
Roadmap 2025 
Communications Expertise Center 
 
COLLECTIVE, EXPERT, COLLABORATIVE 

Date Version 

13 April 2022 3.1 

Barry van der Meer, Anne Kwak, Henny van Dijk, Maarten van den Dungen 

Communication Expertise Center 

www.tue.nl 

http://www.tue.nl/


 
 

Title Version Page 
Roadmap Communications Expertise Center 2025  2 of 11 
 

1 Samenvatting 3 

2 Kader 4 
2.1 Introductie 4 
2.2 Proces 4 
2.3 CEC-speerpunten 4 

3 Collective, expert, collaborative 6 
3.1 Communicatie in 2025: wij zijn ‘CEC’ 6 
3.1.1 Collective 6 
3.1.2 Expert 6 
3.1.3 Collaborative 6 

4 Hoe? De vijf pijlers 7 
4.1 Cultuur en structuur 7 
4.2 Interne communicatie 7 
4.3 Externe communicatie 8 
4.4 Partnerschappen 9 
4.5 Marketing-denken 9 

5 Volgende stappen 11 
 
 
 
  

Contents 



 
 

Title Version Page 
Roadmap Communications Expertise Center 2025  3 of 11 
 

 
 
De wereld om CEC heen blijft veranderen, en daarmee de communicatiebehoeften. Om in de toekomst een 
succesvolle communicatieafdeling te blijven, is het van cruciaal belang om ons ook te blijven ontwikkelen. 
 
Gebaseerd op de strategische doelen voor de TU/e in 2030 is een Roadmap voor de komende jaren gemaakt. 
De Roadmap overstijgt dus een jaarplan en geeft in grote lijnen aan wat voor afdeling we willen zijn in 2025 
en hoe we dat in grote lijnen gaan doen. De inzichten zijn deels verzameld bij een diverse groep medewerkers 
van CEC en komen deels voort uit de visie van het MT van CEC.  
 
In 2025 zijn de sleutelbegrippen voor onze afdeling: Collective, Expert en Collaborative. We vormen een 
netwerk van professionals met één visie, waarin centrale en decentrale collega's gelijkwaardig zijn. We zijn 
het startpunt voor communicatie: we adviseren, faciliteren of voeren het uit. Dit doen we niet alleen: 
communiceren doe je met de hele organisatie. Samenwerken met allerlei partijen en ook intern, staat dus 
hoog in ons vaandel. 
 
We gaan ons hiertoe richten op de volgende 5 speerpunten of pijlers: 
• Cultuur & structuur  
• Interne communicatie 
• Externe communicatie 
• Partnerschappen 
• Marketing-denken 
 
Subgroepen binnen CEC gaan de komende tijd aan de slag met het nader invullen van deze pijlers. Zij gaan 
zich buigen over de stappen die gezet moeten worden om doelen te bereiken en wie deze stappen moeten 
zetten.  
 
 
 
 

1 Samenvatting 
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2.1 Introductie 

Het CEC is een gewaardeerde afdeling met bewezen successen op allerlei terreinen, onder meer het werven 
van studenten en het uitdragen van onderzoek. Er is veel om trots op te zijn. En het meeste van wat we doen, 
blijven we doen. Maar we moeten ons blijven ontwikkelen om ook in de toekomst cruciaal te zijn voor het 
succes van de TU/e.  
 
Er zijn de laatste jaren de nodige interne en externe ontwikkelingen geweest met grote invloed op de TU/e, 
en op haar communicatiebehoefte. Denk intern aan het implementeren van Strategy 2030 via het 
Institutional Plan 2025, en extern aan de wereldwijde crises en de gevolgen daarvan. Verder blijft het vak van 
de communicatieprofessional zich in hoog tempo ontwikkelen.  
 
Om al deze dynamiek als communicatie-afdeling te kunnen absorberen, en klaar te zijn voor de toekomst, 
kijken we met deze Roadmap 2025 verder dan de horizon van een jaarplan. Het document beschrijft daarom 
niet alleen wat we gaan doen, maar vooral ook een karakterschets van wie we als afdeling moeten zijn om de 
best mogelijke bijdrage te blijven leveren aan de instellingsdoelen. 
 
De in dit document geschetste plannen zijn geen scherpe breuk met het verleden. Veel van de ideeën bestaan 
natuurlijk al langer en zijn zelfs deels al geïmplementeerd. Wat dit document vooral doet, is al die 
ontwikkelingen integreren, optimaal focussen en er een aantal nieuwe elementen aan toevoegen. 
 

