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Introductie 
Introductie van Wim en Rob.  

 

Voorstelronde en beste herinnering aan de universiteit: 

 

“Als ik iets wilde doen, is die mogelijkheid er altijd geweest.”  

 

“We zijn een zeer ondernemende universiteit.” 

 

“Ik kreeg de kans om mezelf te ontwikkelen.” 

 

“Het enorme enthousiasme van studenten.” 

 

“Het barst hier van de goede ideeën.” 

 

“Betrokkenheid van medewerkers en studenten.” 

 

“De mogelijkheden, het ondernemende.” 

 

“Laagdrempeligheid en de mogelijkheden die je hier krijgt.” 

 

“De drive om het beste uit jezelf te halen.” 

 

“De samenwerkingen in onderzoeksgroepen.” 

 

Dromen en uitdagingen 
De universiteit beter verbonden met ‘buiten’ door middel van alumni:  

• De universiteit als verbindende factor tussen binnen en buiten.  

• De universiteit staat soms wel wat verder van de praktijk. De kennis die je vanuit het werkveld 

op doet, zou je als alumnus ook kunnen ‘brengen’. 

• Een soort kruisbestuiving tussen werkveld en de universiteit.  

• Voor net afgestudeerde: een soort reality check, moeten nog veel leren.  

• Aan de andere kant; het bedrijf moet iets met deze jonge werknemers. Zij zijn enthousiast en 

kijken met frisse blik, het is aan het bedrijf om hier ook mee om te kunnen gaan.  

• Afgestudeerden komen met kennis en niet per se met vaardigheden.  

• Extended master: half jaar partnerorganisatie werken. Wetenschappelijke kennis verbinden 

met werkervaring. Naar tevredenheid.  

Aan de andere kant: 

• Wetenschap hoeft niet praktisch toepasbaar te zijn. Juist niet te veel doen wat praktijk vraagt, 

bezig blijven met wetenschap!  

• Slogan TiU: understanding society. Maar society does not understand university?  

• Wetenschappelijkheid opleidingen garanderen.  

Balans tussen wetenschappelijkheid en de praktijk: 

• Je hebt een bepaalde denkvaardigheid (wetenschappelijk denken). Die moet je nog leren 

‘omzetten’ in praktijk.  

• Kritisch denken en analytisch zijn.  

• Maar er missen toch nog skills.  

• Maar ook denken aan wetenschappelijk personeel. Als universiteit bijdragen aan betere 

acceptatie plaatsen wetenschappelijk personeel, juiste plaatsing garanderen.  

 

 



Universiteit als werkgever: 

• Geen groeimogelijkheden binnen de universiteit.  

• Het is een goede werkgever, mensen blijven lang hangen. Maar als ‘jong’ persoon geen 

groeimogelijkheden.  

• OBP en WP, behoefte aan vaste aanstellingen, maar daardoor minder flexibiliteit.  

• Horizontaal vs. verticaal groeien? 

 

Droom: TiU middelpunt/aanjager van een nieuwe brainport/nieuwe Silicon Valley. 

• Wens: Betekenisvol voor de regio, samenwerking, partnerships, herkenbaarheid, trots, 

aansprekende resultaten, ook een plek waar uitgesproken keuzes worden gemaakt. Waarin wil 

je excelleren? 

• Wat is daarvoor nodig? Actief samen met partners/bedrijfsleven samenwerken en daar een 

gezamenlijke visie neer te zetten. Ook erin geloven, wij zorgen zelf voor ‘the next level’, met 

Tilburg (dus niet alleen de universiteit).  

• Soms ambities en mogelijkheden niet in balans.  

• Rol spelen in de regio: ook capaciteit voor hebben.  

• Beeld bij Tilburg: we waren ooit de textielstad, nu het kleine jongetje.  

• Eersterangs georiënteerd, tweetalig, succesvolle Europese omgeving, kennis ook naar de regio 

brengen.  

• Combinatie: tussen disciplines en tussen niveaus. Je kunt niet alles doen, dus profiel kiezen.  

Hoe zien we TiU? Welke positie zouden we moeten innemen? 

• “Geworteld in Brabant, thuis in de Wereld.” 

• Als Europese Universiteit.  

• “Regionaal relevant, internationaal interessant.” 

• Er is altijd een regionaal ecosysteem.  

