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INTRODUCTIE VACATURE 

Deze brochure beschrijft de uitdaging voor onze 
nieuwe directeur Campus & Facility Management 
en de voor deze functie benodigde competenties 
en profielkenmerken. Meer informatie over de 
Universiteit vind je op www.utwente.nl. We streven 
naar een evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in leidinggevende posities. Vrouwen worden 
dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

http://www.utwente.nl/
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UNIVERSITEIT TWENTE 

MISSIE, AMBITIE EN WAARDEN
De University of Twente heeft het nieuwe decennium 
betreden met een nieuwe, ambitieuze missie, visie, 
en strategie welke is vastgelegd in https://www.
utwente.nl/organisatie/over-de-ut/missie-en-visie/. 
Als de ultieme ‘people-first’ technische universiteit 
bouwen we voort op onze ‘High Tech, Human 
Touch’-filosofie en de unieke positie die deze ons 
geeft in de samenleving. In alles wat we doen 
streven we naar maximale impact op mens en 
maatschappij door middel van het duurzaam inzetten 
van wetenschap en technologie. We borduren daarbij 
voort op onze rijke geschiedenis in het combineren 
van technische en sociale wetenschappen in vijf 
onderscheidende onderzoeksdomeinen:

‘The University of Twente is the ultimate people-first university of technology. 
We empower society through sustainable solutions.’

Missie Universiteit Twente

• Improving healthcare by 
 personalized technologies

•  Creating intelligent manufacturing 
 systems 

• Shaping our world with smart 
 materials

•  Engineering our digital society 

•  Engineering for a resilient world

https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/missie-en-visie/
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/missie-en-visie/
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ORGANISATIESTRUCTUUR 
In het onderstaande organogram wordt de structuur 
van de UT-organisatie weergegeven. Naast de vijf 
faculteiten -waartoe al het academisch personeel 
en onderzoek van individuele vakgebieden 
behoren- zijn er 3 onderzoeksinstituten (het Digital 
Society Institute, TechMed Centre en Mesa+ 
Institute) die grootschalige, multidisciplinaire 
onderzoeksprogramma’s uitvoeren op het gebied van 
onder meer robotica, materialen, sensing en eHealth. 
De ondersteunende diensten dragen bij aan de 
uitstekende prestaties op het gebied van onderwijs, 
onderzoek en valorisatie-gerelateerde activiteiten.

Het College van Bestuur, de decanen van de 
faculteiten en de wetenschappelijk directeuren van 
de instituten vormen het Strategisch Beraad, waar 
gedeelde verantwoordelijkheid wordt genomen voor 
universiteitsbrede thema’s en beleidsvoorstellen.

COLLEGE VAN BESTUUR
Het CvB bestaat uit drie collegiale en complementaire 
leden: de voorzitter, vicevoorzitter en rector. 
Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht. 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het 
beheer en het bestuur van de universiteit.

• De voorzitter is prof.dr. Vinod Subramaniam, 
 sinds 2021 
• De vicevoorzitter is drs. Machteld Roos, 
 sinds 2021
• De rector magnificus is prof.dr. Tom Veldkamp, 

sinds 2020. 

Er is een portefeuilleverdeling onder de collegeleden, 
waarbij de verantwoordelijkheid voor de dienst CFM 
bij de vicevoorzitter is ondergebracht. 
De directeur CFM rapporteert aan de vicevoorzitter 
van het College van Bestuur. 
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VOORWOORD VICEVOORZITTER, 
MACHTELD ROOS 

VOORWOORD
Onze samenleving staat voor grote sociaal 
economische uitdagingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheidszorg, duurzaamheid en 
digitalisering. Als Universiteit Twente willen wij 
een pionierende rol spelen in onze tijd, onder meer 
door onze onderzoeks- en onderwijskeuzes scherp 
af te stemmen op deze complexe uitdagingen. 
Daarnaast verandert de relatie tussen universiteit en 
samenleving en is onze studenteninstroom groter en 
internationaler dan ooit. 

