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DE VU 
 
De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, 
onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Bijdragen aan een betere 
wereld, door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. Dat is de ambitie van de 
Vrije Universiteit Amsterdam.   
 
Vanuit verschillende disciplines en achtergronden wordt samengewerkt aan innovaties en nieuwe 
inzichten. Het onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en 
medische wetenschappen. Deze zijn ingericht langs vier maatschappelijke thema’s: Connected 
World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability. Zo 
wordt multidisciplinaire samenwerking gestimuleerd, omdat de maatschappelijke problemen van 
nu en straks daar om vragen .  
 
De VU is een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal 
staan. ‘Bij de VU word je niet alleen iets, maar ook iemand. Iemand met academische bagage en 
met een oog voor de samenleving’ (zie: https://www.vu.nl/nl/Images/VU_Jaarverslag_2019_tcm289-

943113.pdf ). Studenten en medewerkers van de VU staan als vrije denkers en met aandacht voor 
diversiteit, zingeving en medemenselijkheid, in verbinding met elkaar en de samenleving. Vrijheid 
en verantwoordelijkheid, pluriformiteit, ruimte voor levensbeschouwing, intellectuele vorming en 
burgerschap. De drijfveren uit de begindagen zijn ook vandaag nog leidend. Ze geven de VU een 
herkenbare identiteit en maken het tot een aansprekend merk. 
 
Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken ruim 4.600 medewerkers. De uitstekend 
met openbaar vervoer bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse 
Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. 
 
 
DIVERSITEIT EN INCLUSIE 
 
De samenleving en daarmee de VU gemeenschap is in veel opzichten divers. Er zijn verschillen in 
gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies. Bij de VU is deze 
diversiteit een kernwaarde.  
 
De VU staat voor een inclusieve gemeenschap en gelooft dat diversiteit en internationalisering 
bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en samenwerkingen ten goede komt. 
Studenten worden opgeleid op om te kunnen gaan met deze verschillen, zodat zij als 
professionals in staat zijn zaken vanuit een breder perspectief te bekijken, en als toekomstige 
leiders het verschil kunnen maken in de samenleving.  
 
Door middel van 4 pijlers wordt gestreefd naar ‘inclusieve excellentie’, waarbij studenten, 
docenten en werknemers binnen de VU onderlinge verschillen benutten om meer creativiteit en 
talentontwikkeling te stimuleren. De pijlers richten zich op diversiteit in het onderwijs, op de in-, 
door- en uitstroom van studenten, op expertise ontwikkeling en op een inclusieve leer- en 
werkomgeving. Een veelvoud aan projecten geeft actief vorm aan de pijlers, waardoor de VU ook 
breed herkend wordt als een omgeving waar diversiteit en inclusiviteit onderdeel zijn van de 
identiteit: https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/diversiteit 
 
Ook in haar personeelsbeleid is de VU actief gericht op diversiteit en inclusie, op alle niveaus van 
de organisatie. De VU is dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en 
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ervaring bijdragen aan de diversiteit van de campus. 
 
 
DE DIENST COMMUNICATIE & MARKETING 
 
De dienst Communicatie & Marketing (C&M) draagt actief bij aan de positionering van de Vrije 
Universiteit Amsterdam en ontwikkelt samen met faculteiten en afdelingen 
communicatieactiviteiten en strategieën die aansluiten bij de  doelgroepen, de strategie van de 
VU én de inhoud van onderwijs en onderzoek. Van studentenwerving tot 
arbeidsmarktcommunicatie, van interne communicatie tot mediarelaties, van productie van 
communicatiemiddelen tot de webomgeving.  
De dienst kent een begroting van 9.772 K€ en telt ongeveer 100 medewerkers, verspreid over 8 
afdelingen/teams:  
 

Clusterteams t.b.v. faculteiten 

De integrale ondersteuning vanuit C&M voor de faculteiten wordt georganiseerd vanuit drie 
clusterteams. Elk cluster bestaat uit een groep allround communicatiemedewerkers en 
(web)redacteuren die dedicated voor één faculteit of een cluster van faculteiten werken.  

