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GeachtCollege,
Onze faculteitis het productvan eenfusieproceswaarvande resulterendeorganisatiestructuur
vorig najaaris ingevoerd.De voormaligeleerstoelen,institutenen ondersteunende
afdelingen
moeten,met behouden uitbreiding vande eigendeskundigheid,zo veel mogelijk de
synergievoordelen
gaanbenuttenen de meerwaardegaanrealiserenvan eengezamenlijk
optredennaarbuiten. Wezenlijk voor de innovatievekennisorganisatie
die we willen zijn, is een
klimaat van kennis en ervaring met elkaardelenom onzestakeholders(studentenen alumni,
opdrachtgeversen belangstellenden
voor de resultatenvan wetenschappelijkonderzoek)zo goed
mogelijk van dienstte zijn. Middelendie daarbijkunnenhelpenzijn: samendingengaandoen,
op zoekgaannaarde gezamenlijkeidentiteit, onderlingecontactenorganiserenen: je richten op
externedoelenI klanten.
De afgelopenmaandenheb ik in een aantalrondesmet het ManagementTeam, de Faculteitsraad
en het Overlegvan Opleidingsdirecteuren
van gedachtengewisseldover het beeldwaarmeewe
de faculteit compacten heldervoor buitenstaanders
zoudenkunnenbeschrijven.De fmale versie
vande betreffendenotitie is als bijlage aandit stuk toegevoegd.Als label van die identiteit
stellenwe u voor als naamvoor de faculteitte mogenkiezenvoor:
Faculteit Management & Bestuur

De UniversiteitTwente is eenondernemende,
op innovatie,technologieen gezondheidszorg
georiënteerde universiteit en wil dat imagoook behouden.Het feit dat we ons expliciet
onderdeelnoemenvan dezeuniversiteit, maakthet mogelijk de naamvan de faculteitte beperken
tot de twee aandachtsgebieden
die ons profileren ten opzichtevan de anderefaculteitenop de
campus.Ons kennisdomeinis in principe: het gedragvan groepenmensenen de beïnvloeding
ervan, inclusiefde organisatorischeinrichting van primaire processen.De rol die technieken
technologischeontwikkeling daarbijspeelt,maaktvanzelfsprekendonderdeeluit van ons
onderzoeken onderwijs, gegevenhet moederbedrijfwaar we onderdeelvan zijn. Om diezelfde
redengeldt dat ook voor innovatiefondernemerschap
en voor de ontwikkelingvan de

gezondheidszorg.
Zo'n h erkenbaarlabel opentdeuren:het maaktmenseneerdernieuwsgierigdan het acroniem
BBT. Zo'n label kun nenwe ook gebruikenals ruggensteuntjevoor onzemedewerkers:je bent
de vertegenwoordigervan eengroter geheeldan alleenje eigenleerstoel,capaciteitsgroepof
instituut:je brengteen, herkenbare,groepcollega's mee. Daardoorversterkenwe de
mogelijkhedentot crossselling!
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Als we het label "Ma nagement& Bestuur" en een meer externgericht facultair beleid gaan
formulereninzake(post)initieelonderwijs, onderzoeken kennisvalorisatie,komt er ook een beter
handvatom vanuit de verschillendefacultairevakgebiedenmetdiverseexternepartijen in
bestuurlijkezin te praten over samenwerkingen taakafbakening.
Zo zullen we binnen de universiteituit kunnendragendat wij de meestgeredepartij zijn als
docentenen hunbestuurdersin opleidings-en onderzoekprogramma's
elementen in willen
brengendie te makenhebbenmet het gedragvan groepenmensen,of de beinvloedingdaarvan,
inclusief de organisatorischeinrichting van primaire processen.Daaroverkunnenjuist wij binnen
de campusde expertiseaandragenen daaromparticiperenwij, als faculteit Management&
Bestuur, graagin het betreffendeonderwijs-of onderzoekprogramma.
Anderzijds stimuleertdezekeuzeons om onzekennisen expertisezodanigverder te ontwikkelen
dat zij optimaalaansluitbij, en ondersteuninggeeft aan, de toepassingervan in situatieswaar
innovatie,technologieen ondernemerschap
belangrijke facettenzijn en waarbij metname ook
gekekenwordt naarde maatschappelijke
contextwaarbinnenmanagerialen bestuurlijke
problemenopgelostmoetenworden of waaroververantwoordingmoet wordenafgelegd
(govemance):alle zijn thema'swaar op de faculteit zich wil en kan profileren.
Tenslottezal de aangescherpte
beschrijvingvan onzepositioneringook duidelijker makenop
welke terreinen,zowel op onderwijs-als op onderzoeksgebied,
we geenzakenzelf moetengaan,
of blijven ontwikkelenmaardie we betervan de anderefaculteitenop de Twentsecampus
kunnenbetrekken.
Met dezenieuwenaam zullen we ook in staatzijn ons meerals herkenbaarsamenhangend
geheel
aande buitenwereldte " verkopen". Als eenfaculteit waar wellicht nog meerte halenvalt dan
eenantwoordop de specifiekeonderwijs-of onderzoeksvraag
waarvoorcontactmet de
betreffendefacultaire medewerkeris gezocht.Voorwaardeis natuurlijk dat zoveel mogelijk
facultairemedewerkersdit samenhangende
beeld in hun achterhoofdhebbenzodat"cross
selling" als van nature wordt gestimuleerd.Ook zullen we nagaanhoe we het contactleggenmet
onze klantenals faculteit Management& Bestuurnog op anderewijze kunnenverbeterenen
effectieverkunnenmaken.
Ook zal eenhelder logo en eengeëxpliciteerd facultair beleid inzakeonderwijs, onderzoeken
kennisvalorisatiemedewerkersvan de faculteithelpenzich duidelijk te positionerenten opzichte
van andereaanbiedersvan onderwijse%f daarmeesamente werken. Dat betreft niet alleen
institutenals ITC, TSM/SWOT en het TelematicaInstituut, maar ook de samenwerkingmet de
faculteiten(ende leerstoelen/ capaciteits-of vakgroependaarbinnen)in 3TU-verbanden de
profilering tenopzichtevan gelijknamigeinitiële opl eidingenbij andereuniversiteitenin
Nederlanden over de grens(Müns ter, Osnabrück, China). Ook zal dit de verdereuitbreiding
van in- en uitstroornrnogelijkheden
uit en in hetvergelijkbareHBO-onderwijs,waar wij al een
relatief goedontwikkelde relatie meehebben,kunnenfaciliteren.
Om al dezeoverwegingenverzoekik u toestemmingom de naamvande faculteit BBT te
veranderenin Faculteit Management& Bestuur(Eng.: Faculty of Management& Govemance)