2.2 Proces 

Dit document is de link tussen de communicatievisie en implementatie van het communicatiebeleid. Het CEC-
MT heeft in het najaar van 2021 zijn visie op het CEC beschreven en gepresenteerd aan de afdeling.  
 
De Roadmap bouwt voort op de Visie. De Roadmap, dit document, is geschreven door het MT van het CEC in 
samenwerking met een schrijfteam waarin CEC breed vertegenwoordigd is (Henny van Dijk, Anne Kwak en 
Barry van der Meer). Het schrijfteam heeft hiervoor in meerdere sessies ideeën en gedachten opgehaald in de 
hele afdeling.  
 
De vervolgstap na de bespreking van de Roadmap, het bepalen van het ‘Hoe’, is de uitwerking van de vijf 
pijlers door vijf pijlergroepen. Deze groepen zullen bestaan uit een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van 
de verschillende teams en expertises binnen CEC, en waar nodig mensen van buiten CEC. 
 

2.3 CEC-speerpunten 

De inzet van het CEC dient de doelen van de TU/e, zoals vastgelegd in Strategy 2030, en uitgewerkt in 
Instellingsplan 2025. We gaan ervan uit dat alle CEC-medewerkers bekend zijn met de hoofdlijn van deze 
richtinggevende documenten, en de indeling in Talent, Cooperation en Resilience. 
 
Om Strategy 2030 in te bedden in de Roadmap voor de komende jaren en zo te laten landen in de dagelijkse 
operatie van CEC is een doorvertaling naar de CEC-context noodzakelijk. De drie strategische thema's van 
Strategy 2030 vallen uiteen in een aantal CEC-speerpunten die duidelijk te koppelen zijn aan een of soms zelfs 
aan meerdere strategische thema's. Om deze link helder te maken wordt bij de opsomming van de CEC-
speerpunten direct verwezen naar het strategische thema dat het dient. 
 

2 Kader 

https://www.tue.nl/en/our-university/about-the-university/tue-strategy-2030/
https://assets.tue.nl/fileadmin/content/Our_University/About%20our%20university/Publications/8420%20TUE_Instellingsplan%202020_2025_WEB_MRT_DEF2.pdf
https://www.tue.nl/en/our-university/about-the-university/tue-strategy-2030/
https://assets.tue.nl/fileadmin/content/Our_University/About%20our%20university/Publications/8420%20TUE_Instellingsplan%202020_2025_WEB_MRT_DEF2.pdf
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Het CEC levert doorlopend belangrijke bijdragen aan de realisatie van de universiteitsdoelen, maar om het 
universiteitsbeleid optimaal te ondersteunen en om toekomstbestendig te zijn, liggen er voor het CEC voor de 
komende jaren vooral de volgende speerpunten: 
• Optimaliseren van structuur en cultuur van CEC (resilience) 
• Verdere opbouw van de interne communicatie (resilience & talent) 
• Verder helpen verbeteren van de internationale reputatie (talent & cooperation) 
• Uitbouwen van de interne samenwerking met de vier instituten en de faculteiten (cooperation & resilience) 
• Marketing-denken integreren, met oog op positionering in een wereld waar het steeds meer dringen wordt 

om onder de aandacht te komen (talent) 
 
Deze speerpunten komen verderop in dit document terug als de vijf pijlers van de Roadmap. 
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3.1 Communicatie in 2025: wij zijn ‘CEC’ 

Op basis van de TU/e-strategie en ervaringen in voorgaande jaren, heeft het CEC-MT een karakterschets 
gemaakt van hoe CEC er in 2025 uit moet zien om kwalitatief hoogstaande 
marketingcommunicatieondersteuning te blijven bieden. Sleutelbegrippen daarin zijn Collective, Expert en 
Collaborative, die hieronder worden uitgewerkt. Het realiseren van een afdeling die ‘CEC’ is, zal ons sterk 
helpen in het behalen van de doelen in de vijf speerpunten, die in het volgende hoofdstuk aan de orde 
komen.  
 
3.1.1 Collective 
Het CEC moet zoveel mogelijk als collectief opereren, als een netwerk van marketingcommunicatie-
professionals met een gemeenschappelijke taak en visie. Daarom werken de centrale en decentrale CEC’ers 
zoveel mogelijk samen. We kennen elkaar en weten van elkaar wat ieders doelen en verantwoordelijkheden 
zijn. Ieder is gelijkwaardig, onmisbaar en inspirerend en levert een wezenlijke bijdrage. 
 
