Faculteitsraad CTW, 129e interne vergadering d.d. 6 oktober 2009
Aanwezig:

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

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda
Peeters opent de vergadering. Aan punt 8 van de agenda worden de uitnodiging Werkgroep Berger en het jaarplan
toegevoegd.
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4. & 5. Correspondentie & Mededelingen
Het structuurrapport, het jaarplan, de begroting en de uitnodiging voor de Werkgroep Berger zijn binnen gekomen.
Er zijn geen medelingen
6. Notulen interne vergadering d.d. 15 september 2009
Het actiepuntje mailinglist is nu goed, iedereen krijgt de email en kan erop reageren. Voor iedereen is een
mailadres met @ctw.utwente.nl gebruikt, voor een ander mailadres contact opnemen met Genie.
Het actiepuntje van de lunch is gelukt
Het actiepuntje van de afkortingenlijst is gelukt, maar summier.
De overige actiepunten blijven staan.
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7. Notulen externe vergadering d.d. 15 september 2009
Peeters: regel 33: het klopt niet dat de cijferoverzichten nu vier keer per jaar verstuurd worden, dat kan dus niet
gecontoleerd zijn. R 59: “nieuwe huisstijl” en “investeringen nieuwe huisstijl” is een en hetzelfde punt. R 52:
meneer De Peris/ De Persis, hoe heet deze man nu?
Blom: r 68: is DISC aan bod geweest? Niemand kan uitleggen waar het voor staat, dus waarschijnlijk niet.
Peeters: r 66: er is geen nieuw voorstel ingediend. Regel 73: is wat we willen zijn wel beter? Stoffels: de normale
visitatie is op basis van de publicaties die je doet. Omdat CTW weinig publiceert is het beeld verstoort. Daarvoor
ERIC gestart. Peeters: Maar is anders wel beter? Stoffels: er komen wel veel studenten naar Enschede voor de link
met het bedrijfsleven.
Verschoof: punt 5: de begroting is mij niet duidelijk. Stoffels: hier krijgen we nog toelichting over.
Peeters: r 109: gaat de Waaier niet ook open voor colleges?
Stoffels: r 99: hoe is het met het gat in de OH? Willems: het is open maar een deprimerende bedoening.
Willems: r 126/127: deze regels schrappen, het was geen serieuze opmerking.
8. a. Structuurrapport C2C
Willems: wat is hiervan de bedoeling? Stoffels: we moeten advies geven. Masen en Hoftijzer willen hier over mee
praten dus dit punt wordt opgeschort.
8. b. Uitnodiging Werkgroep Berger
Stoffels: ik wil wel gaan maar wat moet ik vertellen? Doen ze uberhaupt wat met onze informatie? Peeters: ik heb
er niet veel verstand van. Ik kan ons ook afmelden, maar misschien wil Masen wel. AP JP
8. c. Jaarplan en begroting
Peeters: er staan minder cijfers in dan vorig jaar, dat is positief. Pagina 3: wat voor cijfers zijn dit? Kennelijk
hebben ze niet zoveel gedaan met ons advies van vorig jaar. Verder: er staan een hoop doelen in maar niet hoe ze
het willen realiseren.
Omdat de meeste mensen deze stukken nog niet doorgelezen hebben wordt dit punt met de volgende vergadering
besproken.
9. Aandachtspunten FR dit jaar
Een nieuwe ergernissenpoll? De vorige keer zijn de punten werkplekken en de kantineprijzen naar voren gekomen,
hier is en wordt aan gewerkt. Horstman: we hebben nu ook het medewerkers tevredenheids onderzoek, niet
tegelijk onze poll doen. We kunnen zelf ook punten verzinnen die ergernissen veroorzaken, bijv: de inefficiente
werking van Xerox. Misscien in piek periodes een extra hulp van een student? Die weten wat de studenten willen.
Dit is een gemakkelijk verbeterpunt met groot resultaat. Ander voorbeeld: koffieautomaten zijn niet dicht genoeg
bij collegezalen om iedereen in een koffiepauze te kunnen voorzien. We houden onze oren open voor mogelijke
ergernissen.
Peeters: Krijgen wij de resultaten van het medewerkers tevredenheids nderzoek?
Willems: ons meer bemoeien met IO, daar zijn op het moment een hoop irritatiepunten. Stoffels: we hebben vier
IO mensen, we kunnen/moeten in de gaten houden wat er speelt. Horstman: de perspectieven zijn niet zo goed
voor aftestudeerde IO’ers. Damgrave: ik ervaar het juist anders, iedereen heeft een baan.
10. Onderwijs
Willems: Ik hoorde een gerucht dat het Aquarium misschien gaat verdwijnen. Peeters: Raar, het zit altijd vol ( niet
s morgens vroeg en s avonds). Moeten we in de gaten houden. Willems: misschien komen er nog hoge tafels met
krukken bij in het Educafe. Damgrave: ze willen mensen uit de Horst naar de Langezijds plaatsen. Dat wordt door
de medewerkers hard tegengewerkt. Werkplekken sowieso een puntje om aandacht aan te geven.
11. Onderzoek
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Damgrave: Het Cradle to Cradle: wordt het een nieuwe leerstoel of vakgroep? Waarschijnlijk een deeltijd leerstoel
(zoals Verpakkingen). Hier kunnen we vrijdag op terug komen.
12. W.v.t.t.k.
Niets.

70
13. Rondvraag
14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Marc en Jan Willem vragen of ze mee willen doen aan
1
de Werkgroep Berger
75

Deadline
7 okt 2009

Datum
6 okt 2009

Wie
Joost

15. Sluiting
Het volgende tussentijdse overleg met de decaan is vrijdag 9 okt a.s. om 12:30. De vergaderingen van 20 okt
komen te vervallen. De volgende vergadering is intern op 3 november 2009 om 12:45 in z105.
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