.

Bijlage
Profiel van de Faculteit Management & Bestuur van de Universiteit Twente
1. Het onderwijs- en onderzoekdomeinwaarin we opereren.
.De

medewerkers van de faculteit Management & Bestuur geven onderwijs en
doen onderzoek op het gebied van managemenr en bestuu,.z(en daaraan
gerelateerde terreinen) binnen de voor de Universiteit Twente geldende
profilering3.
.De
betreffende medewerkers zijn daartoe opgeleide en gekwalificeerde docenten
en wetenschappers.

2. De soorten deskundigendie weopleiden.
.Het
onderwijs is bestemdvoor:
1. studenten die op wetenschappelijk niveau onderzoek willen gaan doen naar
verschijnselen die te maken hebben met managementen bestuur
2. studenten die managers en bestuurderswillen gaan ondersteunenals
vakinhoudelijke professional op academischniveau (beleidsmedewerker,
staffimctionaris e.d.)
3. studenten die reeds manager, bestuurderofvakinhoudelijke professional zijn
en zich via kennisverwerving willen laten bijscholen.

3. De kennisdomeinenwaaruit we voor het onderwijsputten.
.Kennisdomeinen

waar de studentenzich aan kunnen laven, delen we in vier

groepenm:
1. (De beïnvloeding van) het gedrag van ondernemingen, (maatschappelijke)
organisaties en groepen mede in relatie tot haar omgeving 4
2. Het instrumentarium van de academischopgeleide manager en bestuurder
3. Inrichting en besturing van primaire processen van productie en
dienstverlening 6

s

4. Branchespecifieke kennis over strategie en beleid en de wijze waarop
management en bestuur het beste kunnen worden georganiseerd7

1Het leiden van een private of ambtelijke organisatie of een onderdeel daarvan.
2 Zowel in de zin van openbaar bestuur: het politiek invloed uitoefenen binnen een publiek domein, als
in de zin van: topmanagement van een organisatie.
3De Universiteit Twente is een ondernemendeuniversiteit: een moderne universiteit die academische
expertise en vorming koppelt aan maatschappelijke betrokkenheid. De UT onderscheidt zich door het
samenbrengenvan technische en maatschappijwetenschappenin zowel onderwijs als onderzoek.
4 Management & organisatie, Governance,Overheid en Onderneming, Marktwerking, Technology
Assessment, Organisatiepsychologie, Sociologie, Politicologie e.d.
5 Strategie & beleid, Marketing & marktonderzoek, Internationaal management,Accounting (incl.
Planning & Control), Financiering, Management informatie systemen, Human Resource Management,
Recht, Ethiek, Wetenschapsfilosofie e.d.
6 Productontwikkeling, Constructive Technology Assessment, Inkoop, Logistiek, Onderhoud,
Operations management, Supply chain management,Information & Communication Technology,
Verkoop e.d.
7 Hoger onderwijs, Water, Milieu, Lagere overheid, Veiligheid, Gezondheidszorg, Internationaal
management,Bankwezen, Midden- en Klein Bedrijf, Woningbouw, Industrie, Zakelijke
Dienstverlening en andere bedrijfstakken in de pro fit sector e.d.
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Deze domeinen VOmlende basiskennis die de faculteit (grotendeels)zelf in huis
heeft. De samenstelling van het vierde domein kan in de loop der decennia aan
verandering onderhevig zijn. Een gedeelte van de kennis van het derde domein
wordt van andere faculteiten binnen de UT en / of andere universiteiten

