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EAISI - Eindhoven AI Systems Institute 
1 CONTEXT OPDRACHT 
Eindhoven AI Systems Institute (EAISI) is een onderzoeksinstituut van Eindhoven University 
of Technology (TU/e), opgericht in 2019. EAISI brengt alle TU/e activiteiten op het gebied 
van Artificial Intelligence samen en heeft als doel om onderzoek te versnellen, verbeteren en 
faciliteren. Een van de taken van het EAISI Positioning Team is het organiseren van events 
ter ondersteuning hiervan. 
 
Het instituut EAISI is geen rechtspersoon, maar onderdeel van de TU/e; een zogenaamde 
beheerseenheid zonder eigen vermogen. EAISI loopt mee in de pas van de centrale TU/e 
Planning & Control cyclus, maar bij het jonge instituut heerst nog steeds een start-up cultuur. 
Dit past bij het ad-hoc bijsturen op basis van financiële gegevens. De directe communicatie 
met het College van Bestuur ondersteunt dit. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderstaand EAISI organogram laat zien welke teams bij EAISI werkzaam zijn: 

• Management Team    Bestuur 
• Programma Management  Acquisitie 
• Positioning Team   Communicatie & Profilering 

  

Organogram TU/e 2022 
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EAISI maakt gebruik van de algemene TU/e diensten Communicatie, HR en Financiën. Deze 
medewerkers zijn verbonden aan EAISI, maar staan niet op de EAISI payroll. Verder werkt 
EAISI samen met een ‘Scientific Board’ (hoogleraren) en Raad van Advies (decanen). 
 
Aanleiding: Initiatief AI Summer School 2023 
In juni 2022 is besloten dat EAISI een eerste editie van een AI Summer School gaat 
organiseren, die plaats moet vinden in juli 2023. Dit betreft een onderwijsprogramma en zal 
worden gefinancierd vanuit derde geldstroom(*). Kosten bestaan hoofdzakelijk uit: (on)kosten 
sprekers, catering, excursiekosten en inzet arbeidsuren. Bij het bepalen van het budget en de 
deelnemers-fee is het uitgangspunt de kosten grotendeels te dekken. De optie om faculteiten 
te laten meebetalen en eventueel sponsors uit het bedrijfsleven aan te trekken wordt open 
gehouden. Het MT wil graag gebruik maken van de lopende ‘Call for Visiting Professors’, met 
financiering middels funding door EAISI vanuit eerste geldstroom. Een Visiting Professor die 
ten tijde van de Summer School aan de TU/e verblijft, wordt dan gevraagd een bijdrage te 
leveren aan het Summer School programma.  
 
Wet- en regelgeving financiering 
Hiermee worden kosten, opbrengsten en risico’s in kaart gebracht en de manier van 
financieren wordt onderbouwd. Bij de organisatie van de AI Summer School moet rekening 
worden gehouden met de richtlijnen voor financieren van private of publiek/private 
activiteiten. Met 1e geldstroommiddelen mag een private activiteit niet zonder meer 
gefinancierd worden.  
 
 
 
 
 
(*) Naast inkomsten uit de rijksbijdrage (de eerste geldstroom) ontvangen universiteiten middelen van de 
NWO en KNAW voor specifieke onderzoeksprojecten (de tweede geldstroom). De derde geldstroom bestaat 
uit overige inkomsten, zoals middelen uit de EU, contractonderwijs of –onderzoek en collectebusfondsen. 

 
  

Organogram EAISI 2022 
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Stakeholders 
In opdracht van Patricia Jaspers (Managing Director EAISI) en Mia Jelsma (Director 
Positioning en opdrachtbegeleider) wordt een business case als eindproduct van de module 
Financieel Management opgesteld; een projectomschrijving inclusief risicoanalyse, 
kosten/batenanalyse en sluitende begroting.  
 
Het is voor Patricia Jaspers, als eindverantwoordelijke van de beheerseenheid, van belang 
dat er een goedgekeurde business case aan de basis ligt van het project ‘AI Summer School’. 
Voor Mia Jelsma is het van belang dat er gestart kan worden met de organisatie van de AI 
Summer School. Dat is alleen mogelijk wanneer de business case is goedgekeurd. 
 
Strategische relevantie  
Universiteiten moeten voldoen aan wet- en regelgeving voor onderwijsinstellingen, 
vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze business case 
moet inzichtelijk maken dat EAISI bij de organisatie van de AI Summer School volgens deze 
regels handelt. Ook moet blijken dat risico’s en manieren om de kans erop te beperken in 
kaart zijn gebracht. Met een sterke business case die goedgekeurd is, heeft EAISI groen licht 
om dit nieuwe type event te organiseren.  
 
