch 
 
De voorzieningen in de restaurants in de Uithof zijn goed onderhouden en verkeren in 
redelijk tot goede staat, de apparatuur is echter relatief verouderd. Over het algemeen 
zijn de restaurants in de binnenstad en op de UCU campus (sterk) verouderd en aan 
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vervanging toe. Voor de oudere gebouwen waarvoor geen renovatie is voorzien is de 
‘economische’ levensduur van de cateringvoorzieningen eigenlijk gepasseerd. In een 
aantal gevallen is sprake van vrij nieuwe of nog in gebruik te nemen locaties (Jeanette 
Donker-Voet, Kruyt, David de Wied, Drift en Janskerkhof 2/3).  

 
 

3.5. Doelgroepen: gebruik en bestedingen 
 
De gebruikers van de verschillende cateringvoorzieningen zijn op hoofdlijnen in drie 
groepen te verdelen:  
 

• Studenten 
• Medewerkers 
• Externen 

 
De doelgroepen kenmerken zich door een uiteenlopend gebruik en verschillen in eisen en 
verwachtingen ten aanzien van het cateringaanbod. Medewerkers maken zowel particulier 
als zakelijk gebruik van de voorzieningen. Daarnaast zijn externen (veelal via 
congresactiviteiten) opdrachtgever voor banquetingactiviteiten.  
 
De restaurants worden matig bezocht: gemiddeld maken per dag 3.678 gasten gebruik 
van de universitaire faciliteiten, dit komt overeen met 12% van de totale populatie. Dit is 
laag vergeleken met andere universiteiten  (andere universiteiten 20-25%). Dit verschil 
wordt enerzijds veroorzaakt door het geringe gebruik van de universitaire faciliteiten in de 
binnenstad. Anderzijds trekken commerciële exploitaties als Basketbar, Hema en 
Pizzawagen klandizie; hierover zijn echter geen omzetgegevens beschikbaar. Bij andere 
universiteiten vallen dergelijke commerciële exploitaties onder het bereik van de 
universitaire cateringverantwoordelijkheid en tellen daardoor, anders dus dan in de 
situatie van de Universiteit Utrecht, mee in de bezoekerscijfers.  
 
De gemiddelde besteding voor de Binnenstad en in De Uithof bedraagt respectievelijk € 
2,12 en € 2,85. Dit is in lijn met de overige universiteiten (gemiddeld € 2,74). In De 
Uithof is het gebruik sterk geconcentreerd in het Educatorium en het Minnaertgebouw. 
 

 
3.6. Assortiment en prijsniveau 
 
Het aangeboden assortiment is traditioneel. In vergelijking met andere universiteiten is er 
minder aandacht voor duurzaamheid, gezonde producten of aantrekkelijke presentatie. 
De prijsstelling binnen de restaurants is vergelijkbaar met die van andere universiteiten. 
De verstrekking van warme maaltijden is beperkt tot het Educatorium.  
 
Het assortiment van de verschillende banquetingarrangementen is afwisselend en 
marktconform. De banquetingmap van het FSC met de daarin opgenomen tarieven zijn 
vergelijkbaar met die van andere universiteiten. 
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3.7. Kosten en exploitatieresultaat 
 
De exploitatie van de catering in beheer bij FSC laat een negatief resultaat zien. Dit is 
exclusief de uitbestede locaties JBI, Achter Sint Pieter en UCU, en exclusief de op 
commerciële basis geëxploiteerde locaties als Gutenberg en Academiegebouw.  
 
Het operationeel exploitatieresultaat (exclusief huisvestingslasten) bedraagt circa k€600 
negatief. In deze exploitatie is een cateringbijdrage van de UU verwerkt van k€475; 
zonder deze bijdrage zou het exploitatieresultaat (exclusief huisvestingslasten) ruim M€ 1 
bedragen. De huisvestingslasten voor de door FSC beheerde locaties bedragen ca k€ 450 
(dit is exclusief de huisvestingslasten voor de zitgedeelten, die vanwege multifunctioneel 
gebruik niet als exploitatiekosten catering zijn meegerekend). Dit betekent dus dat de 
totale kosten voor de huidige universitaire catering door FSC ca M€ 1,5 bedragen (t.w. 
operationeel resultaat, cateringbijdrage en huisvestingslasten). 
 
Naast de door FSC geëxploiteerde locaties hebben drie onderdelen eigen contracten 
afgesloten voor de catering binnen (een deel van) hun eigen gebouwen:  
 

• REBO (voor Achter Sint Pieter) 
• University College (voor de Dining Hall) 
• JBI (voor eigen locatie).  