Als ondernemende universiteit willen we in dit 
ontwikkelende landschap voorop lopen, richting 
geven en verbinden. In onze nieuwe strategie, 
‘Shaping 2030’, nemen we doelbewust stelling als 
de ‘ultimate people-first university of technology’: 
niet de technologie die we ontwikkelen staat bij ons 
centraal, maar de mens. 
In het academische domein maken wij deze visie 
waar door te bouwen op de unieke combinatie 
van technische en sociale disciplines die we in 
huis hebben. ‘People-first’ is ook van toepassing 
op onze campus en attitude: een open, inclusieve 
en ondernemende gemeenschap. We zoeken 
de samenwerking, met elkaar, in de regio en ver 
daarbuiten. We engageren zelfs actief met individuele 
burgers door middel van ‘citizen science’. 

De Dienst Campus & Facility Management (CFM) 
draagt zorg voor een duurzame, inclusieve en 
levendige campus waar onze community zich thuis 
en geïnspireerd voelt. Er wordt hiervoor nauw 
samengewerkt met studenten, medewerkers en 
externe partijen. De dienst zorgt zo voor optimale 
service en is daarmee onmisbaar voor het onderwijs 
en onderzoek. CFM is verantwoordelijk voor facilities, 
culturele activiteiten, sport, onderhoud, gebouwen en 
de veiligheid op de campus en draagt op deze manier 
actief bij aan de unieke ‘Campus-beleving’ van de 
Universiteit. 

In de afgelopen periode heb ik ervaren dat 
medewerkers en studenten bij de UT veel waarde 
hechten aan de omgeving waarin ze wonen, werken 
en studeren. Ze nemen ook verantwoordelijkheid 
om deze omgeving mede vorm te geven: zo is de 
wijze waarop studenten een rol spelen in het mede-
aansturen van de dagelijkse gang van zaken op de 

campus uniek voor Nederland. Die samenwerking levert 
niet alleen mooie resultaten op, maar is ontzettend 
inspirerend en geeft energie. Samen bouwen we voort 
op de unieke omgeving die we hebben gecreëerd sinds 
de oprichting van de universiteit, zestig jaar geleden.

Ben jij diegene die een leidende rol wil spelen in 
deze missie? Dan nodigen we je van harte uit om 
te solliciteren naar deze uitdagende en belangrijke 
functie binnen onze prachtige universiteit.
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DE CAMPUS
De campus is een belangrijke asset van de UT. 
De campus maakt samenwerking en verbinding 
werkelijk mogelijk en biedt een unieke omgeving voor 
onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. Concreet 
wil de UT dat de campusgebruikers (studenten 
en medewerkers) gericht zijn op het vernieuwen, 
experimenteren, pionieren, risico’s nemen en grenzen 
opzoeken. De inrichting en verdere ontwikkeling van 
de campus moeten dat faciliteren. 

LTSH
Om ervoor te zorgen dat onze campus, waar zowel 
studenten als medewerkers studeren, werken, 
wonen en sporten, kwantitatief en kwalitatief 
klaar is voor de toekomst en om te bepalen welke 
vastgoedinitiatieven op langere termijn moeten 
worden ondernomen, heeft de universiteit een 
strategisch huisvestingsplan voor de lange termijn 
(LTSH) dat als kader dient voor haar beslissingen over 
grootschalige investeringsprojecten. 

Je wordt directeur van de dienst Campus & 
Facility Management (CFM). Dit is een van de 9 
ondersteunende diensten van de campus van de UT. 
De campus biedt een internationaal georiënteerde 
leer- en leefomgeving: een campus waar gewoond, 
gewerkt, gestudeerd en geleefd kan worden. CFM 
beheert de ontwikkeling van de fysieke campus en 
bestaat uit ongeveer 180 medewerkers.