2 PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN 
De AI Summer School is een nieuwe initiatief binnen de onderwijsprogramma’s. Voordat er 
gestart kan worden met de organisatie van de AI Summer School, dienen het doel, de opzet, 
de planning, de risico’s en de financiën in kaart te worden gebracht.  
Het doel van de opdracht is het opstellen van een business case inclusief sluitende begroting 
t.b.v. AI Summer School, waaruit blijkt dat de (financiële) organisatie rondom dit event 
volgens de TU/e regelgeving verloopt. Pas na goedkeuring van de business case kan met de 
organisatie van het event worden gestart. 
 
Het probleem vertaald naar de 6 W’s 
Wat is het probleem?  

Voor de AI Summer School moet een Business case worden ingediend. Deze moet 
worden goedgekeurd, voordat er kan worden overgegaan tot de organisatie van het 
event.  

Wie heeft het probleem?  
• Patricia Jaspers, Managing Director EAISI, omdat zij eindverantwoordelijk is voor de 

beheerseenheid. 
• Mia Jelsma, Director Positioning, omdat zij verantwoordelijk is voor het budget t.b.v. 

het organiseren van events en zonder goedgekeurde business case kan haar team 
niet starten met de organisatie van het event.  

Wanneer is het probleem ontstaan?  
Op het moment dat het Positioning team van EAISI door de wetenschappelijk directeur 
werd gevraagd een AI Summer School (onderwijsprogramma) te organiseren.  
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Waarom is het een probleem?  

Wanneer EAISI zou starten met de organisatie van de AI Summer School zonder 
goedgekeurde business case, loopt het instituut risico hierbij niet aan de TU/e wet- en 
regelgeving te voldoen. 

Waar doet het probleem zich voor?  
Bij het MT van EAISI en het organisatieteam.  

Wat is de aanleiding om het probleem op te lossen?  
Door het opstellen van een business case kunnen (financiële) risico’s in kaart worden 
gebracht en een sluitende begroting overlegd worden, zodat goedkeuring voor de 
organisatie kan worden verleend.  

 
Persoonlijke doelstellingen 
Door het opstellen en opleveren van het eindproduct ‘Business case AI Summer School’ wil ik 
me het volgende eigen maken:  

• Een business case leren opstellen  
• Meer inzicht krijgen in financiën rondom events (geldstromen) 
• Een goede planning maken voor het oplossen van een probleem 

TAFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN 
 
3 OPDRACHTAFBAKENING EN RANDVOORWAARDEN 
Het eindproduct omvat een business case inclusief een risicoanalyse en een sluitende 
begroting. Hierbij ligt de focus op de effecten van het organiseren met financiering vanuit 
derde geldstroom en worden mogelijke risico’s rondom het organiseren in kaart gebracht. De 
conclusies en uitkomsten zijn alleen gericht op dit specifieke event.   
 
Eventuele beperkingen  
Bij de uitvoering van de opdracht is het belangrijk te achterhalen welk doel de 
initiatiefnemers met het organiseren van de AI Summer School voor ogen hebben. Hiervan 
ben ik afhankelijk van derden en hun kijk hierop.  
 
Het duurt bij TU/e, vanwege de grootte van de organisatie, langer dan bij een gemiddelde 
organisatie om informatie op te halen. Dit vereist een goede planning, waarbij afspraken ver 
vooruit ingepland moeten worden. 
 
Randvoorwaarden 

• Tijdig beschikken over de benodigde informatie 
• Medewerking van en regelmatig overleg met: 

− Patricia Jaspers, Managing Director EAISI 
− Mia Jelsma, Director Positioning EAISI 
− Nanda de Brouwer, Finance & Control 
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4 AANPAK/ACTIVITEITEN 
Het beroepsproduct (eindproduct) van de module Financieel Management bestaat uit een 
business case voor de AI Summer School 2023. Dit rapport bevat een kosten/batenanalyse 
met verschillende aannemelijke scenario’s als uitgangspunt en een begroting op basis 
daarvan. 
 
Hoofdvraag  
Hoe ziet de business case inclusief sluitende begroting t.b.v. de Summer School eruit? 
 
Deelvragen en uitwerking per deelvraag 
 
Hoe draagt het doel van de AI Summer School bij aan de strategische doelen van EAISI? 

De Summer School is een initiatief van de EAISI Scientific Board en wordt in opdracht 
van Wim Nuijten (wetenschappelijk directeur) georganiseerd.  
PhD kandidaten uit binnen- en buitenland met focus op AI & Robotica behoren tot de 
doelgroep. EAISI beoogt met de organisatie van de Summer School talent aan te 
trekken, de banden met collega-universiteiten en het bedrijfsleven te versterken en 
naambekendheid te vergoten. Deze doelen moeten in lijn zijn met de algemene EAISI 
strategie (document juni ’22) en de toelichting hierop wordt in de business case 
opgenomen. Hiermee kan EAISI aantonen dat de Summer School zinvol is en van 
meerwaarde voor het instituut en TU/e. Door de doelen vooraf te omschrijven, kan na 
afloop onderzocht worden of het event heeft opgebracht wat beoogd werd. Met Wim 
Nuijten en Mia Jelsma heb ik een afspraken om de doelstellingen van het event helder 
te krijgen.   