Het hart van het CEC-netwerk klopt op 2 plaatsen: centraal en decentraal. Beide benaderen wij vanuit het 
perspectief van het primaire proces: onderwijs en onderzoek. Centraal, waaronder ook de 
communicatiemedewerkers bij de diensten, staat primair opgesteld voor de TU/e-brede en meer ‘corporate’ 
opgaven. Decentraal richt zich op de communicatie die lokaal, zo dicht mogelijk bij het onderwijs, onderzoek 
en valorisatie opgepakt moet worden. Dit wordt vanuit centraal ondersteund en versterkt. Centraal en 
decentraal zijn gelijkwaardig, vullen elkaar aan en zijn onmisbaar voor elkaar.  
 
De positie en kwaliteit van centraal en decentraal moeten even sterk zijn. Daarbij zorgen wij voor een 
strategische positie en borgen ook de uitvoering naar de behoeftes van onze opdrachtgevers. Dit stemmen wij 
ook af met de decentrale bestuurders. Een belangrijk streven is om de wensen en ervaring van studenten, 
onderzoekers en docenten mee te nemen in onze activiteiten.  
 
Teamspirit staat bij ons centraal. Door multidisciplinair te werken benutten we elkaars kennis en kwaliteiten. 
Plezier in ons werk, motivatie, trots en ons welzijn zijn van groot belang. 
 
3.1.2 Expert 
Het CEC heeft veel communicatie-expertise in huis. We zijn de go-to dienst voor communicatie binnen de 
TU/e: wij adviseren, faciliteren, en zijn het startpunt voor marketingcommunicatie op de universiteit. We zijn 
de professionals die de buiten- en binnenwereld met elkaar verbinden. Wij weten wat er speelt, we zijn op de 
hoogte van communicatietrends en houden ontwikkelingen in ons vakgebied proactief bij. We zijn creatief, 
innovatief en ondernemend en we werken datagedreven.  
 
Aan de hand van duidelijke doelen en evaluaties blijven we groeien. We halen inspiratie en kennis bij elkaar, 
leren van onze fouten en tekortkomingen en delen onze successen, resultaten, kennis en ervaring met elkaar 
en in de organisatie. We hebben een programma om ieders kennis en talenten verder te ontwikkelen.  
 
3.1.3 Collaborative 
Communiceren doe je niet alleen als communicatie-afdeling, maar ‘collaborative’, met de hele organisatie. 
Zeker op een universiteit, waar wetenschappers hun eigen onderzoek doen en studenten zich organiseren, 
beiden om de tanden te zetten in maatschappelijke opgaven. We zetten als CEC daarom in op een besef van 
gezamenlijkheid voor het uitdragen van de TU/e. In ons werk staat het belang van studenten, 
wetenschappelijk personeel en het bestuur centraal, bij wie we duurzaam betrokken zijn. Wij zijn partners 
voor onze collega’s bij faculteiten, instituten, diensten en CvB en geven hun de beste dienstverlening.  

3 Collective, expert, collaborative 



 
 

Title Version Page 
Roadmap Communications Expertise Center 2025  7 of 11 
 

Om het universiteitsbeleid optimaal te ondersteunen en om toekomstbestendig te zijn, hebben we vijf pijlers 
gedefinieerd waar we op gaan focussen. Deze pijlers zijn: 
• Cultuur & structuur  
• Interne communicatie 
• Externe communicatie 
• Partnerschappen 
• Marketing-denken 

 
We rollen we dit jaar alle pijlers breed uit, behalve Marketing-denken, wat we op kleinere schaal zullen 
starten.  

4.1 Cultuur en structuur 

Cultuur en structuur is een belangrijk aandachtsgebied, omdat dit in alle sessies die we met onze CEC-
collega's hebben gehad naar voren kwam. Om te kunnen handelen volgens onze pijlers, moet de basis op 
orde zijn. En dat begint bij cultuur en structuur.  
 