betrokken.
De student wordt in het (probleemgerichte, multidisciplinaire) onderwijs ook in
de gelegenheid gesteld kennis op te doen over het gedrag van individuele mensen
en de beïnvloeding daarvan. Deze kennis wordt van buiten de faculteit
geïmporteerdI.

4. Het wetenschappelijkonderzoekdat we verrichten
.Onze
docenten verrichten wetenschappelijk onderzoek op de genoemde
kennisdomeinen en zijn daardoorvoortdurend bezig deze kennisdomeinen te
vernieuwen en uit te breiden.
.In
lijn met de academischetraditie bevruchten wetenschap en onderwijs elkaar
daarbij wederzijds: onderwijs wordt zoveel mogelijk gegeven door docenten die
zelf actief zijn in de onderzoeksprogramma's waar de faculteit in participeert.
Omgekeerd wordt de invulling van de onderwijsprogramma's mede bepaald voor
de accentendie door de wetenschappelijke staf van de faculteit in het onderzoek
zijn aangebracht,zonder de beoogde eindtermen uit het oog te verliezen.
.Naast de behoefte vanuit het onderwijs, wordt de inhoud van het onderzoek
bepaald door de vraag van de universitaire onderzoeksinstituten, de wensen van
externe opdrachtgevers / financiers en de eigenstandigeontwikkeling van het
betreffende vakgebied.
.We
streven naar wederzijdse kruisbestuiving tussen fundamenteel en toegepast
onderzoek door kennistransfer in beide richtingen te bevorderen en
(meta)evaluatieve studies uit te voeren.

5. Onzemaatschappelijkedienstverlening/kennisvalorisatie.
.De

onder 3 gefonnuleerde kennisdomeinenvan de faculteit worden niet alleen in
stand gehouden en verder ontwikkeld ten behoeve van het onderwijs maar ook
voor gebruik in het maatschappelijke leven door organisaties en individuen,
.Om deze kennisoverdracht effectief te laten verlopen wordt zij in verschillende
gedaantesaangeboden:
0 Postinitieelonderwijs:
.gecertificeerde masters- en (executive) PhD-opleidingen,
.cursorisch bij- en nascholingsonderwijs,
.conferenties, workshops, lezingen e.d.
0 Advisering op basis van wetenschappelijke kennis en onderzoek:
.adviesopdrachten, participatie in adviesorganen
.begeleiding van praktijkstages
.ondersteuning van startendeondernemers
0 Toegepastonderzoek
.Medewerkers van de faculteit vervullen, deels à titre personnel, deels vanwege de
faculteit, bestuurlijke en adviserendefuncties in maatschappelijke organisaties en
ondernemingen, zowel binnen de regio Twente als daarbuiten.

Psychologie,onderwijskunde,(management)
vaardigheden
e.d.
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Naamswijziging
(voorgenomen besluit)
Gezien:
Brief aan Decaan BBT van 30 juni 2006 (ABZ/375.025/al)
Brief aan Decaan BBT van 12 juni 2006 (DIC-kenmerk 374.833+a)
Brief aan Decaan BBT van 26 april 2006 (ABZ/374.207/al
ove/Wegende:
.De
onderbouwing van de decaan BBT gegeven in zijn brief van 12 juni 2006 voor een
naamswijziging van de Faculteit BBT;
.De
eerdere toezegging van het CvB aan de decaan BBT in de brief van 26 april 2006
m.b.t. de naamswijziging van de Faculteit BBT;
.Dat
een naamswijziging van de Faculteit BBT een wijziging van het Bestuurs- en
Beheersreglement Universiteit Twente (15 december 2003) inhoudt;
.Dat
een wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement Universiteit Twente (15
december 2003) instemming behoeft van de Universiteitsraad op grond van art. 11 lid 1
sub d van het reglement van de Universiteitsraad;
.Dat
een wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement Universiteit Twente (15
december 2003) goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht op grond van art.8 lid 2
sub a. van dit Bestuurs- en Beheersreglement
Besluit
.Het
College van Bestuur tot het voornemen de naam van de Faculteit BBT te wijzigen in
de Faculteit Management & Bestuur en dit voorgenomen besluit ter instemming voor te
leggen aan de Universiteitsraad, waarna het ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
Raad van Toezicht