 
Wat zijn de vigerende juridische kaders waar EAISI bij de organisatie van de AI Summer 
School aan moet voldoen? 

Om inzicht te krijgen in de wet- en regelgeving v.w.b. financiering vanuit de 
verschillende geldstromen en onderscheid tussen publieke en private activiteiten, werk 
ik samen met Nanda de Brouwer, Finance & Control. Bij onduidelijkheid kan de 
website Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap alvast geraadpleegd 
worden, waar beleidsnota’s m.b.t. het hoger onderwijs te vinden zijn. Er wordt ook 
onderzocht of er eerder vergelijkbare TU/e events georganiseerd zijn, die vallen onder 
het onderwijsprogramma.  
Uitsluitsel over deze kaders maakt duidelijk op welke manier de lasten en baten 
administratief moeten worden verwerkt. Dit wordt verwerkt in punt 4 ‘Overwegingen’ 
van de business case (zie Bijlage A).  

 
Wat zijn de financiële en niet-financiële risico’s? 

Middels een risicoanalyse wordt in kaart gebracht met welke scenario’s EAISI 
rekening moeten houden. Door de mogelijke risico’s te beoordelen op 
waarschijnlijkheid en impact, wordt inzichtelijk wat de meeste aandacht verdient. Voor 
een goed overzicht, kan bij een groter aantal risico’s een risico-matrix gebruikt 
worden. Voor elk risico wordt uitgewerkt welke acties genomen moeten worden.  
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Hoe ziet de lasten/batenanalyse eruit? 

Op basis van de eerder uitgewerkte risicoanalyse, worden de twee of maximaal drie 
aannemelijke scenario’s omschreven. Per scenario worden de baten en lasten 
uitgewerkt. Belangrijk is hierbij om het break-even punt te bepalen en de haalbaarheid 
daarvan in te schatten. Het doel is om voor dit evenement tot kostendekking te komen 
met baten uit de deelnemersbijdragen. Ook wordt rekening gehouden van een post 
onvoorzien ter hoogte van 10% van de totaalsom. Om meer inzicht te krijgen in het 
opstellen van de lasten-/batenanalyse, plan ik tweewekelijks overleg in met Wendy 
van Dorsselaer, Finance & Control TU/e. Zij heeft inzicht in regelgeving met betrekking 
tot publieke en private activiteiten. De stof van lesdag 2 van Gerrit Lebbink helpt 
hierbij, omdat ik daardoor een betere kijk heb gekregen op vaste en variabele kosten. 
Ook haal ik hiervoor informatie uit het lesboek Bedrijfseconomie voor het besturen van 
organisaties (Heezen, 2019, Hoofdstuk 6) en maak ik gebruik van een template. 

 
 
Planning 
De business case wordt in de komende vijf weken uitgewerkt. Voor een overzicht van 
taken/onderdelen wordt gebruik gemaakt van een Gantt-Chart, waardoor ook de voortgang 
duidelijk is.    
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5 INFORMATIEVOORZIENING EN KWALITEITSBEWAKING 
Informeren betrokkenen over voortgang/resultaten 
In een wekelijks overleg met Mia Jelsma en tweewekelijks overleg met Nanda de Brouwer wordt de 
voortgang besproken en bijgestuurd waar nodig. Op die momenten heb ik de mogelijkheid om vragen 
te stellen.  
 
Nakomen afspraken inzake uitvoering (proces) / resultaten (inhoud) 
Tijdens het wekelijks en tweewekelijks overleg worden acties en afspraken vastgelegd. Bij elk 
overleg worden deze punten gecheckt op voortgang/afronding. Financiële inhoud wordt 
doorlopend door Nanda de Brouwer gecontroleerd. Strategische zaken worden gecontroleerd 
door Patricia Jaspers. Hiervoor zijn geen vaste afspraken gepland, maar ad-hoc overleg is 
mogelijk.  
 
 
6 RESULTATEN/EINDPRODUCTEN 
Tussenresultaten 
Het Plan van Aanpak, de basis van het eindproduct, wordt op woensdag 5 oktober opgeleverd en 
beoordeeld. Na verwerking van de feedback wordt het Plan van Aanpak definitief gemaakt.  
Het concept beroepsproduct wordt op 15 oktober gepresenteerd aan de opleider en medestudenten. 
Vanaf dat moment deel ik de tussenresultaten wekelijks met de opdrachtgever, Mia Jelsma en 
tweewekelijks met Nanda de Brouwer.  
Medestudenten doen voor oplevering van het Plan van Aanpak en het eindproduct nog 
verbetersuggesties. 
 