 
De totale omzet banqueting (=evenementen en vergaderservice) zowel door/via FSC als 
via Oud London in het Academiegebouw bedraagt op jaarbasis circa € 3.857.000. Deze 
banquetingomzet betreft 65% van de totale omzet; bij andere universiteiten bedraagt dit 
aandeel circa 35%. Deze afwijkende verhouding wordt vooral veroorzaakt door de relatief 
beperkte omzet bij de reguliere voorzieningen, en daartegenover de relatief grote omzet 
in het Academiegebouw. De return fee van Oud London voor dienstverlening in het 

Academiegebouw/Faculty Club bedraagt op jaarbasis circa € 160.000. 
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4. Trends in moderne (onderwijs-)catering 
 
 
Trends en mode maken dat cateringconcepten, zowel binnen organisaties als in het 
commerciële domein, gekwalificeerd kunnen worden op een schaal die reikt van 
traditioneel (veelal gepercipieerd als oubollig) tot modern (velaal gepercipieerd als trendy 
en hip). De belangrijkste trends worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. 

 
 

4.1. Take away en on the go 
 

Traditionele eetmomenten vervagen: in de samenleving en met name onder jongeren 
wordt een grotere behoefte gesignaleerd aan ‘take away’ verstrekkingen. Snel, eenvoudig 
mee te nemen en op elk willekeurig moment. Dit verklaart mede het succes van het 
toenemende aantal voorzieningen binnen stations (WoktoWalk, AH-to-go, sushibars etc.). 
Maar ook de Spar, Tricolore en de Hema in De Uithof voldoen aan deze wens. 
 

 
4.2. Beleving en dynamiek 
 
Met name bij jonge mensen bestaat steeds meer behoefte aan ruimtes die interactie 
bevorderen. Bedrijfs- en studietijden worden opgerekt (het Nieuwe Werken, uitbreiding 
onderwijs-dagvenster, vervagende grens tussen werk-/studietijd en privé-tijd). Het 
gebruik van voorzieningen wordt daardoor onregelmatiger en piekmomenten nemen af. 
Avond- en weekend- en zelfs ontbijtopenstelling beginnen standaard te worden. 
Traditionele cateringruimte (“kantines”) dienen steeds vaker als ontmoetingsplek en 
vragen dus om een multifunctionele inrichting, wifi-verbindingen en ruimere 
openingstijden. 

 
 
4.3. Kwaliteit en prijs 
 
Met name studenten hechten veel waarde aan een ruime keuze én een goede prijs-
kwaliteit-verhouding. Men is bereid meer te betalen voor een betere kwaliteit. Cateraars 
spelen hier op in door ondermeer speciale themaweken aan te bieden in de laatste week 
voor het overmaken van de studiebeurs.  

 
 
4.4. Diversiteit en gezondheid 
 
De diversiteit van de studentenpopulatie weerspiegelt zich in de vraag naar andere 
produkten, naar een breder en moderner aanbod, en frequent wisselende assortimenten. 
Men veronderstelt een gezond, verantwoord en regelmatig wisselend aanbod, dat 
bovendien rekening houdt met culturele verschillen (wereldvoedsel, organic/fairtrade 
produkten, vegetarisch/halal/kosjer, warme lunches). 
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4.5. Medewerkers en studenten 
 
Ten aanzien van de wens naar gezonde produkten en een gevarieerd, divers aanbod 
ontlopen medewerkers en studenten elkaar niet veel, zij het dat studenten gemiddeld 
bereid zijn meer te besteden. Tussen beide groepen bestaat wel een spanning als het 
gaat om de behoefte waaraan de cateringvoorziening ruimtelijk moet voldoen: 
medewerkers verlangen een plek waar in een rustige  
setting geluncht kan worden, terwijl studenten meer behoefte hebben aan een ruimte 
waarin ontmoeten, studeren en ontspannen gecombineerd kunnen worden. 
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5. Vergelijking met andere universiteiten 
 
 
Onderstaand volgt een vergelijking op hoofdlijnen van de cateringvoorzieningen, inclusief 
de exploitatiemodellen bij andere Nederlandse universiteiten. Voor verder inzicht worden 
deze gegevens voor zover relevant nog vergeleken met referentiegegevens uit de groep 
“groot zakelijk”, te weten grote ondernemingen in het private domein (banken, 
verzekeraars e.d.). 
 

 

5.1. Uitbesteding of eigen beheer 
 
De situatie waarin de catering in eigen beheer door de “moederorganisatie” wordt 
uitgevoerd komt steeds minder voor: binnen vrijwel het gehele (hoger) onderwijs en bij 
de grote ondernemingen is sprake van een uitbestede situatie. Van de Nederlandse 
universiteiten vindt catering in eigen beheer alleen nog plaats in Groningen, Leiden en 
Nijmegen. De overige universiteiten hebben alle een contract met één van de vier grote 
cateraars, t.w. Albron, Avenance, Compass(=Eurest) of Sodexo. Uitzondering hierop is de 
UvA die voor een gelegenheidsconstructie heeft gekozen (Sorbon = joint venture Maison 
van den Boer en Vitam).  
 

