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DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
GESCHIEDENIS
1913: Nederlandsche Handels-Hoogeschool
De geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat terug naar 1913. Door de
ontwikkeling van de handel en de haven was de vraag naar economisch goed onderlegd personeel
groot. Een aantal Rotterdamse ondernemers bracht geld bijeen voor de stichting en instandhouding
van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHH), de voorloper van de huidige EUR.
Dankzij dit particulier initiatief werd - voor het eerst in Nederland - 'economie' als zelfstandige tak
van de wetenschap gedoceerd. Vanaf 1916 had de NHH een eigen pand aan de Pieter de Hoochweg.
1939: Nederlandse Economische Hogeschool
In 1939 vond een naamswijziging plaats. Studenten studeerden vanaf september 1939 tot september
1973 aan de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH). De NEH verwierf wereldnaam met haar
onderwijs en onderzoek op het gebied van (bedrijfs-)economie en econometrie, met onder andere
Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. De toenemende complexiteit van de samenleving leidde in de jaren
'60 tot de komst van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. In latere decennia
volgden Wijsbegeerte, Historische en Kunstwetenschappen en Bedrijfskunde. De huisvesting aan de
Pieter de Hoochweg werd veel te krap door de toestroom van studenten. In 1968 verhuisde de NEH
naar de nieuwbouw aan de Burgemeester Oudlaan in Kralingen.
1966: Medische Faculteit Rotterdam
Een tweede instelling voor academisch onderwijs diende zich aan in Rotterdam. In 1966 werd van
rijkswege de Medische Faculteit Rotterdam ingesteld. De huisvesting verrees naast het
Dijkzigtziekenhuis. De faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vormde samen met
het Sophia Kinderziekenhuis en de Daniel den Hoedkliniek het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, en
draagt sinds 1 januari 2003 de naam Erasmus MC.
1973: Erasmus Universiteit Rotterdam
In 1973 gingen de Medische Faculteit Rotterdam en Nederlandse Economische Hogeschool samen
verder als Erasmus Universiteit Rotterdam – de eerste universiteit in Nederland die is vernoemd naar
een persoon, Desiderius Erasmus Roterodamus*. Een man dankzij wie de stad ook in de geleerde
wereld al eeuwen bekendheid geniet. Sinds juli 2009 is het International Institute of Social Studies
(ISS) in Den Haag - toonaangevend op het terrein van ontwikkelingsstudies - onderdeel van de EUR.
*De universiteit is vernoemd naar Desiderius Erasmus (geboren in 1466 of 1467, overleden in 1536):
De in Rotterdam geboren Erasmus was filosoof, theoloog en humanist. Met zijn boeken had hij grote invloed op het culturele en
intellectuele klimaat op het breukvlak tussen Middeleeuwen en Renaissance. Hij overleed in Bazel. Erasmus was een wereldburger voor die
tijd. Zijn adagium 'Heel de wereld is je vaderland', vormt nog steeds het motto voor veel van de studenten, wetenschappers en alumni van
de huidige EUR.
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MISSIE
De EUR is ambitieus, ondernemend en samenwerkingsgericht. De universiteit is nauw verbonden met
de dynamiek van de stad Rotterdam en combineert dat met een sterk internationale oriëntatie. Bij
de EUR gaan academisch toponderzoek en excellent onderwijs hand in hand. Op basis van
grensverleggend, high-impact onderzoek produceert de EUR kennis van het hoogste academische
niveau. Ambitieuze studenten uit binnen- en buitenland kiezen voor het carrièregerichte,
academische onderwijs van de EUR. Dat onderwijs is intensief, activerend, toepassingsgericht en
kleinschalig waar mogelijk. Zij verbinden wetenschappelijk onderzoek aan maatschappelijke
vraagstukken. Met sterke valorisatie levert de EUR bovendien een actieve bijdrage aan het
bedrijfsleven, overheden, de gezondheidszorg en het onderwijs.
VISIE, AMBITIEEN KENGETALLEN
De EUR is een universiteit van wereldklasse die op grensverleggende wijze bijdraagt aan de kwaliteit
van de samenleving van morgen. De universiteit combineert top-academisch onderzoek met
excellent toepassingsgericht onderwijs. Kwaliteit en innovatie staan in alle activiteiten voorop. Met
die focus draagt de EUR actief bij aan het oplossen van nationale en internationale maatschappelijke
vraagstukken. De EUR is nauw verbonden met de dynamiek van de stad Rotterdam en combineert
dat met een sterk internationale oriëntatie. De EUR werkt samen met vele andere nationale en
internationale partners. Met de universiteiten van Leiden en Delft heeft de EUR een strategische
alliantie om de gezamenlijke internationale positie te versterken. De studentenpopulatie wordt
gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit en de studenten zijn kritische, verantwoordelijke
wereldburgers die gericht zijn op vooruitgang en zich verder kunnen ontwikkelen binnen de 'open
thought'-cultuur van de EUR.

