Aan: Drs. FL Lagendijk
Voorzitter URaad
Van: Dr. RAMG Joosten
Voorzitter FR-MB

Enschede, 14 december 2010
Beste Frits,
We zijn wellicht iets aan de late kant in vergelijking met anderen (zie de beneden
toegevoegde brief van EWI aan de Universiteitsraad). We hebben de kat uit de boom
gekeken om te kijken of de gezichtspunten/standpunten etc., in de tussentijd
aangepast zouden worden en we hadden daartoe goede hoop.
In de wandelgangen werd immers gemeld dat vier van de vijf decanen tegen deze
reorganisatie waren en we namen aan dat daarmee de kous af zou zijn.
Nu blijkt echter enerzijds dat de reorganisatie er onverminderd dreigt aan te komen en
dat anderzijds niemand van de betrokken personeelsleden weet wat hen te wachten
staat vanaf januari 2011.
Ook wij weten te weinig van garanties op kwaliteitsbehoud, laat staan
kwaliteitsverbetering, van de diensten te leveren in de nieuwe setting, tegenover die
geleverd door de afdeling communicatie MB in de oude.
Omdat het proces naar oordeel van de direct betrokkenen, althans wat hun
werkzaamheden betreft, de verkeerde kant op dreigt te gaan (‘dreigt’ omdat alle
transparantie ontbreekt) hebben we een aantal besprekingen gevoerd om informatie te
winnen. Bovendien hebben wij in de FR vergadering van 14 december 2010 met de
decaan MB over de reorganisatie van gedachten gewisseld.
De Faculteitsraad van MB is bij dit alles tot de volgende opvattingen gekomen.
1) Dat er in het huidige reorganisatieplan te weinig garanties zijn op
kwaliteitsbehoud, laat staan kwaliteitsverbetering, van de diensten te leveren
in de nieuwe setting, tegenover die geleverd door de afdeling communicatie
MB in de oude.
2) Dat een reorganisatie geen inbreuk mag doen op de huidige communicatie,
werving en promotie werkzaamheden van de decentrale communicatie
afdelingen. Door een reorganisatie midden in het collegejaar te laten plaats
vinden zal er ons inziens sprake zijn van een kwaliteitsverlies
universiteitsbreed.
3) Dat het proces naar oordeel van de direct en indirect betrokkenen althans wat
hun werkzaamheden betreft, de verkeerde kant op dreigt te gaan. De
werkvloer wordt niet adequaat gehoord over de reorganisatie. Verheldering is
gewenst voor en door de medewerkers in de vormgeving van de reorganisatie.

4) Dat standaardisatie in de werkzaamheden en uitstraling van communicatie een
belangrijk gegeven is universiteitsbreed. Echter, faculteiten hebben, en met
name de faculteit MB, maatwerk nodig in de communicatiewerkzaamheden.
Zolang de wensen en de behoeften van de faculteiten niet goed in kaart zijn
gebracht, en belangrijker nog gewaarborgd kunnen worden, is een
reorganisatie niet gewenst.
5) Dat de voordelen en nadelen op lange termijn inhoudelijk niet genoeg
vormgegeven zijn in de huidige reorganisatieplannen. Waardoor de teamleden
niet overtuigd zijn van de heilzame effecten van deze reorganisatie. Grootste
knelpunten worden met centralisatie niet opgelost in onze optiek.
6) Dat de responsiviteit in onder andere het leveren van maatwerk in de
communicatie-functie verloren gaat met de op handen zijnde reorganisatie.
Samenvattend: Het gevoel is dat de reorganisatie niet de problemen gaat oplossen
die er nu spelen. Communicatie MB is op de goede weg en het gaat steeds beter. Dit
proces van kwaliteitsverbetering zal vertraagd kunnen worden of in negatieve richting
omslaan. De beoogde kostenreducties door centralisatie zouden bovendien wel eens
op de korte termijn tegen kunnen vallen en zelfs in kostenverhogingen kunnen
omslaan.
Voorts blijken uit de gevoerde gesprekken de twee opmerkelijke constateringen: men
heeft de direct betrokkenen onvoldoende op de hoogte gehouden en gebracht over
hetgeen hen te wachten staat. De klanten van de diensten van Communicatie MB zijn
eveneens niet of in onvoldoende mate ingelicht over de consequenties van de beoogde
reorganisatie.
Wij ondersteunen derhalve de motie van EWI in essentie. Dit houdt in dat wij
een negatief advies uitbrengen aan de Universiteitsraad over de voorgenomen
reorganisatie van Communicatie.

Hoogachtend,
Reinoud Joosten
Voorzitter FR MB