 

5.2. Verantwoordelijkheid en beleid 
 

Bij alle universiteiten is er sprake van de situatie waarin de universiteit integraal 
opdrachtgever is en de externe partij als opdrachtnemer de exploitatie uitvoert. De 
exploitant als volledig risicodragend ondernemer komt binnen de Nederlandse 
universiteiten niet voor. Wel komen bij diverse universiteiten kleine, commerciële outlets 
voor. Het beleid ten aanzien hiervan maakt deel uit van het integrale cateringbeleid, en 
de zakelijke relatie tussen commerciële ondernemer en universiteit wordt door het voor 
catering verantwoordelijke onderdeel (in alle gevallen de facilitaire organisatie) 
gemanaged. De situatie in Utrecht is op dit punt afwijkend: de commerciële 
cateringondernemingen in De Uithof (Basketbar, Italiaan e.d.) hebben geen relatie met 
het FSC. 
 
Alle universiteiten hanteren nog een zeker sociaal beleid als het gaat om de voorzieningen 
in relatie tot het prijsniveau (definiëring van sociaal pakket, subsidie op dit pakket, 
vaststelling prijsniveau: bruto marge ca. 25%). Uit kostenoverwegingen komt dit beleid 
echter zichtbaar onder druk te staan (bruto marge schuift op naar 100%). Dit in 
tegenstelling tot het beleid bij grote ondernemingen, waar veelal het gehele aanbod 
gesubsidieerd is, en dus tegen prijzen ruim onder marktniveau wordt aangeboden (bruto 
marge 20-50%) 
 
Voor zover het om betaalde voorzieningen gaat (studenten) is de prijs voor koffie uit de 
automaten bij alle universiteiten nagenoeg gelijk. 
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5.3. Diversiteit voorzieningen 
 
De situatie binnen de Universiteit Utrecht is vergelijkbaar met die van de andere 
Nederlandse universiteiten: alle universiteiten kennen een mix van grote 
zelfbedieningsrestaurants, met daarnaast kleinere outlets/koffiecorners met een beperkt 
assortiment. Alle universiteiten bieden daarnaast automatenvoorziening, een breed scala 
aan banqueting, en hebben vrijwel allemaal een faculty club, die in het algemeen deel 
uitmaakt van de universitaire catering. Op commerciële basis geëxploiteerde outlets 
(zoals in Utrecht Gutenberg, dus integrale en daarmee horeca-tarieven,) zijn nog relatief 
zeldzaam, maar doen bij vernieuwingen langzaamaan hun intrede. Het onderscheid 
tussen een commerciële partij of een door de universiteit gecontracteerde partij is daarbij 
voor de gast niet zichtbaar; risico en verantwoordelijkheid zijn echter wezenlijk 
verschillend belegd. 

 
 

5.4. Spreiding locaties 
 

Het aantal locaties per universiteit is sterk afhankelijk van de omvang van de universiteit, 
de compactheid van de campus(sen) en de toevallige historische groei. Een loopafstand 
van ca. 5 minuten wordt als acceptabel, en in sommige situaties expliciet als 
uitgangspunt genomen. Bij alle universiteiten is een trend te bespeuren naar beperking 
van het aantal locaties, zodanig dat er een redelijke spreiding wordt gezocht voor een 
klein aantal grote restaurants, aangevuld met kleine outlets met een beperkt assortiment, 
echter met steeds ruimere openingstijden. Op dit moment heeft Utrecht nog een 
doelgroepgemiddelde van 2000 per locatie; het gemiddelde bij de overige Nederlandse 
universiteiten ligt op een doelgroepgemiddelde van ca. 3000 per locatie. De vergelijking 
met overige grote ondernemingen is weinigzeggend: het aantal locaties is sterk 
afhankelijk van de omvang van de moederorganisatie, en – vooral – van financiele 
draagkracht van de organisatie.  
 

 

5.5. Kosten en resultaat 
 

In alle gevallen zijn de kosten voor huisvesting en inrichting van de cateringlocaties voor 
rekening van de universiteit. Deze kosten maken technisch gezien dan ook geen deel uit 
van de “catering-exploitatie” zoals die door de externe cateraar wordt uitgevoerd. Utrecht 
vormt hierop tot nu toe nog de uitzondering: in de exploitatie van de FSC-catering maken 
de huisvestings- en inrichtingskosten wel deel uit van de exploitatie, en drukken daardoor 
uiteraard het resultaat. 
 
Over het geheel genomen draagt de Universiteit Utrecht ca €15 bij per potentiele 
gebruiker per jaar (op basis van exploitatie inclusief huisvestingslasten); dit is meer dan 
bij de andere universiteiten waar dit bedrag ligt op ca. €10 per potentiële gebruiker per 
jaar. Bij de grote ondernemingen kan dit oplopen toe €200 tot €250 per medewerker per 
jaar, in het ziekenhuiswezen liggen deze bijdragen op ca. €100 tot € 150 per medewerker 
per jaar. 
 