Studenten
Waarvan Bachelor (8.281 man, 7.921 vrouw)
Waarvan Master (5.114 man, 4.896 vrouw)
Diploma’s
Cursisten (kortlopend tot post experience
master)
Internationale studenten
Promoties
Medewerkers (1.304 man, 1.430 vrouw)
Hoogleraren (404 man, 74 vrouw)
Jaaromzet
Peildatum 31 december 2015

26.212
16.202
10.010
7.337
4.135
5.186
374
2.734
478
€ 544.000.000
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In het strategiedocument Strategie 2014-2018 Impact & Relevance wordt beschreven hoe de ambitie
van de EUR zal worden vormgegeven, zie hiervoor:
www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/smc/mt/EUR_Strategie_2018_NL.pdf

Voor meer informatie over de EUR, zie de website via: www.eur.nl

DE ORGANISATIE VAN DE EUR

COLLEGE VAN BESTUUR


Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van de EUR en is
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de
universiteit. Het CvB werkt collegiaal samen en bestaat uit drie leden (Voorzitter mevrouw
drs. K.F.B. Baele, Rector Magnificus Prof.dr. H.A.P. Pols en Collegelid drs. B.J.H. Straatman)
die zijn benoemd door de Raad van Toezicht.

Binnen het CvB zijn de aandachtgebieden verdeeld waarbij het gewenst en normaal is dat er
ook in en met elkaars portefeuille wordt meegedacht.
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DE FACULTEITEN
Het bestuur van de faculteiten is éénhoofdig en wordt gevormd door de decaan, belast met
de algemene leiding van de faculteit, met het bestuur en met de inrichting van de faculteit
voor wat betreft het onderwijs en onderzoek en de bedrijfsvoering. De decaan participeert
in het bestuur van de universiteit door overleg te voeren met het college van bestuur over
de (realisatie van de) strategie en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs
en onderzoek en de begroting/bedrijfsvoering.
De universiteit wordt ondersteund door drie diensten:


De Algemene Bestuursdienst, voor strategische en beleidsmatige zaken;



Het University Support Centre, hierin zijn de ondersteunende diensten op het
gebied van ICT, HR en finance, facilitaire dienstverlening, marketing & communicatie
en onderwijs en studentzaken gebundeld. Binnen het USC zitten de 2 uitvoerende
ICT diensten: IT services en IT Development.



De universiteitsbibliotheek.

DE ALGEMENE BESTUURSDIENST (ABD)
De ABD ondersteunt het CvB bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit,
toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek.. De ABD medewerkers werken –
vanuit onderstaande 5 expertisegebieden- mee aan de EUR ambitie om een universiteit van
wereldniveau te blijven.






Academische zaken
Bestuurlijke en Juridische zaken
Chief Information Officer
Concern Planning & Control
Erasmus Programma Bureau

Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke
 Erasmus Magazine
Algemene
Bestuurs Dienst

Academische
Zaken

Bestuurlijke en
Juridische Zaken

Chief
Information
Officer

Corporate
Planning &
Control

Erasmus
Programma
Bureau

Erasmus
Magazine

De Algemene Bestuursdienst wordt sinds zomer vorig jaar aangestuurd door de Secretaris van het
CvB en tevens Directeur van de ABD, mevrouw A. (Ann) O’Brien MSc MBA.
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CIO OFFICE
Vanuit de EUR-strategie 2018 zullen in de komende jaren veranderingen doorgevoerd worden op ICT
en IV gebied. De CIO en het ondersteunende CIO office zijn geïntroduceerd om regie te voeren op
deze veranderingen daar waar het gaat om de informatiehuishouding van de EUR en de inzet van
ICT-middelen. Dit vanuit de optiek dat het kunnen beschikken over betrouwbare informatie
essentieel is, de digitalisering binnen de EUR toeneemt en informatiebeveiliging een steeds
belangrijker aspect is geworden voor de domeinen Onderwijs en Onderzoek maar ook binnen
bedrijfsvoering.
Binnen de EUR regisseert de CIO de vraag naar informatie en informatievoorziening en stemt het
aanbod vanuit ICT hierop af.
Het CIO Office telt 4 medewerkers: 2 information managers, 1 adviseur-projectmanager en een IT
architect. Het CIO office wordt momenteel geleid door een interim manager

POSITIE CIO OFFICE BINNEN DE IV/IT GOVERNANCE VAN DE EUR

Voor meer informatie over het CIO office zie de website: https://www.eur.nl/abd/cio
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN CIO
De Chief Information Officer is gepositioneerd binnen de Algemene Bestuursdienst en heeft een
directe rapportagelijn naar de portefeuillehouder binnen het College van Bestuur. De CIO is lid van
het Management Team van de ABD en geeft direct leiding aan een team van 4 fte (het CIO Office).