We stellen de volgende doelen voor qua cultuur: 
• We zorgen voor een open en veilige cultuur waarin iedere collega zich betrokken en gewaardeerd voelt en 

weet wat er van elkaar verwacht wordt en wat iedereen doet. 
• We creëren een stimulerende cultuur met veel ruimte voor complimenten en feedback. Wij spreken elkaar 

positief aan op onze kwaliteiten, resultaten, maar ook op leerpunten. 
• We zorgen voor meer transparantie over MT-keuzes, strategieplannen en HR-ontwikkelingen. 
• Het MT neemt een voorbeeldfunctie. 
• We zijn innovatief en proactief. 
 
Voor de structuur hebben wij als uitgangspunt genomen: 
• We streven naar een organisatiestructuur van CEC die ons werk maximaal ondersteunt, en die het 

partnerschap met onze belangrijkste opdrachtgevers ondersteunt.  
• Wij zijn een netwerk met professionals die elkaar versterken 
• We werken meer samen en over onze team- en afdelingsgrenzen heen 
 
In dit kader is recent al een opdeling van het team Onderzoeksmarketing in gang gezet, en een herschikking 
van functies die buiten de teams onderzoek en onderwijs vielen. 
 
Een groep CEC-collega's zal een plan uitwerken bovengenoemde doelen te bereiken. Wij hebben al enkele 
gedachten geformuleerd over wat nodig is om daar te komen: 
• Ruimte om mee te denken en te doen over strategie en keuzes 
• We delen niet alleen resultaten, maar ook processen en hoe keuzes gemaakt worden 
• Teamspirit vergroten en inzetten op plezier hebben en lief zijn voor elkaar.  Kleine gebaren en activiteiten 

organiseren. Budget voor vrijmaken en activiteitencommissie aanstellen. 
• Inzetten op ontwikkeling van kennis en talent 
• CEC-interne communicatie verbeteren; ervoor zorgen dat medewerkers van elkaar weten wat ze kunnen en 

wat ze doen. De medewerkers hebben hier zelf een actieve rol in. 
 

4.2 Interne communicatie  

Er is een collectief bewustzijn in de afdeling dat het ontbreekt aan een solide visie op interne communicatie, 
en dat dit taakgebied bijgevolg niet voldoende bezet en georganiseerd is. Het belang hiervan wordt echter 
steeds groter, met meerdere doelen: het vergroten van de betrokkenheid, het helpen implementeren van 
beleid, het creëren van ambassadeurschap, enz.  

4 Hoe? De vijf pijlers  
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De doelen voor interne communicatie voor 2022 zijn daarom: 
• Het opstellen van een duidelijke visie en strategie voor interne communicatie aan de TU/e. 
• Het aanstellen van een communicatieadviseur specifiek op interne communicatie. Dit heeft reeds 

plaatsgevonden.  
 
Wanneer het plan voor interne communicatie is geïmplementeerd, moet het er onder meer toe leiden dat 
meer medewerkers met trots communiceren over de TU/e. Ze vertellen waar de TU/e voor staat vanuit hun 
eigen verhaal. Medewerkers dragen de identiteit van TU/e uit in hun gedrag.  
 
Er zal een groep CEC’ers aan de slag gaan om de hierboven besproken doelstellingen te bereiken. Hieronder 
zijn enkele richtlijnen geformuleerd: 
• Wij zorgen voor betere afstemming en stellen een strategie op voor betere verspreiding van informatie naar 

de medewerkers. Hiervoor kijken we naar goede voorbeelden van anderen. 
• We halen op wat de behoeften zijn van medewerkers en diensten. 
• Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de corporate interne communicatie (vanuit CvB, de diensten). 
• Duidelijke positionering CEC binnen TU/e inclusief definitie van onze verantwoordelijkheden. 
• Wij hebben een strategische, adviserende rol op gebied van lijncommunicatie bij faculteiten en diensten. 
• We delen onze expertise en tooling binnen de TU/e. 
• We haken andere afdelingen aan waar nodig. 

 

4.3 Externe communicatie 

Externe communicatie is een van onze kernactiviteiten, met als belangrijkste doel het versterken van de 
reputatie van de TU/e. Dit is een cruciale factor voor succes op lange termijn. Belangrijke doelen uit Strategy 
2030 – zoals het werven van studenten en wetenschappelijke staf en het vergroten en versterken van 
samenwerkingsrelaties – kunnen niet gehaald worden zonder een breed gedragen en positieve reputatie. 
Daarbij zijn de dalende scores op internationale rankings – waarin reputatie een belangrijke indicator is – 
zorgwekkend.  
 