 
Studentenwerving, Woordvoering en Social Media en Interne Communicatie (SWW) 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de in- en externe profilering en hier wordt de strategische 
communicatie-inzet bepaald. De afdeling wordt gevormd door onder meer marketeers, 
woordvoerders en communicatieprofessionals op het gebied van interne communicatie. 
 
Congres- en mediacenter (CMC) 
De afdeling CMC organiseert en coördineert de offline en online communicatiemiddelen en 
evenementen die plaatsvinden op en namens de VU. 
  
Relatiemanagement, Dialoog & Storytelling (RDS) 
Bij deze afdeling zijn de redactie, het team corporate events en het team Alumnirelaties 
ondergebracht. Het opbouwen en beheren van het alumni kennis- en relatienetwerk is van groot 
belang om de VU in contact te houden met haar oud-studenten en hen te betrekken bij diverse 
onderwerpen. De adviseurs van corporate events zijn verantwoordelijk voor aansprekende 
programma’s die de VU neerzet als een organisatie die van oudsher het belang van het contact 
tussen wetenschap en samenleving benadrukt. De redactie zorgt voor de creatie en distributie 
van relevante content naar doelgroepen. 
  
Ook Ad Valvas, het onafhankelijke journalistieke platform voor medewerkers en studenten van de 
VU, is bij de dienst C&M ondergebracht. 
 
 
DE FUNCTIE EN DE UITDAGING 
De directeur is het boegbeeld van de dienst Communicatie & Marketing en eindverantwoordelijk 
voor het functioneren van de dienst. De directeur stuurt het management team van de dienst aan 
en legt verantwoording af aan het College van Bestuur.  
 
Bij de VU is continu aandacht voor de verbetering van de leiderschapscultuur van de organisatie. 
Deze is gebaseerd op vier basisprincipes: ‘draag bij aan het grotere geheel’, ‘toon moed in 
duidelijke keuzes’, ‘wees transparant en duidelijk’ en ‘geef ruimte voor groei’. Verwacht wordt dat 
ook de directeur C&M deze principes actief uitdraagt en hier op aanspreekbaar is.   
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De komende periode staat de directeur met de dienst C&M voor een aantal opdrachten in het 
bijzonder: 
 
POSITIONERING VU 
Begin dit jaar is de nieuwe VU strategie 2020-2025 gelanceerd. Deze is tot stand gekomen met 
input uit alle geledingen van de VU en relevante stakeholders buiten de VU. De nieuwe strategie 
bevat heldere keuzes ten aanzien van de positionering van de VU. Dit heeft gevolgen voor de 
corporate communicatie en marketingstrategie en de uitwerking daarvan. Van de nieuwe 
directeur wordt nu verwacht dat deze er voor zorgt dat de dienst C&M een (meer leidende) rol 
pakt bij de vertaling van de strategie en ambities van de VU en zorgt voor de versteviging van de 
positionering van de VU. Inmiddels is een eerste aanzet gedaan tot herijking en formulering van 
een helder geladen en aantrekkelijk merk en moet handen en voeten gegeven worden aan het 
zichtbaar maken ervan aan studiekiezers, studenten, beïnvloeders en maatschappelijke en private 
partners, nationaal en internationaal. Een gedeeld beeld hierbij is dat de VU zich daarbij meer 
offensief of ‘brutaler’ mag profileren. 
 
ONLINE ONTWIKKELINGEN 
Een doorlopende uitdaging is de verregaande digitalisering van het onderwijs, die door de situatie 
rondom Covid 19 nog een extra vlucht en perspectief heeft gekregen. Om hierop goed 
aangesloten te blijven en zowel volgend als leidend van (meer)waarde te kunnen zijn, is nog meer 
focus op online ontwikkelingen voor de dienst C&M van belang en worden onderwerpen als 
datagedreven werken nog belangrijker. In antwoord hierop wordt binnenkort het nieuwe en 
geavanceerde online landschap gelanceerd, waarmee de VU zich als de meest up-to-date digitale 
Universiteit van Nederland op de kaart zet. De komende jaren staan vervolgens in het teken van 
de blijvende doorontwikkeling van dit online landschap. Van de directeur wordt verwacht dat deze 
beschikt over ruime ervaring in het vakgebied van communicatie en marketing en de dienst C&M 
met eigen inzichten en ervaringen op het vlak van online communicatie- en 
marketingontwikkelingen kan inspireren. 
 