DE CAMPUS



Profiel Directeur Campus & Facility Management – december 2022 7

DIRECTEUR CFM 

DIRECTEUR CFM
Bij de Universiteit Twente draait het om mensen, in 
lijn met de High Tech Human Touch-filosofie. 
Bij alles wat we doen staan het welzijn en de 
toekomst van onze studenten en medewerkers 
voorop. Als directeur CFM (Campus en Facility 
Management) heb je daarin een belangrijke rol. Jij 
verbindt, inspireert en motiveert. Zo draag je bij aan 
de continue optimalisering van CFM.
Als directeur CFM maak je verbinding op elk 
niveau. Jij zorgt voor de balans in vraag en 
organisatiebelang. Je werkt integraal en doeltreffend 
samen met het hoger management breed in de 
organisatie, de faculteitsbesturen en directies van 
de diensten. Als verbinder van de dienst Campus & 
Facilitymanagement neem je, namens de UT, actief 
deel in relevante netwerken. Daarnaast:

DAARNAAST...

• draag je bij aan het realiseren van het strategisch 
beleid.

• zorg je voor een adequate bedrijfsvoering.
• geef je direct en indirect leiding aan de 

medewerkers van de dienst CFM.
• bouw je een goede relatie op met de 

stakeholders binnen en buiten de universiteit.

PROFIEL: 
Jij bent een leider die ruimte geeft aan medewerkers. 
Empathisch, met lef en je beschikt over ondernemer-
schap. Je bent overtuigend en inspireert en motiveert 
collega’s. Ook ben je sterk in het verbinden van 
mensen. Daarnaast kun je je goed verplaatsen in 
een student, waardoor je goede contacten hebt met 
studenten en de overkoepelende studentorganisaties. 

Verder kom je bij ons binnen met:
• academisch werk- en denkniveau.
• ruime managementervaring, gekoppeld aan een 

grote diversiteit aan aandachtsgebieden.
• ervaring met bestuurlijke processen in een 

complexe organisatie met professionals.
• kennis van dienstverlening van facilitaire 

processen, sport- en cultuurvoorzieningen, (het 
onderhoud van) vastgoed en een duurzame leef- 
en werkomgeving.

• uitstekende Nederlandse en Engelse 
taalvaardigheid. 
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DE UNIVERSITEIT 
TWENTE BIEDT  

POSITIE
Wij zijn een organisatie met een informele cultuur die 
mensen op de eerste plaats zet. En we hechten grote 
waarde aan inclusiviteit en toegankelijkheid. Jouw 
welzijn en groei, zowel persoonlijk als professioneel, 
vinden we heel erg belangrijk. Aanvullend hebben wij 
ook voor jou: 

• een brutojaarsalaris van maximaal € 108.000 
bij een fulltime dienstverband, schaal 15 cao 
Nederlandse Universiteiten, en afhankelijk van 
opleiding en ervaring.

• een tijdelijk contract voor 1 jaar met uitzicht op 
een vast dienstverband.

• flexibele en aanpasbare arbeidsvoorwaarden. 
• interne opleidingsmogelijkheden.
• thuiswerkmogelijkheden.

INFORMATIE EN CONTACT
Kom werken bij de technische universiteit waar 
mensen op de eerste plaats komen en creëer nieuwe 
mogelijkheden voor jezelf, je collega’s en onze 
samenleving. Of je nu wetenschapper bent of docent, 
bestuurder of facilitator, denker of doener, energiek 
leider of stille supporter. Bij de Universiteit Twente 
weet je zeker dat wat je doet, belangrijk is … en dat 
jij dat ook bent. Tenminste als je solliciteert voor 
1 januari 2023.

De universiteit wordt tijdens deze werving 
ondersteund door Beljon Westerterp. Voor meer
informatie over deze vacature kan contact worden 
opgenomen met Greetje Jakobs, regiodirecteur
06 - 50 221 272, greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl 

Screening en assessment maken deel uit van de 
sollicitatieprocedure.
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University of Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

P.O.Box 217
7500 AE Enschede

P +31 (0)53 489 9111

info@utwente.nl
www.utwente.nl