Om onze nationale en internationale reputatie als een toonaangevende universiteit in science & technology te 
versterken is het van belang om meer eenheid en samenhang in onze externe communicatie te brengen. Dit 
vraagt om een andere aanpak en werken vanuit een andere structuur.  
 
Onze ambitie is om ‘het merk TU/e’ over de breedte aan onderwerpen vanuit één overkoepelende strategie 
uit te dragen in onze externe communicatie. Daarbij nemen we onder meer nadrukkelijker onze sterktes en 
thema’s als uitgangspunt voor de communicatie en zetten we een professioneel programma op voor het 
ondersteunen en begeleiden van medewerkers en onderzoekers. 
 
De doelen die wij op dit gebied voor 2022 hebben gesteld zijn: 
• Meer eenheid en samenhang creëren in de externe communicatie en de sterktes van de TU/e vanuit een 

breed perspectief (onderzoek-onderwijs-corporate-valorisatie-evenementen) uitdragen. 
• Zorgen voor een heldere profilering door scherp te prioriteren op de keuze en aanpak van onderwerpen, op 

basis van de sterktes van de universiteit en maatschappelijke thema’s die voortvloeien uit het onderzoek 
van de vier onderzoeksinstituten.  

• Meer inzetten op ondersteunen, begeleiden, trainen en bewustmaken van medewerkers en onderzoekers 
op de mogelijkheden van externe (media)communicatie, in het bijzonder op vakspecifieke kanalen en 
persoonlijke netwerken, in nauwe samenwerking met faculteiten en instituten. 

• Woordvoering en crisiscommunicatie versterken, onder meer met een helder messaging house. 
• De zichtbaarheid van de TU/e te vergroten in nationale en internationale media met frequentere 

mediapieken en het maximaal benutten van successen. 
• Bij alle evenementen inzetten op persoonlijke betrokkenheid van de bezoekers, door het bieden van 

persoonlijke contacten, een goede bereikbaarheid en een veilige, positieve sfeer op een bruisende, 
aantrekkelijke campus. 
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• Er komt een nieuw alumnibeleid, dat zo nauw mogelijk aansluit bij de behoeften en wensen van alumni, en 
gericht is op het bouwen van een community die gericht is op wederzijds voordeel. 

• Met een mix van nieuws en achtergronden en creatieve content- en vertelvormen de website en sociale 
mediakanalen als een aantrekkelijke en nieuwsgierig makende etalage – en daarmee het merk TU/e – 
helder neer te zetten. Daarnaast zorgen dat doelgroepen zich vaker en langduriger aan onze website en 
sociale mediakanalen binden. 

 
De teams die zich met deze onderwerpen bezighouden, zullen nader uitwerken hoe dit in 2022 kan worden 
bereikt.  
 

4.4 Partnerschappen 

Omdat communicatie iets is wat door iedereen in de universiteit gebeurt, is het heel belangrijk dat we 
investeren in sterkere partnerschappen binnen de universiteit, met name met de instituten en faculteiten. Zij 
zorgen immers voor de invulling van de kerntaken van onze universiteit en zij staan het dichtste bij de 
studenten en wetenschappelijk personeel. Wij willen echte partners zijn om hen te steunen, en niet slechts 
dienstverleners. Hierbij zijn wij zowel ondersteunend als expert, met eigen verantwoordelijkheden en kennis. 
CEC wordt daarom nog meer een netwerk met 2 hoofdgroepen: centraal en decentraal. 
 
Wij gaan de decentrale werkzaamheden stevig versterken door met elkaar te zorgen voor een strategischere 
positie, gelijkwaardigere rollen en taken en heldere afspraken over de processen.  
 
Het partnerschap gaan we structureel vormgeven door de positie van de marketingcommunicatie-
professionals bij faculteiten en instituten strategisch in te vullen en tegelijk hands on ondersteuning te 
verlenen. CEC kan hierdoor twee zwaartepunten krijgen.  
Wij streven naar een gelijkwaardige en intensiever samenwerking met onze interne partners. Dit zal gefaseerd 
worden versterkt waarbij wij eerst met een select aantal faculteiten werken aan een strategischer rol voor de 
communicatie. Deze aanpak moet leiden tot het delen van best practices waardoor de andere faculteiten en 
instituten meteen profijt krijgen van de opgedane ervaringen.    
 
