Faculteitsraad CTW, 134ste interne vergadering d.d. 19 januari 2010
Aanwezig:

Blom, Damgrave, Hoftijzer (not.), Horstman, Langerwerf , Masen (vz.), Peeters, Verschoof,
Willems

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda & notulist
Masen opent de vergadering. De agenda wordt enigszins (volgorde) gewijzigd vastgesteld.
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Agenda:
1. Opening
2. Aanwezigen
3. Vaststellen agenda & notulist
4. Correspondentie
5. Mededelingen
6. UTDuurzaam – presentatie en discussie
7. Notulen interne vergadering
8. Notulen externe vergadering
9. Medewerkers-tevredenheids-onderzoek
10. Onderwijs
11. Onderzoek
- visitatie Eric
- visitatie IO
12. Bestellingen / Inkoop
13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
15. Sluiting
4. Correspondentie
Geen
5. Mededelingen
-Horstman mag als afwezig FR lid tijdens zijn verblijf in het buitenland niet worden vervangen door een ander
persoon, zo heeft hij te horen gekregen.
-Joke Ticheler heeft aangegeven dat interne notulen niet op de site van de FR te vinden zijn. Genie zal worden
gevraagd om daarvoor te zorgen.
6. UT Duurzaam (UTD)
Bob Peeters houdt namens UT Duurzaam een voordracht over UTD. UTD is ontstaan uit het bezwaar dat enige tijd
geleden werd gemaakt door een groep mensen t.a.v. de kap van een stuk bos t.b.v. nieuwbouw op de Campus.
Sindsdien probeert UTD duurzaamheid in een breder kader op de agenda te zetten van de diverse organen binnen
de UT. Voorbeeld: UTD werkt momenteel samen met de organisatie van de Batavierenrace met als resultaat dat
duurzaam zal worden gedronken uit maïsbekers tijdens het Bata-feest. UTD houdt bovendien lezingen bij
bijvoorbeeld studieverenigingen en SG. Via de site http://www.utduurzaam.nl is meer te lezen over de
doelstellingen en resultaten van UTD.
7. Notulen intern
-

45
8. Notulen extern
In de notulen van jongstleden extern overleg (15 dec. 2009) komen de (volgens de FR) belangrijke aandachtpunten
voldoende aan bod (zie actiepunten notulen interne vergadering 5 januari).
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9. Medewerkers-Tevredenheids-Onderzoek (MTO)
Er heeft een ‘workshop’ plaatsgevonden waarin een groep medewerkers en bestuurders van de faculteit, daarin
begeleid door een extern bureau, de resultaten van het medewerkers-tevredenheids-onderzoek hebben omgezet in
realiseerbare actiepunten. Dit proces is nog niet helemaal afgerond, wel zijn een aantal opvallende resultaten uit
het oorspronkelijke onderzoek benoemd, om vervolgens actie te gaan ondernemen.
De 3 uitgekozen (uit de resultaten van het MTO naar voren gekomen opvallende dan wel negatieve) punten die
zijn geconcretiseerd:
• Interne samenwerking
• (Interne) klantvriendelijkheid
• Carrièreperspectief/promotie/doorstroming
(Terugkerend onderwerp was de hoge werkdruk die aan de enquêteresultaten ten grondslag lijkt te liggen)
Het vervolg zal in de komende weken gaan plaatshebben, uitgevoerd door de zelfde afvaardiging van de faculteit
en medewerkers. Het rapport heeft Marc momenteel in zijn bezit (red.).
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10. Onderwijs
Niet behandeld vanwege einde vergadering.
11. Onderzoek
Niet behandeld vanwege einde vergadering.
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13. W.v.t.t.k.
14. Rondvraag
-

75
15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Verzamelen klachten Xerox door studieverenigingen
1.
2.
3.
4.

Voorstel verspreiding nieuwsbrief onder studenten
Mailen Ruijter over roosters Q3 voor IO
Notulen op FR site

Deadline

Datum

Wie
Willems,
?
?
Damgrave
Genie

16. Sluiting
De volgende interne vergadering is op 2 februari (12.45).
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