In uitbestede situaties bij andere universiteiten is in sommige contracten sprake van een 
returnfee die – omgerekend - een bandbreedte kent van €5 tot €10 per medewerker per 
jaar. De huisvestingslasten komen daarnaast wel nog ten laste van de 

universiteit/opdrachtgever. 
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6. Verkenning van ontwikkelingsrichting 
 

 

6.1. Uitgangspunten 
 
Voor de ontwikkeling van de catering-/horecavoorzieningen binnen de universiteit zijn de 

volgende ambities en uitgangspunten gehanteerd: 
 
 
Cateringaanbod 
 

• Het cateringaanbod moet voldoen in de behoefte van medewerkers en studenten. 
• De cateringvoorzieningen moeten passen bij de ambitie en gewenste positionering 

van de Universiteit Utrecht. 
• Bij de samenstelling dient meer dan in de huidige situatie, rekening te worden 

gehouden met de internationale samenstelling van de universiteit. 
• Cateringvoorzieningen dienen een bijdrage te leveren aan de mogelijkheden voor 

ontmoeting en interactie.  
• Voorzieningen, assortiment en dienstverlening moet aansluiten op de veranderende 

behoefte van doelgroepen (take away, gemaksproducten, MVO en gezonde 
produkten).  

• Het assortiment moet aansluiten op trends in de commerciële horeca. 
• Openingstijden moeten waar mogelijk aansluiten bij de bedrijfstijden en onderwijs-

timeslots. 
• Inrichting, signing en thematisering dienen aantrekkelijk, actueel en gevarieerd te 

zijn. 
 
Onderstaand kwadrant schetst het gehele scala aan functionaliteiten waaraan de 
cateringvoorziening in moet voorzien: 
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Financieel kader 
 

• Een gewijzigde invulling van de cateringvoorzieningen moet leiden tot een 
kostenreductie voor de universiteit als geheel. 

• De exploitatie van de cateringvoorzieningen wordt zodanig uitbesteed dat de 
verantwoordelijkheid en het risico ten aanzien van de exploitatie meer dan nu het 
geval is overgedragen wordt aan een (of meer) externe partij(en). 

• Met de externe partij(en) moet een eenvoudig te managen contract worden 
afgesloten, waarbij sprake is van duidelijke contractkaders en KPI’s. 

• Om eenvoudig in te kunnen spelen op veranderingen is het gewenst om voor de 
cateringvoorzieningen uit te gaan van een flexibele en schaalbare contractvorm. 

 
 

6.2. Conceptuele keuzes 
 

De keuze voor het cateringconcept voor de Universiteit Utrecht kan gepositioneerd 
worden op een lijn die aan de ene kant van het spectrum een klassieke, traditionele 
voorzieningenstructuur kent, en aan de andere kant van het spectrum een volledige 
commerciële exploitatie. Deze keuze is afhankelijk van de mate van invloed die de 
universiteit op het totaal van de voorzieningen wil hebben, en de kosten die zij bereid is 
te maken voor deze voorzieningen. In schema: 
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Hieronder volgt een beschrijving van deze drie typen voorziening, waarbij aandacht 
gegeven wordt aan de kenmerken, de (eventuele) impact op de UU, en de financiële 
effecten die elk van deze varianten sorteert.  
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6.2.1. Traditionele voorzieningenstructuur 

 
De huidige UU cateringvoorziening is te typeren als een traditionele 
voorzieningenstructuur. Hierbij is de achterliggende gedachte dat voor alle medewerkers 
en studenten een min of meer gelijke voorziening beschikbaar is, waarbij m.n. sociale 
beleidskeuzes bepalend zijn voor het aangebodene, en waarbij de organisatie zelf 
definieert en stuurt.  
 
In concreto gaat het dan om breed beschikbare voorzieningen, op relatief veel locaties die 
zich in de nabijheid van werk- en studieplekken bevinden. De loopafstanden zijn daardoor 
gering, zelden meer dan 5 minuten.  De voorzieningen bieden vrijwel allemaal een breed 
en aantrekkelijk geprijsd  assortiment , dat zich dicht bij of net boven de kostprijs 
bevindt, en een sociaal pakket dat door gesubsidieerde prijzen onder de kostprijs wordt 
aangeboden. De organisatie /opdrachtgever (ic de UU) heeft hierbij maximale grip op het 
beleid en het voorzieningenniveau.  
 
De huisvestings- en inrichtingskosten worden in deze variant volledig door de universiteit 
gedragen, evenals een bijdrage om een basispakket tegen gesubsidieerde prijzen aan te 
bieden. Eventuele exploitatietekorten tenslotte komen aan het eind van het jaar en onder 
aan de streep ten laste van de universiteit.  
 
Deze voorzieningenstructuur is samen te vatten als “Houden wat we hebben”. 
 
De exploitatiecijfers FSC van deze variant laten over de afgelopen vijf jaar zien dat deze 
variant de universiteit jaarlijks ca. M€1 kost (exploitatietekort exclusief 
huisvestingslasten, inclusief cateringbijdrage voor subsidie op het basispakket, zie bijlage 
2). Ook de financiële analyse door Hospitality Consultants toont een vergelijkbare omvang 
van de uiteindelijke kosten.  
 