Als CIO bent u verantwoordelijk voor het strategisch beleid en beheer van de gemeenschappelijke
informatievoorziening (IV) van de EUR en de daarvoor EUR-breed-ingezette informatiesystemen. U
geeft vorm aan én neemt regie over het proces van toenemende digitalisering van de universiteit. U
werkt intensief samen met de IT-aanbodorganisaties (IT Development en IT Services) en de
Informatie Managers binnen de faculteiten aan een overkoepelende IT/IV strategie voor de EUR en
de realisatie daarvan.
En daarnaast stemt u af met bestuur, management en professionals om tot meer samenhang te
komen in het IV/IT landschap, passend bij de verdere ontwikkeling van de universiteit.
De belangrijkste taken:











Het samen met de faculteiten en de support organisaties ontwikkelen van een strategisch
perspectief op de te voeren IT/IV agenda;
Verantwoordelijkheid voor de business architectuur en bijdragen aan projectarchitectuur.
Het op resultaatgerichte wijze binnen projecten implementeren en door-ontwikkelen van
architectuur voor de gehele informatievoorziening. Daarmee geleidelijk komen tot een
samenhangende informatie- en ICT-architectuur en van daaruit de juiste verbindingen maken
met de proces-architectuur;
Het mede vormgeven en effectueren van specifieke speerpunten uit de informatie strategie,
waaronder de DLWO-ontwikkeling (Digitale Leer- en Werkomgeving), de
informatiebeveiliging (en de privacybescherming daarbinnen) en management- en
sturingsinformatie;
Bijdragen aan het optimaliseren van het project-portfolioproces inclusief het overzien en
tijdig signaleren van bestuurlijke- en financiële risico’s bij de realisatie van projecten met een
substantiële informatievoorzienings- en/of IT componenten. Het (doen) ontwikkelen van
oplossingsvarianten binnen de EUR;
Het voeren van regie op het groeipad om tot een meer volwassen vraag- en aanbodketen
voor de informatievoorziening te komen in samenwerking met de informatiemanagers van
de faculteiten en supportorganisaties. De CIO ziet daarbij ook toe op de doorontwikkeling
van de IT-aanbodorganisatie binnen het University Support Center;
De verdere doorontwikkeling van het CIO Office.
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DE GEZOCHTE KANDIDAAT

De gezochte kandidaat:














Heeft een academisch werk- en denkniveau (naar verwachting via een afgeronde studie
bedrijfskunde, (bedrijfs-)informatica of bestuurlijke informatiekunde).
Heeft ervaring als CIO, CTO of Senior Informatie Manager en is bekend met
veranderingsprocessen in grote(re) organisaties en heeft daar leiding aan gegeven of actief
aan bijgedragen.
Heeft bij voorkeur ervaring binnen het hoger onderwijs.
Heeft een duidelijke visie op het belang van technologische innovaties voor het onderwijs,
onderzoek en bedrijfsondersteuning. Bewezen track record ten aanzien van het succesvol
doorvoeren van veranderingen, professionaliseren en innoveren
Inspireert over de mogelijkheden van digitalisering richting bestuur, management en
professionals. U beschikt over stevige adviesvaardigheden.
Heeft een externe blik en brengt de buitenwereld naar binnen. Onder andere door nieuwe
ontwikkelingen en mogelijkheden te schetsen en, samen met onder anderen de informatie
managers te vertalen naar een EUR context.
Weet kaders te stellen voor de ontwikkeling van informatievoorziening, deze geaccepteerd
te krijgen en kan op effectieve wijze regie voeren op de toepassing er van. De nadruk ligt
daarbij op het verzilveren van kansen.
Heeft een goed ontwikkelde antenne voor bestuurlijke vraagstukken en (financiële)
risicobeheersing en weet op een vertrouwenwekkende wijze daarover het gesprek met
management en bestuur te voeren. U kunt succesvol werken in een complexe politiek
bestuurlijke context
Is een verbindend leider die mensen kan enthousiasmeren en samen met hen resultaten
boekt en successen viert.
Bereikt via gezag en verbindend vermogen stapsgewijs betekenisvolle resultaten voor de
gehele EUR gemeenschap.
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels,
zowel mondeling als schriftelijk
Heeft gevoel voor humor ;-)

UW ARBEIDSVOORWAARDEN
De EUR biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Chief
Information Officer wordt marktconform gewaardeerd en verdient maximaal ruim € 105.000
bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (schaal 16 van de CAO Nederlandse
Universiteiten).
De EUR kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41
vakantiedagen op voltijdbasis, een ABP pensioen en gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof,
opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal
faciliteiten zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek.
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SOLLICITATIE PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure ligt bij InterExcellent Management Search, in
de persoon van de heer drs. G.J. (Geert-Jan) Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met
geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de
selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd
voor gesprekken binnen de EUR.
De eindfase van de procedure is een gesprek met een lid van het College van Bestuur. De EUR wenst
dat haar nieuwe CIO voor het begin van het nieuwe academisch jaar aantreedt.
Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken en er zal een veiligheidsonderzoek worden
uitgevoerd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
SOLLICITEREN EN PLANNING






Sollicitaties (motivatiebrief en CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op
7 mei 2017 via CIO-EUR@interexcellent.nl
Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek
bij InterExcellent in Baarn
De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie
binnen de Erasmus Universiteit die beslist met wie zij wenst kennis te maken
De gespreksronden binnen de EUR starten in kalenderweek 23
De Erasmus Universiteit wenst haar nieuwe CIO te benoemen in juni.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search, Baarn. Tel: 035- 5280430 of
www.interexcellent.nl en mail via CIO-EUR@interexcellent.nl.
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