 

Droom: vormen van en naar buiten komen met duidelijke/unieke/inclusiviteit van de universiteit. De 

universiteit neerzetten in Nederland en breder en betekenis geven aan diploma.  

• Kies een bepaald domein wat je selling point moet zijn.  

• Waar vooruitstrevend in zijn?  

• Ambitie: de meest innovatieve blijven. De meest vernieuwede zijn in onderzoeksmethoden 

etc.  

• Radicale keuzes maken.  

• “Het Wageningen van de social sciences.”  

• Naar voren brengen waar je in uitblinkt.  

• Identiteit samen definiëren en dit ook in de organisatie ‘voelen’. Dit moet samengaan.  

• Prioriteiten stellen.  

 

Stellingen 
Taalbeleid: tweetalig, maar pragmatisch mee omgegaan.  

• Praktisch gezien: studenten meer met elkaar verbonden → twee kanten op.  

• Twee richtingen op of een keuze maken?  

• Zowel bij studenten als bij personeel. 

• Inclusiviteit.  

 

De relevantie van een univesiteitsdiploma/TiU diploma? Open source aandurven?  

• Hier staan we voor en hier word je voor opgeleid. 

• Open source: interdisciplinair.  

• Als alles toegankelijk is, wat dragen we dan nog bij?  

• Benaderbaar of juist exclusief? 

• Gesloten gemeenschap?  

 

 



Kernwaarden en overig 
Kernwaarden: caring, curious, connected, courageous.  

 

Gepassioneerde medewerkers, maar voelen druk: 

• Enorme werkdruk: als je bureau niet leeg is, kom je niet tot nieuwe creatieve ideeën.  

• Hebben we het druk? Of voelen we druk? 

• Leren omgaan met de druk.  

• Beleving van druk is logisch: we leren niet genoeg reflecteren op onszelf.  

• Bewegen en buiten zijn is daarvoor ook belangrijk.  

• Universiteit is ook een werkgever: dat is een grote verantwoordelijkheid. 

 

Caring: TiU meer aandacht sociaal welzijn medewerkers en studenten.  

• Wie ben jij en waar sta jij voor?  

• PASS program. Uitwerking in de praktijk, hiervoor ook de juiste mensen nodig.  

• Reinforcement schort, terugkoppeling ontbreekt.  

• TiU alumni hebben bepaalde identiteit: laat mensen daar ook over nadenken. Een bepaalde 

‘chemie’.  

 

Brede vorming: volmenselijke vorming (Cobbenhagen).  

• Geen andere periode in je leven om je breder te verdiepen dan in de periode dat je student 

bent. Is ook van nut voor later.  

• Breed gevormd, allerlei verschillende dingen kunnen doen en experimenteren.  

• Inleidende cursus, in het denken.  

• Veel keuzeruimte, doet niet af aan hoofdvak, maakt het misschien wel beter.  

• Breed kunnen ontwikkelen, het idee dat je mag experimenten. 

• Deze tijd moet genomen worden. 

• Leren als student: keuzes maken, leren experimenteren.  

• Breder opleiden, niet alleen andere vakgebieden, maar ook kennis van jezelf.  

 

Uitsmijters:  

“Een vijfde C: consulting. Stakeholders en ophalen uit omgeving.” 

 

Over courageous: “Leren van fouten, ‘ruimte’ om te leren. Fysiek gezien op de campus: de ruimte 

voor expressie en initiatieven zijn minder geworden. Bijvoorbeeld prikborden zijn verdwenen. Geldt 

ook voor zaaltjes, zijn er niet meer. In het plan moet er ook ruimte zijn voor rommel en expressie.” 

 

“Er is aandacht studenten, medewerkers, de samenleving, maar de afgestudeerden moeten niet worden 

vergeten! Via alumniverenigingen bijvoorbeeld contact onderhouden. Zo ook contact naar ‘buiten’.” 

 

“Tilburg is te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. Gezien de grote transities en als je 

mee wilt spelen in deze wereld, dan vraagt dat om investering. De vraag is of je dat alleen kunt. 

Misschien samenwerking? Durf flink te investeren in innovatie, in welke vorm dan ook.” 

 

Kernwaarden: “Deze zijn mooi, maar het komt neer op de praktische uitwerking.” 

 

 

 

 