Daarom hebben we voor 2022 de volgende doelen voor interne samenwerkingsverbanden geformuleerd: 
 
• Wij versterken de band met onze interne partners 
• We streven naar een organisatiestructuur van CEC die ons werk maximaal ondersteunt, en die het 

partnerschap met onze belangrijkste opdrachtgevers ondersteunt.  
• Wij proberen een gevoel van saamhorigheid te creëren; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

communicatie 
• Wij zullen onze diensten versterken en tegelijkertijd als deskundige/coördinator optreden. Dit meten we 

onder meer door klanttevredenheidsonderzoeken te doen. 
 

4.5 Marketing-denken 

Als communicatieafdeling zullen we voor een deel anders moeten gaan kijken en denken, naast behoud van 
de vele goede dingen. Om optimale toegevoegde waarde te bieden, pakken we meer proactief de 
adviseursrol op. Zo zullen we actief marktkansen en ontwikkelingen gaan delen met faculteiten. Wij streven 
naar het beter begrijpen en bereiken van onze externe doelgroepen. 
 
Daartoe is kennis van de markt en de klant een onmisbare randvoorwaarde. De steeds digitalere wereld biedt 
ons daarvoor steeds meer mogelijkheden. Er is steeds meer sprake van dataficatie van marketing, data is 
de grondstof voor moderne marketing. Met juiste targetting op tijd, plaats en moment wordt 
meerwaarde gecreëerd.  Het gaat er niet alleen om wat we online aanbieden, maar ook om wat we terug 
kunnen krijgen in de vorm van informatie en interactie, waar we ons voordeel mee kunnen doen. Zo moeten 
we de volledige student journey van eerste contact in primair of voortgezet onderwijs tot en met 



 
 

Title Version Page 
Roadmap Communications Expertise Center 2025  10 of 11 
 

alumnicontact in beeld brengen. Dat is een tijdrovend proces dat met vallen en opstaan opgebouwd moet 
worden.  
 
Door de behoeften van de buitenwereld te begrijpen en te koppelen aan organisatiedoelen dragen we actief 
bij aan het behalen van universitaire doelen.  CEC gaat investeren in marketing denken om deze brugfunctie 
voor alle disciplines goed in te vullen. Er wordt gestart bij onderwijsmarketing, daar is al een duidelijk 
startpunt zichtbaar. Door faculteiten te helpen om zich beter te onderscheiden in hun propositie ontstaat 
meer wervingskracht. Dat sluit aan bij de wens van faculteiten om maatwerk. 
 
Marketing in een steeds digitalere wereld die continu in ontwikkeling is, vraagt verder om continue 
experimenten. We gaan investeren in ruimte voor experimenten in zowel vorm als inhoud en accepteren dat 
ook de minder geslaagde tests waarde opleveren. Verhalen zijn daarin de zuurstof voor succesvolle 
marketingcampagnes. De TU/e heeft op het vlak van storytelling al goede stappen gezet. Dit zullen we breder 
gaan inzetten. 
 
Dat wordt des te meer relevant nu de TU/e een terreinverkenning doet voor de verbreding van het aanbod 
aan postacademische opleidingen, in kader van life long learning. Wij willen als CEC eraan bijdragen de markt 
goed te kunnen verkennen en onze opleidingen op maat aan te bieden aan kansrijke kandidaten die wij op 
grond van marktonderzoek, alumni-inzichten en analyse van marktdata geselecteerd hebben. 
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Voor elke pijler zal een groep worden samengesteld om de plannen voor de desbetreffende pijler uit te 
werken. De groepen gaan beschrijven welke stappen er te zetten zijn, en wie die stappen moet zetten.  
 
Om ervoor te zorgen dat verschillende groepen niet dezelfde dingen doen, en om ervoor te zorgen dat 
iedereen op de hoogte is van wat er in de verschillende groepen gebeurt, zal elke groep een trekker hebben 
die regelmatig bijeenkomt met de andere trekkers om de lopende activiteiten te bespreken en af te stemmen. 
 
Sommige van de onderwerpen raken ook andere diensten of afdelingen binnen de TU/e. Daarom gaan we 
hen betrekken, zowel qua ophalen van input als het toetsen van plannen. Dit is een taak van de trekkers. 
 
Ten slotte moeten we, om er zeker van te zijn dat de routekaart echt wordt nageleefd door onze dienst, een 
regelmatige evaluatie opzetten. Het CEC Management Team moet zo'n regelmatige reflectiecyclus opzetten 
en de CEC-collega's bij dit proces begeleiden. 

5 Volgende stappen 
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