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Geachte leden van de URaad,  

 

In vervolg op het overleg gevoerd met de Commissie SI d.d. 24 november j.l. over de reorganisatie van de 

marketing en communicatiekolom doen wij, als toegezegd, een korte notitie toekomen waarin wij ingaan op:  

1. De reden van de ingezette reorganisatie 

2. De verhouding tussen de taken die binnen de kolom nu worden uitgevoerd en zoals die zijn 

voorzien in de nieuwe organisatie 

3. De implementatie van de nieuwe organisatie 

 

Enkele van deze onderwerpen zijn eerder ter tafel gekomen en veelal ook beschreven in voorgaande 

documenten. Bij de behandeling van deze onderwerpen zullen wij dan ook gebruik maken van reeds 

toegezonden stukken en/of daarnaar verwijzen.  

 

Als College zijn wij er voorstander van dat een reorganisatie als deze met grote zorgvuldigheid door de 

URaad wordt behandeld. Wij menen dat er nu, met deze aanvullende documentatie, voldoende op tafel ligt 

om op 15 december positief in te stemmen met het in juli gepresenteerde reorganisatieplan. Wij wijzen er 

op dat het voor de betrokken medewerkers van groot belang is dat er nu op korte termijn duidelijkheid komt.  

 

Ook vanuit het UMT wordt aangedrongen op een zo spoedig mogelijke invoering. Immers, voortdurende 

onzekerheid levert het gevaar van demotivatie en uitstroom van medewerkers, en daarmee teruglopende 

inspanningen op het gebied van werving en voorlichting. En wij weten allen dat we juist die activiteiten niet 

moeten frustreren.  
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Tot slot willen wij hier nogmaals benadrukken dat wij de zorgen van de URaad en de leden van de UCO 

begrijpen en ook ter harte nemen. Vaak wordt de vergelijking met eerdere reorganisaties getrokken 

waarvan de ervaringen niet onverdeeld positief zijn. Dit is een belangrijke waarschuwing geweest voor de 

projectorganisatie. Het is de overtuiging van het College dat het huidig reorganisatieplan op zorgvuldige 

wijze tot stand is gekomen en eenzelfde zorgvuldigheid gehanteerd zal worden bij de implementatie ervan. 

Wij bevestigen graag nog een keer het aanbod, gedaan in de commissievergadering, om de URaad hier 

nauw bij te betrekken.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dr. A.H. Flierman 
Voorzitter College van Bestuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