Concrete deliverables aan einde opdracht (uitwerking in bijlage A) 
Na afronding van de opdracht licht ik het eindproduct/rapport ‘Business case AI Summer 
School’ toe tijdens een bijeenkomst met Mia Jelsma, Patricia Jaspers en Nanda de Brouwer, 
waarna het document overgedragen wordt aan Patricia Jaspers. Zij dient het in bij de afdeling 
Corporate Control ter goedkeuring.  
 
Omvang structuur detailniveau 
De opbouw van de business case is uitgewerkt in Bijlage A.  
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7 LITERATUUR/BRONNEN 
 
Boeken 
Heezen, A. (2019). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Groningen | 

Utrecht: Noordhoff 
• Hoofdstuk 6: Integrale kostprijs en variabelekostencalculatie. 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe met variabele kosten te rekenen en hoe een 
break-evenberekening eruit ziet. Dit kan worden ingezet bij het berekenen van het 
minimale aantal deelnemers, het vaststellen van de deelnemers-fee en de hoogte 
van de benodigde sponsorgelden (wanneer van toepassing). 

 
Van der Straeten, K. (2018). Eventplanner. De Standaard voor het  

organiseren van evenementen. Tielt: Lannoo NV 
• Hoofdstuk 4: Budget. 

Uit het hoofdstuk ‘Budget’ haal ik informatie voor het in kaart brengen van de 
kosten. Ik gebruik het als checklist.  
 

Documenten 
EAISI Strategie (Juni 2022) 

• Hieraan worden de doelstellingen van het event getoetst. 
 

Website 
Ministerie OCW: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van- 

onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten 
• Op deze website zijn beleidstukken m.b.t. Hoger Onderwijs te downloaden. In 

combinatie met de informatie die we vanuit Finance & Control verwachten, geven 
deze documenten een goed beeld van de wet- en regelgeving m.b.t. financiering van 
publieke of private activiteiten.  

 
Personen 
Patricia Jaspers, Managing Director EAISI  

• Patricia Jaspers is eindverantwoordelijke van de beheerseenheid en dient de 
business case na afronding in. Zij controleert het gehele document.  

Nanda de Brouwer, EAISI Finance & Control  
• Nanda is vanuit Finance & Control verbonden aan EAISI en controleert de financiële 

onderdelen van de business case.  
Wendy van Dorsselaer (Corporate Controller TU/e) 

• Corporate Control heeft inzicht in regels rondom financiering van private activiteiten 
en contact met financiële afdelingen van collega-universiteiten voor het opvragen 
van relevant informatie. 
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Bijlage A  |  Omschrijving eindproduct 
Het rapport ‘Business case AI Summer School’ is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  
 
INHOUD 
1 Managementsamenvatting  (1 A4) 

Context, aanleiding, alternatieven, voor- en nadelen, risico’s, conclusie en aanbeveling.   
2 Doel en toegevoegde waarde (1 A4) 

Uitleg over de doelstellingen van de AI Summer School en hoe deze aansluiten bij de 
strategie van EAISI. Uitleg over de doelstellingen van de AI Summer School en hoe deze 
aansluiten bij de strategie van EAISI. impact van het project zowel intern als extern. 

3 Uitgangspunten en randvoorwaarden (1 A4) 
Uitwerking van welke zaken het vertrekpunt vormen en welke randvoorwaarden bepalen 
de kaders / vormen zijdelingse beperkingen. 

4 Risicoanalyse (2 A4) 
Opsomming van risico’s en de eventuele gevolgen (financieel en niet-financieel). 

5 Planning (1 A4) 
Informatie over samenstelling organisatieteam en een tijdsplanning. 

6 Kosten/batenanalyse (1-2 A4) 
Hier worden de opbrengsten en kosten inzichtelijk gemaakt. 

7 Conclusie en onderbouwing (1 A4) 
 
BIBLIOGRAFIE/LITERATUURLIJST 
Zie ‘7 LITERATUUR’ in Plan van Aanpak 
 
BIJLAGEN 
• Het Plan van Aanpak 
• Beoordelingsformulier opdrachtgever 
• EAISI Strategie  
• EAISI dashboard, versie juni 2022 
• Uitwerking financieel risico 
• Uitwerking kosten/batenanalyse 
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Bijlage B  |  Beoordelingsformulier opdrachtgever 
R  

 

Deelvraag 2 mag meer gericht  
zijn op de regels/kaders. Dit is  
al aangepast in deze versie. 
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