6.2.2. Moderne voorzieningenstructuur 
 
Een moderne variant, zoals die tegenwoordig veel wordt aangetroffen (zie hoofdstukken 3 
en 4) verschuift op de lijn van gesubsidieerd naar kostendekkend, van aanbod- naar 
toenemend vraaggestuurd. De achterliggende gedachte is niet meer dat er voor elke 
medewerker en student een gelijk aanbod is, maar een aanbod dat enerzijds tegemoet 
komt aan de vraag binnen een bepaalde omgeving en dat tegelijkertijd rekening houdt 
met economische haalbaarheid. De organisatie zelf definieert en stuurt en houdt een 
zekere minimumvoorziening in stand. Voor de spreiding van de voorzieningen wordt de 
metafoor stad-wijk-buurt gehanteerd: op een beperkt aantal drukke locaties bevinden 
zich een, eveneens beperkt, aantal grote restaurants met een breed aanbod (de “stad”); 
daartussendoor zijn kleinere, efficiënte outlets met een beperkt assortiment (de “wijk”) 
en dit geheel wordt aangevuld met onbemande voorzieningen i.c. automaten (de 
“buurt”). In deze laatste categorie vallen niet alleen de traditionele automaten”wanden”, 
maar ook - uitnodigend ingerichte – ontmoetingsruimten met een goede 
automatenvoorziening.   
 
In concreto betekent dit een beperking van het aantal huidige restaurants, en het 
ombouwen (eventueel down-scalen) van een aantal bestaande restaurants naar kleinere 
outlets zoals Gutenberg of de koffiecorner in het David de Wiedgebouw. Om locaties met 
een volledig aanbod te bereiken kan de looptijd oplopen tot 10 minuten. De grote 
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restaurants hebben een breed aanbod tegen gematigde prijzen (ca 10% sub-
marktconform, zie relatie met huisvestingslasten), maar subsidiëring van het basispakket 
blijft achterwege. De outlets bieden een beperkt, maar gewild assortiment en hanteren 
een commercieel businessmodel. 
 
Een aantal voor de universiteit wezenlijke kaders worden in het contract met de 
opdrachtnemer vastgelegd, zodat er grip blijft op het voorzieningenniveau. Binnen deze 
kaders krijgt de exploitant de ruimte om in vrijheid te ondernemen. 
  
Deze voorzieningenstructuur is samen te vatten als “rationaliseren en optimaliseren”. 

 
Berekeningen van Hospitality Consultants laten zien dat voor deze variant sprake kan zijn 
van een returnfee met een bandbreedte van k€200 tot k€ 500, afhankelijk van de fase 
van ontwikkeling. In deze variant draagt de universiteit de huisvestings- en – in elk geval 
initiële – inrichtingskosten. 
 
Dit concept betekent voor de UU in ieder geval het handhaven van vier grote locaties met 
het volledige pakket aan voorzieningen:  

 
• Educatorium,  
• Minnaertgebouw,  
• Androclusgebouw  
• Drift 27.  

 
De volgende locaties zullen het karakter van een kleinschalige outlet houden of gaan 
krijgen:  

 
• Gutenberg (gerealiseerd) 
• David de Wiedgebouw (gerealiseerd) 
• Kruijtgebouw (gerealiseerd) 
• Janskerkhof 3 (in voorbereiding) 
• J. Donkervoetgebouw (rationaliseren) 
• Achter Sint Pieter (rationaliseren) 

 
Sluiting is voorzien voor de locaties 

 
• Bestuursgebouw (wordt gebruik Educatorium) 
• Langeveldgebouw (wordt gebruik Educatorium) 
• Trans 10 (wordt gebruik ASP, Drift of Janskerkhof) 
• gebouw Descartes UCU-campus (in gebruik door JBI) (wordt gebruik Dining Hall 

UCU) 
• gebouw AA UCU-campus (in gebruik door REBO/USE) (wordt gebruik Dining Hall 

UCU) 
 
De bestaande voorzieningen kunnen desgewenst als ontmoetingsruimte blijven bestaan, 
en voorzien worden van onbemande (automaten)catering: het “wijk”-concept. 
 
Op dit moment hebben enkele onderdelen een bemande cateringvoorziening waarvan de 
exploitatiekosten voor rekening van het betreffende onderdeel komt. Deze situatie doet 
zich voor bij REBO (USBO), JBI en UCU. Voorgesteld wordt om deze situatie uitsluitend te 
handhaven bij UCU en USBO, omdat de kosten voor restauratieve verzorging bij beide 
onderdelen grotendeels opgenomen zijn in de opleidingsfees.  
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De vergadervoorzieningen, werklunches en evenementen in de gebouwen waar geen 
openbaar toegankelijke voorziening is wordt verzorgd vanuit een van de vier grote 
restaurants, eventueel met gebruikmaking van (achtergebleven) pantry’s. Bijlage 3 bevat 
een overzicht van de bestaande en nieuw voorgestelde situatie.  
 