EXPERTISECENTRUM MET (STRATEGISCHE) MEERWAARDE 
De dienst C&M heeft ook haar eigen ambitie. De ambitie om zich als strategisch communicatie en 
marketing-expertisecentrum met slagkracht stevig te verankeren in de organisatie en als zodanig 
ook (h)erkend te worden. Om die ambitie te kunnen realiseren is de afgelopen twee jaar een 
goede basis gelegd en is naast het bieden van vakinhoudelijke kennis en capaciteit meer 
aandacht ontwikkeld voor klantgerichtheid en een goede samenwerking en verbinding met de 
faculteiten. Van de directeur wordt verwacht dat deze de dienst kan begeleiden bij haar 
doorontwikkeling naar een moderne dienst C&M die op een professioneel zakelijke wijze de 
klantrelatie met de faculteiten invult en zo de strategische meerwaarde van de dienst nadrukkelijk 
vorm weet te geven. Een verdere professionalisering derhalve op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. Hiervoor wordt gezocht naar iemand met aandacht voor innovatie, die denkt 
in kansen en vernieuwingskracht heeft. Een directeur met robuuste leidinggevende ervaring in een 
(eind)verantwoordelijke positie in een grotere organisatie, die weet te verbinden op inhoud, visie, 
vakmanschap en relatie.  
 
SAMENWERKENDE BEDRIJFSVOERING 
De VU telt acht diensten die het onderwijs, onderzoek en de valorisatie van de faculteiten 
ondersteunen. Zij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor processen die het primaire 
proces en de dienstverlening ondersteunen. Samen met de CvB portefeuillehouder, de directeuren 
van faculteiten en de collega directeuren van de VU diensten draagt de directeur C&M bij aan de 



 

5 

 

verdere ontwikkeling van de universitaire bedrijfsvoering, zodat deze aansluit bij de nieuwe 
opgaven waar de universiteit voor staat. Dit vraagt om continue afstemming en met elkaar in 
dialoog zijn. Het betekent ook investeren in partnerships en samenwerkingsrelaties met 
faculteiten, diensten, collega’s en CvB. Dit vraagt om een directeur die in een grote en complex 
georganiseerde organisatie met hoogopgeleide professionals op een verbindende wijze 
constructieve samenwerkingsrelaties kan aangaan. Het vraagt om een soepele communicator 
die zich stevig en met enig gemak en flair door de organisatie beweegt. 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat de functie van Directeur C&M bij de VU een fantastisch 
mooie uitdaging wacht. Een meer dan aansprekende functie voor een netwerker en verbinder die 
zich soepel beweegt in een omgeving met een veelvoud aan interne en externe stakeholders en 
waar op veel vlakken geschakeld moet worden. Dé plek voor een stevige persoonlijkheid met visie 
en ervaring die kan boeien en inspireren en verbindend en samenwerkingsgericht is. Een directeur 
met verbindende leiderschapskwaliteiten. 
 
 
FUNCTIE-EISEN  
 

• 8-10 jaar (eind)verantwoordelijkheid voor Communicatie & Marketing in een dienstverlenende 
omgeving; 

• Afgeronde WO opleiding met aantoonbare verdieping; 

• Stevige werkervaring binnen een, op resultaat gerichte, grote organisatie die zich kenmerkt 
door een hoog gehalte aan professionals en een complexe bedrijfsvoering. Hoogwaardige 
executie van beleid en aanpak van (door)ontwikkel- en veranderopdrachten (change) is de 
rode draad geweest binnen de werkervaring. De ideale kandidaat heeft ervaring met change 
van publiek naar privaat of heeft gewerkt op het scheidsvlak van publiek-privaat; 

