Hoorzitting 7 september 2010 - Reorganisatie Communicatie & Marketing
Aanwezig: F. Lagendijk (vz. UR), S. van der Steen (ITC), E. Langerwerf (CTW/UR),
B. Sijpesteijn (UR), A. van Melsen (EWI), A. van der Meer (EWI), L. Keekstra (FB) , R.
Ramakers (FB), W. Koet (GW), P.F. Smits (GW), W.S. van Langevelde (GW), M. Giesen
(S&C), J. Beijering (S&C), P. Hoetink (S&C), E. van Dijk (S&C), R. van der Hoek (S&C), S.
Maathuis (S&C), G.J. Venema (FEZ), H. Neitz (ICTS), M. Essers (SECR), J. Ribberink
(griffier) L. Tijink (verslag).
Opening
De voorzitter opent om 12.35 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de
hoorzitting.
Voor de september cyclus staat de Reorganisatie Communicatiefunctie (UR 10 – 204)
geagendeerd. De UR is gevraagd om hier een advies over uit te brengen. In de volgende
cyclus zal het ter instemming aan de raad voorgelegd worden. De voorzitter geeft in het kort
het doel van de hoorzitting aan.
ITC

De faculteit ITC wordt niet gekend in dit reorganisatieplan. Het is wel zo dat de communicatie
afdeling actiever moet optreden en zich meer moet profileren.
FR van ITC is niet enthousiast over het centraliseren, vanwege slechte ervaring uit het
verleden met centraliseren van een dienst. Een faculteit wordt vaak beknopt in haar vrijheid
en ideeën in onderwijs en onderzoek.

EWI

EWI wil invloed hebben. FR heeft al een motie ingediend. Dure externe krachten, corporate
branding blijkt achteraf overbodig werk. Mensen houden elkaar bezig. Vernieuwde website
staat slecht bekend. FR EWI gaat niet instemmen met het centraliseren.

FB

Het plan gaat voorbij aan de gestelde doelen. Jammer dat er veel tijd en energie in bepaalde
zaken zijn gestoken terwijl ze niet het gewenste resultaat opleveren. Voorbeeld website UT.
Dit is behoorlijk frustrerend. Bepaalde zaken gaan natuurlijk wel goed. De afdeling
Communicatie wordt als positief ervaren. De noodzaak is duidelijk. FB gaat inhoudelijk
akkoord met het plan.

GW

De sfeer dat er centraal veranderd moet worden leeft niet zo. De interne verschuiving is het
belangrijkste. Zal er verbetering gerealiseerd worden? En is er voldoende aandacht voor
specifieke opleidingen (profilering) zodat deze opleidingen gewaarborgd blijven.

Giesen

Op dit moment veel versnippering, erg jammer. Ziet veel voordelen. Kans om verder te
versterken. Wat voor markt opereren we als UT. Focus op de doelgroepen. Zorg is het punt
van de inbedding in de organisatie. Als we ervoor kiezen, dan moeten we er wel allemaal
voor gaan.

Beijering Proeft angst voor decentraal > centraal niveau. Situatie nu is veel versnippering. Een
bundeling en meer regie in het proces lijkt prima.
Hoeting

Er zijn wel garanties ingebouwd die al te veel centralisatie voorkomen. Inhoudelijk geen
mening op het plan.

v. Dijk

Hebben de gedetacheerden voldoende kennis in huis van de faculteiten?

v.d Hoek In het plan staat niet vermeld wat er met de S&C gebeurt. Wat zijn de consequenties en wat
gebeurt er met de S?

Maathuis Maathuis is op persoonlijke titel aanwezig, omdat hij ook betrokken is bij de heroriëntatie
S&O. Dit plan heeft linken met andere reorganisaties. Duidelijk inbedding – verantwoording
neerleggen bij eenduidige partij. Benieuwd naar de filosofie achter het plan.
ICTS

Ten aanzien van het accountmanagerschap stelt Neitz de vraag wat willen medewerkers en
managers. Er is veel focus op informatie uit eenheden. Processen moeten goed ingericht
zijn.

EWI

Veranderingen in het verleden hebben niet tot een verbetering geleid.
Hou ermee op en luister naar de FR! Het management wordt groter en de uitvoerende
medewerkers nemen af. Op centraal niveau moeten de problemen die er nu al zijn eerst
opgelost worden. Op dit moment is er weinig vertrouwen in centraal. Kijk alleen al naar de
nieuwe opzet website of de huisstijl. Dit is niet echt geweldig te noemen.

ICTS

CvB heeft dit opgelegd. Faculteitsraden hebben geen zeggenschap. UR is nu aan zet.

EWI

Studievoorlichters moeten meer samenwerken. De opleidingen moeten het zelf doen, omdat
ze hun markt het beste kennen. Verwante studies meer samenwerken op dit gebied.

GW

Studievoorlichting kan het beste vanuit de opleiding zelf. De opleiding kent de markt en
doelgroep. Centralisatie heeft ook voordelen zoals schaalvergroting en daardoor een groter
bereik. Het waarborgen van de eigen identiteit is wel een vereiste. De opleidingen behouden
zelf de ideeën en de aansturing gebeurt op centraal niveau.

Maathuis Kijk naar wat je inhoudelijk kunt doen en niet alleen nadenken over de structuur, maar ook
de inhoud.
Beijering Proceskant primair stellen.
Sijpesteijn Wat zijn de eventuele gevolgen als Communicatie & Strategie uit elkaar worden gehaald?
v.d. Hoek Wij weten elkaar in de praktijk makkelijk te vinden, dat zal in de toekomst weinig veranderen.

Vragen en of opmerkingen kunnen naar voorzitter cie PSI, Sjef van der Steen: steen@itc.nl
De voorzitter sluit om 13.35 uur de hoorzitting.