6.2.3. Volledig commerciële exploitatie 

 
Tenslotte kan een doorkijk gemaakt worden naar de situatie waarin de universiteit haar 
handen maximaal aftrekt van eventuele cateringvoorzieningen. In deze situatie ontstaat 
een volledig commerciële exploitatie op plaatsen die de universiteit als 
verhuurder/verpachter beschikbaar wenst te stellen. Realisatie van een voorziening is 
daarbij afhankelijk van geïnteresseerde ondernemers, die uiteraard overtuigd moeten zijn 
van de potentie van die locatie. Dit zal resulteren in voorzieningen op een beperkt aantal 
sleutelplekken waar voldoende verkeer is om een winstgevende exploitatie te draaien. Het 
prijsniveau zal vergelijkbaar zijn met dat van de reguliere horeca (integrale kostprijs plus 
winstmarge). Het risico ligt in deze variant volledig bij de externe partij, en daardoor ook 
de beslissingsbevoegdheid over prijzen, assortiment en openingstijden. De 
opdrachtgever/universiteit mist in deze variant alle invloed, maar genereert middelen 
door pacht- of huuropbrengsten.  Deze variant is niet haalbaar op onrendabele locaties, 
tenzij de universiteit voor deze locaties weer als opdrachtgever gaat fungeren. 
 
Deze variant is samen te vatten als “geen zorgen, maar ook geen invloed”. Wil de 
universiteit in deze variant toch invloed laten gelden, dan zal dit derhalve gepaard gaan 
met toename van (financiële) zorgen.  
 

 

6.3. Samenvattend 
 
Het College van bestuur is van mening dat, met inachtneming van hetgeen in 5.1 en 5.2 
is gesteld over de mate en wijze van uitbesteding, de 2e variant (Moderne 
voorzieningenstructuur; Rationaliseren en optimaliseren) in de aankomende uitbesteding 
richtinggevend moet zijn. Kostenreductie en kostenbeheersing, invloed en kaderstelling, 
diversiteit en variatie zijn in deze variant het best realiseerbaar.  
 
Bij geslaagd partnerschap met de externe partij(en) kan in de loop van de tijd verder 
opgeschoven worden richting verdergaande commerciële exploitatie door die partijen. 
Daarbij kunnen voorwaarden gesteld worden aan het in stand houden van bepaalde niet 
rendabele voorzieningen. De haalbaarheid van een dergelijke constructie zal zich op basis 
van daadwerkelijke exploitatie echter moeten bewijzen, en dat vergt de nodige ervaring 
van een externe partij bij de UU. 

 
 



 

  Versie: 2.1 - concept – pagina 20 
  Datum: september 2011 
  Auteurs: FSC 

 

   

 

7. HR-aspecten en aanzet tot sociaal plan 
 
 
Het spreekt voor zich dat bij een uitbestedingstraject grote zorgvuldigheid in acht wordt 
genomen ten aanzien van de zittende medewerkers. Hierbij zijn de wettelijke kaders ten 
aanzien van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden leidend. Uitbesteding van catering 
wordt gekwalificeerd als een overgang van onderneming in de zin van het Burgerlijk 
Wetboek. Dit houdt in beginsel in dat medewerkers met behoud van rechten en plichten 
in dienst treden van de geselecteerde contractpartij.  
Aangezien bij de UU sprake is van een dienstverband bij een publiekrechtelijk orgaan, 
geldt het Burgerlijk Wetboek niet, maar is de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) 
van toepassing 
 
Artikel 8.13 van de CAO NU bepaalt dat bij uitbesteding of privatisering van onderdelen 
van de instelling voor de desbetreffende medewerkers ofwel de CAO NU van 
overeenkomstige toepassing blijft, of een bedrijfstak- of ondernemings-cao moet gaan 
gelden. In de Cateringbranche is een catering-CAO van toepassing en het UU-personeel 
zal na de overgang onder deze CAO gaan vallen. Ten aanzien van de pensioenvoorziening 
geldt de wettelijke verplichting om na overgang aan te sluiten bij het pensioenfonds 
Horeca en Catering.  
 
Daarnaast dient op grond van artikel 9.1 van de CAO NU deze organisatiewijziging als een 
reorganisatie beschouwd te worden. Daarmee is het Sociaal Beleidskader bij 
Reorganisaties 2002 (UU, versie maart 2009) van toepassing. In het Sociaal Beleidskader 
bij Reorganisaties zijn niet veel afspraken opgenomen over een overgang van 
onderneming. Daarom zullen in een sociaal plan dat overeengekomen wordt met het 
Lokaal Overleg afspraken worden vastgelegd over de (eenmalige) compensatie voor 
eventuele verschillen in inkomen en eventuele overige arbeidsvoorwaarden tussen de 
huidige en toekomstige CAO. Op korte termijn zal het gesprek met het Lokaal Overleg 
hierover worden gestart en zal de UR over de uitkomst worden geïnformeerd. 
 