• Leidinggevende ervaring met grote groepen professionals, die zelfstandig en krachtig hun 
plek innemen; 

• Affiniteit met onderzoek en onderwijs en kan zich uitstekend inleven in de wereld van de 
wetenschappers en studenten;  

• Kan bogen op expliciete ervaring die kan bijdragen in het oppakken van toekomstige 
uitdagingen binnen de nieuwe VU-strategie met oog voor de waarde en bijdrage van externe 
stakeholders en alumni;   

• Aantoonbare daadkracht en ondernemerschap, met empathie en partnership, en heeft laten 
zien als boegbeeld te kunnen fungeren; 

• Uitstekend inzicht en aantoonbare ervaring in het vakgebied van communicatie & marketing, 
en heeft een visie op en up-to-date ervaring met online ontwikkelingen. 

 
 
COMPETENTIES 
 

• Klantgerichtheid 
Heeft een creatief oog en oor voor de behoeftes – met soms maatwerk - vanuit het onderwijs 
en onderzoek en de stakeholders binnen en buiten de universiteit en weet de verwachtingen 
vanuit de eigen professionele insteek en corporate verantwoordelijkheid helder neer te zetten.  

• Bindt mensen in breder VU-perspectief 
Is communicatief sterk, verbindt, luistert, inspireert als rolmodel, creëert commitment voor 
keuzes, heeft oog voor diversiteit in zowel de faculteiten als de eigen dienst en overbrugt 
verschillen. Is in staat adequaat en collegiaal samen te werken, verbinding te zoeken en te 
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onderhandelen met in- en externe partijen, stakeholders, faculteiten, andere disciplines binnen 
de organisatie van de bedrijfsvoering en medezeggenschap. 

• Verantwoordelijkheid geven en nemen 
Schept ruimte voor innovatie en geeft vertrouwen aan de professionals binnen de eigen 
organisatie. Zorgt hierbij voor een goede balans tussen ‘geven en nemen’ en stimuleert 
professionele ontwikkeling van de medewerkers. 

• Leren en Samenwerken 
Heeft oog voor een goede balans tussen corporate belang & maatwerk. Heeft een heldere, 
inspirerende visie op de eigen managementrol en is in staat om effectief samen te werken 
met het primaire proces en de overige disciplines binnen de bedrijfsvoering.  

• Realisatiekracht en focus 
Is oplossingsgericht en besluitvaardig. Handelt transparant en is resultaatgericht, met oog 
voor het grotere geheel. 

 
 
De VU Amsterdam kent een zeer diverse studentenpopulatie, een meer divers personeelsbestand 
wordt actief nagestreefd. De VU is voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en 
ervaring bijdragen aan de diversiteit van de campus. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd om te 
solliciteren op deze vacature. 
 
 
WAT BIEDT DE VU 
 
VU Amsterdam biedt een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie met 
ambitie.  
 
De functie is gewaardeerd in schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten (UFO: 
Beleidsdirecteur 1). Dit betekent, afhankelijk van opleiding en ervaring, een maximum bruto 
jaarsalaris van € 8.371,- bruto per maand, op basis van een fulltime dienstverband.  
 
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die 
een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals 8% vakantietoeslag, 8,3% 
eindejaarsuitkering, een ruime bijdrage aan de ABP pensioenregeling en een bijdrage aan 
reiskosten voor woon-werkverkeer. 
 
De VU biedt een arbeidsovereenkomst voor een periode van 5 jaar, met uitzicht op een vast 
dienstverband.  
 
 
DE PROCEDURE 
 
VU Amsterdam wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw 
sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot en met 22 augustus 2020 
sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature 
kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503. 
Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste 
selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten 
voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij VU Amsterdam vinden plaats op 
21 en 23 oktober. Een eventueel vervolggesprek op 28 en 29 oktober.  Een assessment is 
onderdeel van het sollicitatieproces. Hiervoor is in de eerste week van november ruimte 
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gereserveerd. Ook het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, 
bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het 
sollicitatieproces. 


