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Geacht College, 

Naar aanleiding van het werkbezoek aan ICTS en de recente mail storingen hebben wij de volgende 
vragen en adviezen. Vanuit onze achterban hebben wij vragen gekregen over deze recente storingen. 
Studenten en medewerkers vragen zich af wat er precies aan de hand is geweest omdat zij hierdoor 
belemmerd zijn geweest in het uitvoeren van het werk dat hen voorstond. 

26 maart 2019 zijn een aantal CMR leden op werkbezoek geweest bij ICTS, hierbij heeft de CMR 
delegatie aangegeven dat ICTS de communicatie met de gebruikers kan verbeteren. ICTS heeft 
aangegeven dit te onderschrijven. Daarom nu de volgende vragen: 

Welke maatregelen heeft ICTS mogelijk gepland om de communicatie te verbeteren? 
Heeft ICTS wellicht reeds stappen genomen om de communicatie te verbeteren, dit ook in het 
licht van de recente ICT-storingen? 
Wat vindt ICTS van de communicatie rondom de laatste ICT- email storing en overige storingen? 

Als CMR geven wij het volgende advies, wij zien meerwaarde in een of meer van de volgende 
maatregelen om de communicatie te verbeteren: 

Een externe website op te zetten (onafhankelijk van het HvA netwerk) waar de verschillende 
storingen inzichtelijk worden gemaakt(+- elk uur een update, ook als er geen veranderingen 
zijn) voor de gebruikers van de HvA systemen (een soort weerberichten website, maar dan voor 
de digitale wereld van de HvA). 
Via de HvA-app een mogelijkheid aanbieden waar gebruikers kunnen aangeven push-berichten 
te willen ontvangen over recente storingen en aankomende werkzaamheden. Dit om aan 
verwachtingsmanagement te doen, zodat gebruikers van de ICT-systemen kunnen anticiperen 
op storingen en er eventueel omheen kunnen werken. 

Wij willen benadrukken dat wij vertrouwen hebben in de inzet en de kennis en kunde van ICTS om deze 
storingen te verhelpen. Met deze vragen en adviezen willen wij de noodzaak van voldoende 
communicatie onderstrepen. 
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Alessandro van Haag 
Vicevoorzitter CMR 