Met inachtneming van het bovenstaande gaat de Universiteit Utrecht uit van integrale 
overgang van het personeel naar de nieuwe cateringorganisatie. Dit impliceert dat op het 
moment van overgang naar de externe partij er sprake is van baangarantie voor het UU-
personeel. Deze situatie heeft binnen de Universiteit Utrecht betrekking op 29 
cateringmedewerkers (23,5 fte). Een eerste arbeidsvoorwaardenvergelijking laat zien dat 
– gegeven de grote spreiding in leeftijd en aantal dienstjaren - op individueel niveau een 
nauwkeuriger vergelijking gemaakt moet worden om op basis daarvan de condities voor 
overgang nader te bepalen. Vanuit het deelproject “HR-aspecten” zullen keuzes en 
consequenties aan de regiegroep worden voorgelegd. De condities voor overgang worden 
vastgelegd in een (concept) Sociaal Plan dat wordt voorgelegd aan het Lokaal Overleg. Na 
overeenstemming met het Lokaal Overleg gaan de condities ten aanzien van het 
personeel deel uit maken van het Programma van Eisen. 
 
Uiteraard vergt dit zorgvuldige communicatie met de medewerkers, zowel als groep als 
later in het proces op individueel niveau. In het deelproject “Communicatie” zal hiervoor 
speciale aandacht komen.  
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8. Organisatie, planning en communicatie 
 
 

8.1. Projectorganisatie 
 
Het project Uitbesteding Catering wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 
directeur FSC. Voor de totstandkoming van het Programma van Eisen wordt een externe 
procesmanager aangetrokken. Vanwege de expertise op het gebied van 
cateringuitbestedingen én vanwege de inmiddels opgedane kennis van de UU wordt 
voorgesteld hierbij het bureau Hospitality Consultants te betrekken. 
 
Het is wenselijk om bij een zo ingrijpende verandering in de dagelijkse voorzieningen een 
regiegroep in te stellen die binnen het kader van de vastgestelde visie het College van 
bestuur adviseert over de te maken beleidskeuzes. 
 
Regiegroep 
 

Hans Amman, voorzitter 
Ineke van Oosten, directeur FSC, domeinverantwoordelijke  
Eline den Boer, directeur faculteit REBO 
Frank Jan van Dijk, directeur faculteit Sociale Wetenschappen 
Wilma Grimmelikhuijsen, directeur HR 

 
 
Deelprojecten 
 

Binnen het project Uitbesteding Catering kunnen vijf deelprojecten worden 
gedefinieerd. De resultaten van de deelprojecten worden alle voorgelegd aan de 
regiegroep en de resultaten 1a, 2a-b, 3a-b, vastgesteld door het College van bestuur.  
 
Overall - coördinatie: Ineke van Oosten,  

 
1. Scope / Programma van Eisen 

 
Coördinatie:  John Dommerholt, adviseur Hospitality Consultants. 
Afstemming met: directeuren faculteiten/diensten, demandmanagers 
Resultaat:  1a. vastgesteld Programma van Eisen 

 
2. HR aspecten 
 
Coördinatie:  Aletta Huizenga, hoofd Beleid & Expertise, directie HR 
Afstemming met:  JZ en UR en LO 
Resultaat:   2a. vastgesteld sociaal plan (na overeenstemming LO) 
   2b. vastgesteld uitvoeringsplan (na instemming UR) 

2b. vastgesteld personeelsplan 
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3. Aanbesteding 
 
Coördinatie:  Sanne Wijnhorst, i.s.m. Eric Faase, beiden FSC/IAC 
Afstemming met: JZ 
Resultaat:   3a. vastgestelde aanbestedingsstrategie 

3b. definitieve gunningsdocumenten  
 
4. Communicatie 
 
Coördinatie:  Corine Matser, communicatieadviseur directie C&M 
Afstemming met:  directeuren faculteiten/diensten, facultaire 

demandmanagers 
Resultaat:   4a. vastgesteld communicatieplan 

 
5. Implementatie  
 
Coördinatie:   Letty Broere – Doornkamp, hoofd Operationele Services FSC 
Afstemming met:  demandmanagers, externe cateraar  
Resultaat:   5a. vastgesteld implementatieplan 

 
 

8.2. Communicatie 
 
De communicatie tijdens dit traject vergt speciale aandacht. Tijdens dit traject zijn 
diverse groepen belanghebbend (huidige UU cateringmedewerkers, medewerkers en 
studenten als eindgebruikers, medezeggenschap, bestuurs- en 
managementverantwoordelijken).  Aangezien de belangen van verschillende orde zijn zal 
een communicatieplan worden opgesteld dat zorgvuldig rekening houdt met deze 
diversiteit.  
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8.3. Procesplanning 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie Voorlopige planning 

  

Bespreking concept visiedocument en aanzet sociaal plan 
met CvB  

30 augustus 2011 

Bespreking commissie FHI  27 oktober 2011 

Bespreking UR voor advies  7 november 2011 

Bespreking concept sociaal plan met CvB 15 november 2011 

Voortgangsbespreking met DR FSC ter informatie 2e helft november 2011 

Overeenstemming over Sociaal Plan met LO  7 december 2011 

Vaststellen Sociaal Plan door CvB 13 december 2011 

Bespreking concept Programma van Eisen en concept 
aanbestedingsstrategie met CvB 

13 december 2011  

Vaststellen PvE en aanbestedingsstrategie door CvB 20 december 2011 

Opdracht CvB aan directeur FSC voor aanbesteding en 
uitvoering 

21 december 2011 

Bespreking concept Uitvoeringsplan met CvB  17 januari 2012 

Start en doorlooptijd aanbesteding 
1 februari 2012 –  
1 juni 2012 

Bespreking Uitvoeringsplan commissie SPS voor 
instemming (cf ABR)  

31 januari 2012 

Bespreking Uitvoeringsplan met DR FSC ter informatie 1e week februari 2012 

Vaststelling Uitvoeringsplan door CvB 7 februari 2012 

Opstellen concept personeelsplan door directeur FSC Medio februari 2012 

Voorlopige gunning dienstverleningsopdracht aan externe 
cateraar 

1e week juni 2012 

Verzending voorgenomen besluiten door directeur FSC 1e week juni 2012 

Periode van bedenkingen tegen voorgenomen besluiten Twee weken na verzending 

Vaststellen Personeelsplan door directeur FSC 2e helft juni 2012 

Definitieve gunning dienstverleningsopdracht aan externe 
cateraar 

3e week juni 2012  

Verzending definitieve besluiten aan personeel 4e week juni 2012 

Start implementatie 1 juli 2012 
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Bijlage 1  Overzicht huidige voorzieningen   
 
Naam locatie Type locatie Uitvoering door In exploitatie bij Gesubsidieerd 

aanbod 
     
Uithof     
Androclusgebouw Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Bestuursgebouw Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Educatorium Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Donker-Voetgebouw Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Kruytgebouw Koffiecorner/outlet FSC FSC Ja 
Langeveldgebouw Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Minnaertgebouw Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Bologna Zalencentrum FSC FSC Nee 
David de Wiedgebouw Koffiecorner/outlet FSC FSC Nee 
Gutenberg Koffiecorner/outlet FSC FSC Nee 
     
     
Binnenstad     
Achter de Dom 7 (Faculty Club) Horeca Oud London UBD Nee 
Achter Sint Pieter 200 Bedrijfsrestaurant Sodexo REBO ? 
Bijlhouwerstraat 6 Bedrijfsrestaurant FSC REBO ? 
Domplein 29 (Academiegebouw) Horeca Oud London UBD Nee 
Drift 27 Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Janskerkhof 3 Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
Lange Nieuwstraat 106 Horeca FSC UBD Nee 
Trans 10 Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
     
University College Campus     
UCU Bedrijfsrestaurant Compass (Eurest) UCU Nee 
James Boswell Instituut Bedrijfsrestaurant De Heeren van Leeuw JBI ? 
USE Bedrijfsrestaurant FSC FSC Ja 
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Bijlage 2  Meerjarenoverzicht ontwikkeling catering-exploitatie   
 

 
 
  begroting          
  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 
 
A 

 
Cateringbijdrage UU 

           
460  

           
473  

           
473  

           
487  

           
608  

           
730  

           
852  

        
1.005  

           
899  

           
903  

 
B 

 
Omzet 

        
4.640  

        
4.087  

        
4.442  

        
4.732  

        
4.441  

        
4.173  

        
4.152  

        
4.206  

        
4.567  

        
4.923  

 
C 

 
Totaal baten 

        
5.100  

        
4.560  

        
4.915  

        
5.219  

        
5.049  

   
4.903  

        
5.004  

        
5.211  

        
5.466  

        
5.826  

            
            
 
D 

 
Totale lasten excl. HV 

        
5.550  

        
5.084  

        
5.487  

        
5.543  

        
5.476  

        
5.326  

        
5.694  

        
5.814  

        
6.137  

        
6.453  

 
E 

 
HV lasten              -   

           
445  

           
362  

           
345  

           
300  

           
288  

           
275  

           
247  

           
208  

           
128  

 
F 

 
Totale lasten incl. HV 

        
5.550  

        
5.529  

        
5.849  

        
5.888  

        
5.776  

        
5.614  

        
5.969  

        
6.061  

        
6.345  

        
6.581  

            
            
 
G 

 
Resultaat (C - F) 

           
450- 

           
969- 

           
934- 

           
669- 

           
727- 

        
711- 

           
965- 

           
850- 

           
879- 

           
755- 

H 
 
Resultaat zonder HV (G 
- E) 

           
450- 

           
524- 

           
572- 

           
324- 

           
427- 

           
423- 

           
690- 

           
603- 

           
671- 

        
627- 
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Bijlage 3  Spreiding locaties: bestaand en voorstel   
 
 
Bestaande situatie de Uithof 
 

 
 

Universiteitsrestaurant 
 

Koffiecorner / outlet  
 

Zalencentrum 
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Toekomstige situatie de Uithof 
 

 
 

Universiteitsrestaurant 
 

Koffiecorner / outlet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Versie: 2.1 - concept – pagina 28 
  Datum: september 2011 
  Auteurs: FSC 

 

   

 

Bestaande situatie Binnenstad Utrecht 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Universiteitsrestaurant 

 
Koffiecorner / outlet  

 
Horeca 
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Toekomstige situatie Binnenstad Utrecht 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Universiteitsrestaurant 

 
Koffiecorner / outlet  

 
Horeca 
 

 
 


